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il Revolução fora derrotada e os patriotas que governaram durante 76 dias haviam provocado uma comoção
extraordinária. As idéas c a prática revolucionárias de 1817
haviam de influir decisivamente no espírito de 1822. Não
era a extensão nem a duração do movimento o que imporlava. Mais importantes eram as conseqüências• a germinação das idéias de independência e a decisão de mudar os
rumos da administração e o sistema político de governo,
apesar das reformas introduzidas na corte pelo Rei D. João.
Porque, como dizia Hipólito da Costa, "é moralmente impossível que um país como o Brasil crescendo todos os dias
em gente e em civilização ao ponto de constituir já uma
grande nação possa sofrer a continuação de um sistema
de governo militar e das instituições coloniais que se estaheleceram quando as suas povoações eram meros presídios
ou dispersas plantações de algodão" (1). As modificações
feitas no Rio não tinham sido estendidas a todo o país e as
províncias prósperas e representativas insurgiam-se contra a
persistência do sistema colonial.
Estes novos textos mostram a profunda repercussão dos
acontecimentos e a rigorosa repressão que logo em seguida
(1)

Correio Brasilicnae, vol.

18, 1817, pág.

550.
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se instalou para oprimir e comprimir os efeitos dos feitos
pernambucanos, paraibanos e potiguares. Os excessos e o
severo rigor estão à mostra nestas provas da devassa, que
atingia a todos, povo e chefes, muitos aterrados com os
prontos castigos e outros abafando seus sentimentos. A devassa, dizia Bernardo Teixeira (págs. 73 e 97) já passa
de trezentas folhas e o que se tinha escrito e os apensos já
enchiam um baú de 3 palmos e mais de comprido e dois
e meio de largo, sem incluir as devassas, sumário e sequestros da Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Esta vasta
documentação, que em parte vimos publicando, esclarece a
trama do movimento revolucionário.
Convém, antes de apontar o que aí se diz sobre a
repressão, anotar o que escrevem juizes e desembargadores
sobre as causas do movimento, quando mais informados:
pelas declarações de várias testemunhas.
OS MOTIVOS DA REVOLUÇÃO.
O Desembargador João Osório de Castro Souza Falcão*
cm carta de 17 de marco de 1818 a Tomás Antônio de Vila
Nova Portugal (2), acentuava que o projeto de revolta era
antigo em Pernambuco e que as idéias revolucionárias transmiiidas em 1801 por José Francisco de Paula a Francisco
de Paula Cavalcanti e Luís Francisco de Paula havia sido
um dos motivos ideológicos do movimento (cf. pág. 109).
Maximiano Lopes Machado c Oliveira Lima chamaram
atenção para este aspecto. Este, escrevendo muitos anos depois, deu-se ao cuidado de examinar os papéis relativos à
conspiração dos suassunas existentes na Biblioteca Nacional»
mas não lhes faz referencias precisas (3). No Catálogo de
Manuscritos sobre Pernambuco existentes na Biblioteca Na(2) Págs. 109/112. Publicada também na introdução de Maximiano Lopes Machado à 2;a ed. (1883) da História da Revolução ãc 1817 de Muniz:
Tavares, e reproduzida na 3.a cd., com prefácio e notas de Oliveira Lima,
Recife, 1917, págs. XXI1/XXIII.
(3) Oliveira Lima, ob. cit., págs. 121/122..
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cional (4) estão registrados o Aviso do Visconde de Anadia
mandando soltar Francisco de Paula Cavalcanti de Albuquerque e Luís Francisco de Paula Cavalcanti de Albuquerque a fim de se justificarem do crime de que são acusados
(H-33,6,28) e a Relação dos papéis, devassa, custas, perguntas, relativos à denúncia de rebelião dada em 1801 contra
os suassenos (sic) Frco. de Paula Cavalc.e de Alb.e cap. mor
de Olinda e seus irmãos que não vão juntos pela mesma
ordem da dita Relação (1-6,3,29).
Antes de Maximiano Machado (1883) e Oliveira Lima
(1917) já o catecismo das glórias revolucionárias pernambucanas Os Mártires Pernambucanos (5) afirmara que
Francisco de Paula Cavalcanti de Albuquerque, o grande,
o nobre, o Ilustríssimo Suassuna fora preso em 1800 como
autor de uma conspiração que tinha por objeto formar de
Pernambuco uma República sob a proteção de Napoleão e
que o público jamais penetrou os esconderijos deste mistério
porque molas reais e secretas fizeram correr sôbre eles cortinas impenetráveis. Era certo, contudo, acrescentava o padre Joaquim Dias Martins, que rios de dinheiro correram
pelas religiosas mãos de frei José Laboreiro tirando-se por
fruto serem os acusados restituídos à liberdade, à posse de
seus bens seqüestrados, à estima e prêmios dos soberanos.
Estes documentos, que relatam a conspiração de 1801 e
"ciência
o cultivo da
oculta da liberdade" pelo Suassuna,
serão publicados logo em seguida, como uma contribuição
ao esclarecimento de 1817 e para que o público ou pelo
menos os estudiosos penetrem os esconderijos daquele antigo mistério (cf- págs. 87, 109, 113 e 273 deste volume).
João Osório apontava ainda como um dos motivos a
ação ideológica de Manuel Arruda Câmara, maçou que se
correspondia com grandes chefes da maçonaria em Portugal
e a quem se deve uma inteligente propaganda revolucionária. Outro fator ainda seria o ódio geral, antigo e entranhável dos filhos do Brasil contra os portugueses, aos quais
(4) Anais da Biblioteca Nacional, vol. 71, pág. 239, ns. 350 e 351.
(5) Os Mártires Pernambucanos vítimas da liberdade nas duas Revoluções
¦ ensaiadas em 1710 e 1817, Pernambuco, 1853.
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"marinheiros".
Êste ódio ou, mais suavemente,
apelidavam de
esta separação foi um fedor psicológico muito importante
nao só nos dias de 1817 como nos pródromos da independência. Pernambuco, em 1821, não possuía um só marinheiro porque os expulsara, ao contrário da Bahia, e daí
a adesão imediata e sem lutas à causa da Independência.
"os
marinheiros" (isto é, os porOs portugueses ou melhor
tuguêses que não aderiam à idéia revolucionaria da lndependência) vingaram-se facilmente nos momentos cruéis da
repressão. O ódio fora fomentado não só pelos revolucionários, mas pelas autoridades da Bahia. O Conde dos Arcos,
na terceira proclamação a Pernambuco, de 29 de março
de 1817, declarava que nenhuma negociação seria atendida
sem a entrega preliminar dos chefes e que era lícito a todos
atirar-lhes à espingarda como a lobos, excedendo-se inconsideradamente e induzindo à resistência obstinada.
Como seria possível, depois, ouvir como insuspeitas as
testemunhas portuguesas européias? O fato é que Antero
José da Maia e Silva, desembargador, ouvidor geral e delegado da Intendência geral da Polícia decidira punir em
13 de abril de 1818, em plena fase da Devassa (pág. 86), todos
aqueles que espalhassem a voz de que os portugueses (marinheiros) pretendiam criminar os naturais (patriotas) com
denúncias e juramentos falsos. Na Defesa do réu preso
João Luís Freire (págs. 1S'i-161) verifica-se várias vezes que
portugueses eram as principais testemunhas que depunham
contra o patriota paraibano (págs. 135, 137, 138 e 1M), sendo
"que
tendo
que o advogado não se esquece de provar
engraçado a ridícula rivalidade entre brasileiros e europeus
que levou Pernambuco a maior desgraça, estes depois da
restauração dos reais direitos se têm declarado inimigos
capitais daqueles como em reação dos males, que superficialmente julgaram que eles lhe haviam de fazer retribuinelo com males reais e capitais como são os juramentos falsos contra os pobres brasileiros, medes imeiginários
"Aquelas
receberam"
e que não
tesiemu(pág- 14-1).
nlms" — acrescenta em outra página (155) — são européias e europeus heibitantes em Pernambuco, que por causa
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da maldita rivalidade, suscitada no fundo do Tárlaro para
fatal destruição daquela capitania, se têm declarado capitais
inimigos dos Brasileiros, a que têm procurado todo o gênero
de mal. E serão hábeis tais testemunhas inimigas?"
Êste ódio já manifesto em 1710 (6) e como tal reconhecido como motivo pelos autores da Devassa (cf. pág. 87,
ofício de Bernardo Teixeira) se espalhara e germinara entre os pernambucanos de todas as classes. O Desembar"que
todos os filhos do país,
gador João Osório reconhece
ricos e pobres, e com postos de ordenanças e milícias, que
não estavam doentes até o bloqueio, com exceção de bem
poucos, que talvez não chegassem a dez nas duas comarcas
do Recife e Olinda foram rebeldes mais ou menos entusiasmados, dos quais muitos escapam à formação da culpa"
(pág. 127). Os patriotas, diz João Osório, achavam que os
europeus que tem vindo aqui estabelecer-se têm enriquecido
à custa deles patrícios e se têm feito senhores do país
"Por
longo tempo têm os colonistas do Brasil
(pág. 127).
estado em maus trcdos com os europeus de Lisboa que possuem os empregos civis e militares" (7).
Esta seria, eníão, uma das maiores motivações psicológicas a preparar a recepção dos princípios e das lições
inovadoras, a estimular a idéia de uma Pátria livre, inde"idéias
de igualdade, embutidas
pendente, republicana. As
aos pardos e pretos lhes afiançava [a eles, patriotas e rebeldes] o bom êxito pelo aumento considerável do seu partido", assegura ainda João Osório (pág. 110). Na verdade
não há uma afirmação categórica dos patriotas no sentido
de igualar em direitos os escravos, mas os livres pretos e
¦

(6) Esta é a opinião expandida em 1818 por Bernardo Teixeira (ofício
de 12 de abril de 1818, pág. 87). Recentemente, Guilherme Auler mostrou do
modo exaustivo que a Guerra dos Mascastes não teve caráter nativista que
separasse portugueses e brasileiros, e sim bairrista. Cf. Mascastes 4' Bernardo,
separata da revista Tradição, novembro, 1940, pág. 263/269. "O Nativismo
na Guerra dos Mascates", Tradição, abril, 1942, págs. 68/72; e "Uma Mentira
Histórica: o 10 de novembro", Tribuna ãe Petrópolis, 14 de dezembro de 1952.
(7) "Jornal dos acontecimentos na Bahia, extraído das gazetas francesas. Nantes, 5 de junho", Correio Brasüiense, vol. 18, 1817, págs. 665/668.
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pardos eram igualados nos direitos políticos. E a prova está
na proclamação do Governo Provisório sôbre a escravatura,
"nos
de 15 de marco de 1817. Como se havia insinuado
proprietários rurais que a benéfica tendência da presente
liberal revolução tem por fim a emancipação indistintiva
dos homens de cor escravos", o governo apressava-se a
proclamar que tal suspeita, que o honrava, não era verdadeira e fazia questão de afirmar, nutrido de sentimentos
generosos, que não podia acreditar que os homens mais ou
menos tostados degenerassem do original tipo de igualdade.
Mas estava o governo, e ainda aqui se caracteriza o sentido
do liberalismo econômico dos patriotas de 1817, igualmente
convencido de que a base de toda a sociedade regular era
a inviolabilidade de qualquer espécie de propriedade". Entre as duas forças opostas desejava o Governo Provisório
uma emancipação que não permitisse mais lavrar entre eles
o cancro da escravidão, mas desejava-a lenta, regular e
legal (8).
Estes motivos psicológicos eram subterráneamente estimulados por causas materiais, menores ou maiores, que
agiam no desfechar da comoção revolucionaria.
A fome das farinhas (pág. 68), o monopólio da mandioca (9), o encarecimenlo do custo da vida, o descontentamento da tropa que não recebia seus soldos, os pesados
tributos, as conscrições militares para atender às lutas no
Rio da Prata foram causas e motivos próximos do Movimento.
É claro, como dizia Hipólilo da Costa, que a comoção
do Brasil tinha por motivo o descontentamento geral e não
as maquinações de alguns indivíduos, porque não há no
Brasil indivíduos de influência bastante para regularem a
opinião pública (10). Não há assim, somente heróis nesta
Revolução que pudessem pela paixão das idéias e pela emo(8) Correio Brasiliense, vol. 18, 1817, paga. 018-619.
(9) Correio Brasiliense ("Jornal dos Acontecimentos na Bahia, extraído
das gazetas francesas de Nantes, 5 de junho", vol. 18, pág. 665).
(10) Correio lirasilirnse, vol. 18, 1817, pág. 557.
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ção do entusiasmo levantar as gentes de três Províncias e
conseguir adeptos em outras tantas. Não seria também pela
frouxidão de governadores, incapazes de maior disciplina
e rigor, que o entusiasmo se generalizou. Motivos materiais e
morais criaram o espírito preparador do fato revolucionario. Luís do Rego (pág. 82) e outros contemporâneos qfirmaram que a impunidade firmada em muitos/de relaxação anos f
deu-lhes (aos rebeldes) aso para quantos atentados ímãginassem, ou ainda que sublevações ou rebeliões têm sido
sempre o resultado da frouxidão dos governos.
"É um
falo mais que escandaloso a frouxidão que tem
havido nos governos do Brasil, principalmente no de Pernambuco" (11).
O autor da Carta ao Redator do Correio Brasiliense, tão
violento na sua hostilidade aos governadores, manifesta tambem ódio extremo à muialada — então começando sua
"cometia
"a
ascenção social,
mais petulante do Brasil', que
assassínios e dava facadas a toda hora nas ruas públicas,
sem disto se embaraçar, nem o Governador, nem o Ouvidor" (12).
Fraqueza de governadores e preconceitos racistas ligam-se, na opinião de portugueses deste gênero, entre os:
motivos da insubordinação.
De há muito eram os governadores acusados de frouxidão. Já em 1798 D. Rodrigo de Sousa Coutinho escrevicc
a Fernando José de Portugal e Castro que se espalhavam
vozes anunciando que as principais pessoas da Bahia, por
uma loucura incompleta e por não entenderem seus interêsses, se achavam infectadas dos abomináveis princípios franceses e com grande afeição à absurda constituição francesa.
Fernando José de Portugal e Castro (Conde e Marquês de
"quase
todos os goverAguiar) escrevia, em resposta, que
nador es da América são regularmente increpados ou de
despóticos ou de frouxos- se castigam por modo extraordi(11) Carta ao Redator do Correio Brasiliense, contra a Revolução de Per
nambuco, vol. 18, 1817, pág. 582.
(12) Ibid.
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nário sem processo, sem figura de juízo, preteridas as formalidades prescritas nas leis e os meios que elas têm estabelecido da devassa, querela, sumário e denúncias, merecem
o nome de despóticos; se pelo contrário procedem em conformidade das mesmas leis, ouvindo-se as partes perante
aqueles magistrados próprios e destinados para conhecerem
em geral dos delitos, como sejam os ministros criminais,
quando se trata de paisanos, ou em conselhos de guerra,
quando de militares, merecem na opinião de algumas pessoas
de espírito maledico (sic) ou que têm sido desatendidas nas
suas queixas e representações, posto que impropriamente
nome de frouxos, sem se lembrarem que há um meio termo
entre dois extremos, que é aquele que tenho seguido ou ao
menos desejo seguir..." (13).
Não seria, portanto, justo considerar como frouxo tal
governo que se guiava pelas normas legais. O que temia
"a
escravatura em razão de sua condio governador era
ção e porque é o menor número dos habitantes delas, não
sendo tão natural que os homens empregados e estabelecidos, que têm bens e propriedades, queiram concorrer para
uma conspiração ou atentado de que resultariam péssimax
conseqüências..."
Entre a frouxidão e a rudeza e ilegedidade havia um
meio termo que muitos governadores seguiram, e não nos
parece correto capitular entre os motivos da rebeldia êste
{
que aponta o escritor anônimo do Correio.
Muito mais valiosas são as declarações de uma testemunha ocular culpando o governo, não de frouxidão, mas
"além
de corrupção, falta de execução das leisdas rapinas
que se faziam ao povo tratava-se também de roubar os
tesouros do Imperante, com um descaramento sem limite e
pelas maneiras mais infames" (14). O governador era cul(13) "Vigilância do Governo português contra os princípios jaeobinos no
Brasil", Revista do Instituto Histórico e Geoqráfico Brasileiro, t. 69, 1 a parte
'
págs. 406/412.
(14) ": Narrativa da Revolução em Pernambuco por uma testemunha
ocular", Correio Brasilicnsc, vol. 18, 1817, págs. 659-665, cf. pág. 659.
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"que
mortes,
roubos
toda
sorte
e
de
maldades
pado pelas
quase todos os dias se faziam".
Por tudo isso tinha razão Hipólito da Costa quando
dizia que a causa geral da comoção estava no descontentamento geral e o remédio na reforma do sistema administrativo colonial, em grande parte modificado na Corte, mas
ainda sem efeitos nas capitanias. Motivos materiais e morais
se reuniram na eclosão do Movimento. Às vezes causas aparentemente insignificantes colaboravam para a motivação
revolucionária. A chamada liberdade das matas provocava
adesões espontâneas (cf. págs. 66 e 208). Como se sabe,
pelo Alvará de SO de janeiro de 1802 (Regimento para as
Minas e Estabelecimentos metálicos do Reino) o intendente
geral das minas ficava encarregado da direção e administração dos bosques e medas do seu distrito, procurando com
todo o zelo e atividade conservar e melhorar os que existiam. O Intendente, para estabelecer um bom regime de
matas e administrá-las regularmente, propunha os guardamores, aos quais cabia a polícia imediata dos bosques, podendo castigar os couteiros e trabalhadores permanentes e
prendê-los, como também prender a toda e qualquer pessoa
em flagrante delito, que achasse roubando ou danificando
de qualquer modo matas, bosques, caminhos, etc. (tit. V»
art. VII). Orà o cronista da Revista edagoana de 1817
refere-se explicitamente à liberdade das medas (pág. 66)
que outra não era senão a de usá-las a seu gosto e conveniência.
No problema da ação revolucioneiria e dos fedores que
concorreram parei sua rápida propagação e adesão não se
devem esquecer, como os documentos aqui reproduzidos
apontam, a influência das pastorais, a Igreja e os padres
servindo á causa, elas possibilidades sempre esperadas de
WÊf"francês e especialmente norte-americano, e o influxo
ele maconaria. As Pastorais dos Governadores do Bispado
de Pernambuco (págs. 55/62) ajudaram decisivamente a
revolução de 6 de marco. A etjuda norte-americana é muitas vezes referida e'esperada nestes documentos (págs. 75,
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156, 160/161, 261/262), como a assistência francesa, ideológica e material (págs. 91, 127). As ligações dos emigrados
franceses nos Estados Unidos e o agente revolucionário dos
pernambucanos, Antônio Gonçalves da Cruz, o Cabugá,
aparecem nestes documentos (págs. (90/91, 106, 127, 155),
embora neles se oculte qualquer referência ao plano de fuga
de Napoleão de Santa Helena, preparado entre eles, conforme se mostrou no estudo de J. A. Ferreira da Costa (15).
A única menção é feita por Luís do Rego Barreto em carta
a S. M., de 17 de fevereiro de 1817, depois do fcdo consumado (pág. 20b). A detenção dos franceses, a busca na
casa do cônsul americano e a inquirição do seu secretário
Jorge Fleming Holdt mostra que ao lado da cumplicidade
na revolução pernambucana tinham eles articulado a fuga
de Bonaparte. O governador do Rio, lembra Ferreira da
Costa, abominando o invasor de Portugal e prezando a amizade da França e de Inglaterra ligadas contra o Imperador,
comunicou o fato ao governo destes países e tornou secreto
o assunto evitando-o, como evitava as expressões menos
corteses a S.M., conforme vimos no 2.° volume.
Pelo patriotismo (pág. 33) estavam os povos do Nordeste e seus chefes convencidos de que o haviam conquistado aos invasores e doado a El-Rei, debaixo de condições
"Os
europeus que têm vindo aqui
que êste não cumprira.
estabelecer-se têm enriquecido à custa deles patrícios e se
têm feito senhores do país e dos escravos" (pág. 127). Passam nestas páginas, afora os chefes, cuja sorte conhecemos,
os revolucionários como Manuel de Carvalho Paes de Andrade, futuro líder da Confederação do Equador (pág. 130);
o poeta que se exilou, José da Natividade Saldanha
(pág. 131); Antônio Joaquim de Melo, que participou também do movimento de 182k (pág. 131). Entre os chefes da
Revolução na Paraíba destaca-se João Luís Freire, preso
pelo chefe de Polícia de Pernambuco, João Merme, na resi"Napoleão I no Brasil", Revista do Instituto Arqueológico
e Geo
(15)
gráfico Pernambuco, vol. X, março, 1903, n.° 57, págs. 197/217.
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dência do cônsul americano Joseph Ray (págs. 160/101).
A Defesa de João Luís Freire oferece um curioso exemplo
do processo judiciário penal e da argumentação jurídica da
época. Serve como um vcdioso exemplo para a história
do direito penal no Brasil. Ao lado das influências jurídicas estrangeiras nota-se bem a força da doutrina de Pascoal
José Melo Freire (16) e também de Joaquim José Caetano
Pereira e Sousa nas Primeiras Linhas sobre o Processo Criminai (17) e nas Classes de Crimes (18). O Autor, nas suas
considerações e argumentações, segue muito Melo Freire e
os tratadistas da época, especialmente na parte dos testemunhós. As rivalidades pessoais, as inimizades de europeus
e brasileiros tornavam suspeitas muitas testemunhas, apesar
da declaração enfática que se lê em outra passagem
(pág. 167) de que as testemunhas européis eram sem
suspeita. Segundo as Ordenações (L. 5, tit. 56, § 7) eram
proibidos os testemunhos dos europeus, inimigos capitais dos
réus, como mostrou o advogado em sua defesa.
A repressão foi a princípio ilegal, como já foi dito nos
documentos do 2.° volume; mais tarde a Devassa foi se organizando segundo as normas das Ordenações, atingindo, em
1818, só a de Bernardo Teixeira quatrocentas e tantas fôlhas de letra miúda e 5 mui grossos apensos, afora os seqiiestros e as devassas do Rio Grande do Norte e Ceará
(pág. 125). As listas de réus (págs. 128/131, 175, 178/193,
esta com a indicação do preso), de seqiiestros (págs. 176
a 178) registam às vezes as características étnicas — o que
tem importância para a história social.
As desinteligências entre Luís do Rego e Bernardo
Teixeira estão evidentes nas páginas destes documentos
(págs. 82/86, 112, 119). A Carta Regia de 6 de dezembro
concede o perdão e finaliza o processo.
(16) InstituliiOnum Júris Criminalis Lusitani liber singularis, Lisboa, 1789.
(17) Lisboa, 1785.
(18) Lisboa, 1802.
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Para a história social têm também importância as fesIas populares descritas (pág. 8h), o preço dos gêneros
(pág. i8), a saúde pública e as doenças (págs. 98/100,
102, 103, 196).
Resla apontar o estudo sobre a defesa e fortificação da
Paraíba (págs. 256/259), sobre a decadência de Goiana e
Igaraçu (págs. 259/262) e a significação geográfica e hisfórica da marcha pelo interior desde Sergipe (págs. 263
a 267).
Para a historiografia, a crônica partidária do ouvidor
da comarca das Alagoas, Antônio Batalha, é uma fonte de
grande interesse.
Convém finalmente salientar que uma das perguntas
nas correições era a de se o interrogado havia feito algum
serviço no tempo da pátria (págs. 206 e seguintes). 1817
foi o primeiro tempo da Pátria, que nasceria definiuvãmente em 1822.

José Honório Rodrigues
Diretor da Divisão de Obras Raras e Publicações
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REVOLUÇÃO DE 1817

(Continuação)
i)
Ilustríssimos Senhores do Governo.
Os comandantes das forças unidas do Brejo de Areia
têm a honra de participar a Vossas Senhorias que logo
no primeiro dia do corrente mês em que se arvorou naquela
povoação o Estandarte Real, o povo pela indisposição em
que se achava contra Antônio José Fernandes Nobre, porque êle havia arvorado a infame bandeira patriótica, e
publicado as chamadas leis do irrisório governo o prendeu
ainda antes de se estabelecer aquela espécie de regência
de que já os mesmos comandantes representaram a Vossas
Senhorias. Passado muito pouco tempo alguns do povo o
soltaram mas logo depois o tornaram a prender, por isso
que o dito Nobre começou a declamar e proferir muitas palavras em abono do provisório, motivo porque veio preso
até esta cidade.
No terceiro dia do presente mês entrou no Brejo de
Areia, João de Albuquerque Maranhão que havia sido preso
no lugar do Arasagi, pelos oficiais e soldados do Capitão
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Manuel Gonçalves de Souza, como consta do documento
número 1.°, no qual não se declara a razão da sua prisão,
mas é constante que não se lhe achou papel algum nem
armas senão um pequeno traçado dourado, que os mesmos
comandantes já entregaram a Vossas Senhorias.
No dia quatro foi preso no lugar da Lagoa Grande o
Padre Frei Francisco de Santa Mariana, religioso Carmelita,
a que vulgarmente chamam Frei Pescoço, pelo Tenente José
Antônio dos Santos Leal cuja parte veio por Luiz da Costa
Pereira, comandante daquele distrito, como se vê do documento n.° 2.°. Acharam-se papéis e armas que já foram
entregues a Vossas Senhorias.
Desconfiando os ditos comandantes das forcas unidas
que a vila da Campina Grande apesar de se ter nela arvorado a Bandeira Real se achasse ainda em boa ordem pela
causa do soberano, enviaram àquela vila um corpo de ordenanças cujo oficial foi Antônio Luiz Bezerra, capitão nomeado pelo Capitão-mor Sebastião Nobre de Almeida, debaixo das ordens de Antônio José Gomes Loureiro, que
de comum acordo dos referidos comandantes foi ultimar
aquela principiada restauração. Fazendo êste a sua entrada
no dia seis do presente, e pondo em cerco a vila, achou
já preso pelo Coronel da Ordenança montada José Antônio
Vila Seca, o Reverendo Antônio Pereira de Albuquerque e
Melo, membro que foi do sempre abominável Governo Provisório e pondo-o em segurança, fêz também prender o subdiácono Leonardo José Ribeiro.
É constante que o Padre Antônio Pereira logo que chegou à vila de Campina se foi apresentar ao Capitão-mor da
dita vila Inácio de Barros Leira, depondo as armas que se
supõem ficar no poder do dito, gritando: viva o Senhor Rei
Dom João Sexto e em casa deste Capitão-mor foi preso pelo
já citado Coronel Vila Seca como também é constante que
escrevera a seu pai André Dias de Figueiredo, suplicando-lho
que se deixasse de toda e qualquer intenção contra Sua
Majestade, de cuja carta veio resposta que os mesmos comandantes abriram como se prova do documento n.° 3.°
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escreveu mais ao Sargento-mor Antônio Galdino Álvares que
não se cometeu o que se vê do documento n.° 4.°.
A prisão do subdiácono Leonardo José Ribeiro foi só
por mera desconfiança e presunção do enviado Loureiro
por ser êste padre amigo particular do Reverendo Virgínio
Roiz Campeio, pois que não se lhe acharam armas, nem
papéis alguns pelos quais se considere culpado na presente
causa, como assevera o oficial nomeado daquela expedição.
Antônio Luiz Bezerra.
No décimo dia do corrente enfim chegou a Brejo de
Areia, o Coronel Luiz de Albuquerque Maranhão preso por
uma escolta do Capitão das Ordenanças da Povoação das
Bananeiras, Antônio da Silva Guimarães como se prova do
documento n.° 5.°. Não se lhe acharam armas, e só os papéis
constantes do documento n.°s 6 e 7.°.
Tal é a circunstanciada parte dos presos que os Comandantes das forças unidas do Brejo de Areia trouxeram
no centro da cavalaria, que por concepção de Vossas Senhorias entrou nesta capital, no dia dezoito do presente
mês e dos quais fizeram a Vossas Senhorias a fiel entrega
Se outras mais circunstâncias há que culpem ou suavizem
aos referidos presos na justíssima causa do soberano, os
mesmos comandantes os ignoram.
Paraíba, 18 de maio de 1817.
(Assinaturas):
Sebastião Nobre de Almeida
Frei João de Santa Tereza
Julião Leocádio de Lima
(À margem) — M.
.

I — 31,4,3 n.° 75
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2)
Ilustríssimo
Almeida.

Senhor

Capitão-mor

Sebastião Nobre

de

Estando eu arranchado no lugar de Lagoinha [... ]
dos animais, me chegou a certeza que tinha passado José
de Albuquerque, preso pelos meus oficiais e soldados em
minha procura. Cuidando que me achariam no dito brejo
e porque com estes desencontros os mais dos meus soldados
me dizem vão com o tal preso eu me achar no Arasagi
ao desamparo, no risco de me virem combater sem eu
ter com quem me defender, rogo aos senhores me queiram
socorrer com reforço de gente forte que eu só o intento o
risco que fico pois José Felipe sabendo deste acontecimento
não deixa de mandar em socorro do filho assim estou com
grande risco assim lhe peço me socorra com toda pressa
pois a pressa não dá mais lugar.
Deus guarde muitos anos.
Lagoinha, 3 de maio de 1817.
(a.) Manuel José de Souza
(À margem) — M.
I — 31,4,3 n.° 76

3)
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Governador.
Incluso remeto essa carta do Sargento-mor de Goiana e
dela colherá o resultado dela; eu me acho sem gente alguma
porque a que havia acha-se nessa cidade com o capitãomor e assim não me se determinam neste caso, o que tudo
ponho na respeitável presença de Vossa Excelência, juntamente sem armamento e nem pólvora, e nem balas, e só
me acho com o Senhor Comandante Francisco José da
Costa, com poucos soldados de ordenanças, estamos prontos para a defesa do nosso soberano. Vossa Senhoria man-
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dará as providências que forem mais justas. Vila de Alhaii
dra, 8 de maio de 1817.
De Vossa Excelência
O mais humilde e obediente
(a.) Marcelino da Silva Leitão
(À margem) — M.
I — 31,4,3 n.° 77
4)

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor.
Com a maior submissão e respeito de humilde vassalo
de Sua Majestade Fidelíssima El-Rei Nosso Senhor, ponho
na respeitável presença de Vossa Excelência o vexame e
estreita necessidade que padeço nesta capitania-mor de que
Sua Majestade Fidelíssima me fêz a honra, e ter a meu cargo
os povos deste distrito, e as causas que continuamente fazem
atropelar o expediente do meu comando são as que passo
a expor a Vossa Excelência. Nesta Vila Real de São João
existem treze Companhias de ordenança de pé e montada
com sujeição ao capitão-mor e introduzindo-se coronel e mais
oficiais apossaram-se de sete companhias da melhor gente
de capacidade, qualidade e possibilidade, restando-me só seis
companhias da gente mais inferior e sem sustância para
as execuções do real serviço, como na presente revolução
me achei sem forças iguais ao meu desejo para poder guarnecer esta vila e combater os infames traidores e roubadores
dos direitos reais, e como os chefes daquelas sete companhias montadas residem na Vila Nova da Rainha, passaram
ordem para que estas marchassem para a dita vila, ficando
esta desguarnecida onde se achava arvorada a Bandeira
Real do nosso augusto soberano que sem assistência de
algum soldado ou oficial daquela corporação foi aclamado
o nome do nosso soberano e içada a sua bandeira, é constante Excelentíssimo Senhor, não haver naquela vila da
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Rainha combate por parte de Sua Majestade Fidelíssima
ou outro qualquer acidente, inda quando os chefes daquela
ordenança montada sem constrangimeno algum e só por
um leve aviso do Governo Provisório passaram-se apressadamente à Capital dessa cidade donde fizeram [... ] das
ofertas para adjutório da guerra contra a coroa do nosso
soberano despojando-se igualmente das insígnias reais com
que Sua Majestade a tinha honrado e desprezando as patentes do nosso soberano passaram a tirar as daquele infame
Governo Provisório. Eu Excelentíssimo Senhor destituído
inteiramente de gente para guarnição dos presídios competentes pois que três companhias que existem no Brejo
da Na[tu]ba estas marcharam por ordem dos Ilustríssimos
Senhores do Governo Interino para combaterem os inconfidentes que cercavam aquela cidade, e nestes termos parece-me deverão ser depostos aqueles chefes e tornar-se a
reunir aquela corporação ao seu centro como antigamente o
era, sendo isto do agrado de Vossa Excelência, que como
senhor mandará o que for servido. Deus guarde a Vossa
Excelência muitos anos. Vila Real de São João, 29 de junho de 1817.
De Vossa Excelência súdito obediente
(a.) Domingos da Costa Romeu
j

(À margem) — M.
I — 31,4,3 n.° 78

5)
Ilustríssimos Senhores Governadores.
Tem-se vindo ao conhecimento de que o foragido cabeça
insurgente, Domingos Teotonio Jorge, três dias antes da sua
saída e fuga de Pernambuco remetera para a Vila do Pilar
cinco cargas de dinheiro a título de compras de gados.
Como tenha parentes nesse termo há probabilidade que
está no mesmo Pilar ou seus contornos. Cumpre muito
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portanto ao real serviço que Vossas Senhorias dêm as providências para se ir no alcance dêle para o que me dirigi
com êste aviso a Vossas Senhorias a quem Deus guarde
por muitos anos. Quartel da Vila de Goiana, 28 de maio
de 1817.
(a.) O Capitão-mor Inácio Cavalcanti
de Albuquerque Lacerda
(À margem) — M.
I — 31,4,3 n.° 79

6>

Ilustríssimo
e Vasconcelos.

Senhor Coronel

Matias

da

Gama

Cabral

Em o dia 23 de março principiei a escrever a Vossa
Senhoria os sentimentos da causa que hoje defendemos e
como as circunstâncias não permitiam enviar a Vossa Senhoria a minha carta passei a continuar a minha escrita até
o dia 28 do mesmo mês, filosofei bastante ou conforme discorriam as minhas rasteiras idéias um modo de lhe poder
comunicar os meus sentimentos unidos aos dos europeus
Inácio Joaquim da Silva Ferreira, Francisco Antônio Viana,
Alexandre Joaquim Álvares de Araújo, José Álvares Moreira, José Luiz Pereira Lima, e outros muitos entre eles
Francisco Tavares de Azevedo e Melo, e os brasileiros o
Alferes Antônio José da Silva e seu sobrinho Vicente Ferreira Soares, que uniformemente nos congregávamos para
arvorar as Bandeiras Reais mas precisávamos o respeito,
forças e autoridade de Vossa Senhoria para o fazermos,
finalmente não podem participá-lo até porque t> irrisório
governo tinha riscado a Vossa Senhoria do serviço talvez
por conceber a fidelidade, honra e valor com que Vossa
Senhoria o poderia desbaratar, cuidamos antes em querermos desabusar os europeus e brasileiros da praça de Pernambuco e de toda parte com o proclama feito por mim
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até 20 de abril fazendo espalhar cópias por letras mudadas, termos viciados porém querendo eu partir a esta
emp [>...] o sobredito Inácio Joaquim e darmos princípio
em Pernambuco e no regresso fazer o mesmo nessa Paraíba, é quando temos notícia do bloqueio da resistência
das Alagoas e do Rio Grande do Norte, tomamos coragem
e fizemos arvorar as Bandeiras Reais no Brejo da Areia,
na manhã do dia 1.° do corrente, publicando então o tal
proclama além de outros, fazendo prender logo a Antônio
José Fernandes Nobre, e quando pretendíamos fazer o
mesmo ao nosso Reverendo Vigário acudiu êle humilde e
ao mesmo tempo valoroso em defesa das bandeiras arrojando todo o seu dinheiro, missionando ao povo os verdadeiros espíritos da fidelidade à causa da religião, do rei e
da Pátria, redobrou os ânimos dos habitantes, das próprias
mulheres e crianças a gritarem vivas a esta mesma causa,
pegando todos de um e outro sexo valorosamente em armas. Estes sentimentos justificarão o amor e fidelidade
do mesmo Reverendo Vigário na defesa desta causa. Eu
que até então fui o seu ataúde passei a ser o seu defensor,
e tenho a satisfação de termos feito a melhor Liga na administração dos povos em defesa da causa real por uma constituição do governo, que o povo e as circunstâncias obrigaram a formar-se visto que até aquele dia nenhum outro
havia nesta Capitania por parte de El-Rei Nosso Senhor.
O povo persuadido, que em mim existissem alguns requisitos votou em mim, assim como em todos os mais ministros deste governo e tenho tido a satisfação de não haver
até hoje o menor desagrado do povo, apesar de trabalhosas
empresas que se tem feito. As minhas idéias nunca me
enganaram sobre a honra, virtudes e fidelidade de Vossa
Senhoria por isso mesmo o enfado e me ofereço não só
para o serviço da causa real mas particularmente para o
de V. Sa. Incluso remeto a cópia que tinha feito naquele
tempo posto que mal se poderá entender o que não faço
^aclarar, por falta de tempo, como por justificar a Vossa
Senhoria o que tinha feito. Ficamos de partida para essa

— 13 cidade e dai para onde houverem patriotas, ou para onde
Vossa Senhoria e mais Ilustres Senhores desse governo forem servidos.
Dou a Vossa Senhoria os parabéns de tão felizes resultados, que só podiam acontecer assim por efeitos da Providência ou pelas necessárias medidas tomadas por Vossa
Senhoria e todos os Ilustríssimos Senhores Membros do
governo a quem Vossa Senhoria da minha parte dará os
meus parabéns.
Deus guarde a Vossa Senhoria por muitos anos como
lhe roga, e tem a honra ser.
De Vossa Senhoria muito atento venerador e servo
(a.) Antônio José Gomes Loureiro
Mamanguape, 16 de maio de 1817.
PS — Apesar de não servir a cópia de coisa alguma
desejo que Vossa Senhoria a guarde até a minha ida.
(À margem) — M.
31,4,3 n.° 80

7)
Ilustríssimo Senhor Capitão Comandante das Forças Unidas Manuel da Costa Lima.
Participo a Vossa Senhoria que no dia 23 de maio, entreguei ao Comandante de Ilabaiana o Senhor Antônio José
Barbosa, as participações que Vossa Senhoria me mandou
fazer nos exércitos e tropas da Mata, que tudo foi fixado
e remetido aos Ilustríssimos Senhores do Governo interino
da Paraíba do Norte. Igualmente a confissão de oito homens
que foram presos no mesmo dia 23 na povoação dos Mocos,
os quais confessaram ser Francisco José Martins e André
José Martins, irmãos de Domingos José Martins e um deles
seu Ajudante de Ordens, mais um cirurgião do mesmo, e
um Ajudante de Jurissaca e os quatro soldados.
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Confessam que foi feito o roubo no cofre real, no Engenho do Paulista, e que ficara bastante dinheiro pelo não
poderem conduzir. Confessam que chegando junto a Goiana,
no lugar das Fontainhas, de noite, fugiram, Domingos Teotônio Jorge, José de Barros Lima, Antônio Henriques, e
Manuel José Martins e José Antônio Saraiva de Moura, que
ao guia que promete pô-los a salvamento no sertão do Patú,
donde é morador. Fazendo eu esta confissão a ditos presos,
entendi que a sua carreira será por limites desta Capitania
e por isso participei ao Alferes Lourenço Dias da Cunha, e
ao Comandante Antônio José Barbosa, concordaram pôr presídios em todas as estradas e veredas. Destes presídios já
algumas pessoas tem censurado por serem postos sem ordem
dos Ilustríssimos Senhores do Governo, quando as minhas
intenções só se aplicam ao bem do real serviço de Sua
Majestade, de quem professo ser fiel vassalo de El-Rei
Nosso Senhor.
Quero valer-me da honrada proteção de Vossa Senhoria
para em tudo ser meu protetor, dando-me instruções do
que devo obrar neste caso.
O Divino Senhor conceda a Vossa Senhoria perfeita
saúde em sua divina graça, para gosto e amparo deste
que prezo muito ser.
De Vossa Senhoria o mais atencioso e fiel criado
obrigado
(a.) Antônio Dantas Corrêa
26 de maio de 1817.
Mendonça
—
M.
margem)
(À
I — 31,4,3 n.° 81
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8)
Recebi o oficio que me dirigiram, o qual me dá notícia
da infeliz Capitania de Pernambuco, ficamos muito agradecidos a Vossas Mercês a atenção que têm tido a êste
escrito, fico a expedir o dito ofício que Vossas Mercês me
dirigiram para os meus limos. Governadores verem, porém
resta-nos saber de uma má notícia que cá corre que se acha
Angico Torto com uma grande porção de gente, e vários
facciosos unidos a dita gente, de sorte que já tem ganhado
grande porção de terra, e arvorado as suas bandeiras, o
que me não posso capacitar que ainda estes facciosos queiram respirar. Deus guarde a Vossas Mercês.
Cunhau, 15 de maio de 1817.
(a.) Antônio Marques do Vale
Major Comandante
(À margem) — M.
I — 31,4,3 n.° 82

9)
Senhores do Governo Interino
Ontem pelas 9 horas da noite veio uma notícia de que
foi visto um exército no lugar Bonabuie, distante deste lugar 6 léguas, dei logo as providências necessárias e mandei
um piquete avançado a saber da certeza, e agora chega o
dito piquete certificando-me que era mentira, e sim foi um
alvejamento de espingardas, logo fiz diligência por prender
o dito mentiroso.
Por esta causa foi preciso fazer algumas matalotagens
para dar o sustento às tropas que aqui apareceram e as
fiz do gado do preso Antônio Fernandes Nobre que aqui
se achava. Agora me chegaram cartas do Seridó e Piranhas dos comandantes e capitães das ditas ribeiras em que
me certificam que os ditos lugares se acham em sossego e
com bandeiras portuguesas, só sim dizem que as tropas
de Seridó, Piranhas e Acu subiram para Porto Alegre aonde
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se dizia que havia algum partido dos provisórios. Brejo de
Areia, 27 de maio de 1817.
Deus guarde a Vossas Senhorias.
De Vossas Senhorias soldado súdito
(a.) Antônio José da Silva
(À margem) — M
I — 31,4,3 n.° 83

10)

Ilustríssimos Senhores do Governo Interino.
Pelo Comandante Antônio Fernandes Bastos fui notificado à ordem de Vossas Senhorias para comparecer na
sala desse governo a prestar o juramento das bandeiras
reais do meu Augusto Soberano El-Rei meu Senhor Dom
João Sexto, que Deus guarde, etc. O estado de moléstia
em que me acho há um ano e a dois meses em uma cama
me proíbem a não comparecer certificando a Vossas Senhorias que sempre fui, sou e serei vassalo do mesmo Augusto
Senhor pela lei que professo e se mostra tanto a minha
obediência e vassalagem que nunca abandonei e nem desprezei as insígnias do meu soberano que ainda existem em
meu poder, além de todas as mais ordens, e decretos a
mim dirigidos de sua Secretaria e Real Junta, isto mesmo
poderei mostrar a Vossas Senhorias quando melhorar que
possa pessoal comparecer.
Deus guarde a Vossas Senhorias por muitos anos.
Angico Torto, 20 de maio de 1817.
(a.) André Dias de Figueiredo
(À margem) — M.
I — 31,4,3 n.° 84
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11)
Ilustríssimos Senhores Governadores Interinos
A generosa lealdade com que por gosto e por dever sou
devotado à causa do nosso Legítimo e Amável Soberano,
que sempre reputei sagrada e por isso logo que pude
opor-me ao ímpeto da destruidora torrente que tem inundado os povos, logo que vi desaminar o poderoso partido
insurgente que reinava, à sombra de algumas notícias ainda
mal provadas me determinei a todo risco a proclamar nesta
vila e por todo o distrito do meu comando o Real Nome de
Sua Majestade Fidelíssima El-Rei Nosso Senhor, o Senhor
Dom João Sexto, o que foi executado no dia 15 deste mês
de maio, com geral transporte de alegres vivas de todo o
povo que nas noites seguintes patenteou o seu júbilo iluminando-se voluntariamente. Igual sucesso foi efetuado na
vila de Souza no mesmo dia acima. As vilas do Príncipe
e Porto Alegre, Capitania do Rio Grande do Norte, ainda
não proclamaram o Real Nome de El-Rei Nosso Senhor,
porém fico na diligência de aprontar toda a minha tropa,
de mãos dadas com o Capitão-mor da vila de Souza para
irmos atacar ao povo daquelas vilas, para proclamarem o
Real Nome de Sua Majestade, o que participo a Vossas Senhorias, estou pronto com a minha tropa para marchar para
onde Vossas Senhorias forem servidos em defesa do nosso
soberano, e derramar a última gota de sangue como fiel
vassalo. Deus guarde as pessoas de Vossas Senhorias por
muitos anos. Vila do Pombal, 18 de maio de 1817.
De Vossas Senhorias súdito humilde.
(a.) Francisco da Costa Barbosa
(À margem) — M.
I — 31,4,3 n.° 85
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12)
Ilustríssimo Senhor Sargento-mor Antônio Galdino.
Brejo de Areia, 3 de maio de 1817.
j

Já sabe Vossa Senhoria do resultado feliz do dia sempre memorável do 1.° do corrente. O Brejo de Areia, todas
as povoaçoes e sabemos de certo, que todo o nosso Continente do Norte, defende a causa da religião, do Senhor
Rei Dom João Sexto e da nossa Pátria.
Pode Vossa Senhoria contar conosco por isso que todas
as nossas forças estão reunidas, até hoje não faltou o alimento para as tropas, que temos dentro do nosso seio.
Aqui se acha construído um governo em defesa do Senhor
Rei Dom João Sexto enquanto legítimas autoridades não
tomam posse dele, tudo segundo as leis do nosso Augustíssimo Soberano.
Queira pois Vossa Senhoria, com o Ilustríssimo Senhor
seu pai, cunhado, parentes e amigos vir auxiliar a nossa
causa, a causa da religião, do nosso Amabilíssimo Soberano,
e da nossa Pátria. Nós assim o esperamos, e confiamos
do zelo, da honra, do caráter, probidade, de Vossa Senhoria
de quem confessamos ser
De Vossa Senhoria
Amigos e irmãos na Causa, da Honra, da Religião, do
Rei e da Pátria.
(Assinaturas):
O Vigário Frei João de Santa Tereza
O Juiz Ordinário Julião Leocádio de Lima
Bento Januário de Lima
Sebastião Nobre de Almeida, Capitão-mor
Antônio José Gomes Loureiro
(À margem) — M.
I — 31,4,3 n.° 86
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13)
Ilustríssimos Senhores do Governo Interino.
Participamos a Vossas Senhorias que no dia quatro do
corrente pelas dez horas para as onze da noite os moradores
desta praia da vila de São Miguel, unidos com os índios
da mesma vila, que se achavam a uma fala convocados
pelos fiéis vassalos de Sua Majestade Fidelíssima o Revêrendo Vigário Antônio Pereira de Souza, o Comandante José
Pedro de Carvalho, o Escrivão desta Vila José Elias da
Nóbrega, Antônio Ferreira Mendes, Julião Joaquim Rebelo,
o Capitão-mor dos índios Francisco dos Santos e o Diretor
Francisco Antônio da Nóbrega, prontos e destacados pela
mesma praia, fizeram tremular as bandeiras do nosso
Augusto Soberano, com repetidos vivas apesar de se verem
quatro quase privados de semelhante ação pelo destacamento da tropa de Fernando, que aqui se achava, municiada
de pólvora e balas, apesar do que se puseram em fuga muitos da dita tropa pela muita gente que viam e notícias que
tinham que naquela noite se fazia o dito rompimento. Ciamando os que restaram contra os seus chefes que os tinham
vindo entregar, e sendo a nossa força mais superior, não
tiveram remédio senão anuir e condescender com a nossa
vontade, dando também alguns vivas. Os comandantes do
brigue e sumaca que trouxeram o dito destacamento e que
aqui se acham neste porto, estando concordes com o povo
para a ação gloriosa que fizemos, não quiseram receber
mais a bordo os chefes do destacamento e outros soldados
que os acompanhavam, e que procuravam nas ditas embarcações refugiarem-se fazendo descarregar sobre duas jangadas que procuravam atracar a bordo duas peças que as
fêz retroceder, e no dia seguinte deitando as bandeiras do
nosso Augusto Soberano, as seguraram com salva real vindo
depois disso à terra prestarem obediência ao comandante
dela e pedirem licença para aqui estarem até que Vossas
Senhorias determinassem o que fossem servidos, arvorando
todos os dias as ditas bandeiras, e de tudo damos a Vossas
Senhorias e a nós mesmos o parabém. Deus guarde a Vos-

j
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sas Senhorias por muitos anos. Vila da Baía de São Miguel,
em vereacão de 24 de maio de 1817.
De Vossas Senhorias obdientes súditos.
(Assinaturas):
Gonçalo Soares Bezerra
Alexandre de Melo Andrade
Manuel Felis da Fonseca
João Cordeiro de Mendonça
(À margem) — M.
I — 31,4,3 n.° 87

14)
Ilustríssimos Senhores do Governo Interino.
A nós nos foi incumbido um ofício dessa secretaria para
tomarmos conta de cem bois que a viúva do falecido Bernardino Gomes tinha ofertado aos vis usurpadores da coroa
do Nosso Augusto Soberano, a qual viúva não pôs dúvida
alguma entregá-los, dando-se-lhe algum cômodo para os
ajuntar, e vindo seus vaqueiros do sertão conduzindo trinta
e oito bois, os quais a dita viúva assim que lhe foi intimada à ordem de Vossas Senhorias prontamente determinou
que os ditos bois fossem entregues a nós, para os fazermos
conduzir para essa cidade, porém chegando êste gado na
fazenda chamada Caiçara (já perto deste Brejo) lhe saiu
ao encontro um cabo de esquadra de ordenanças do Brejo
de Areia e embargou a ordem do Alferes Antônio José da
Silva, e foi conduzido para o dito Brejo de Areia, por cujo
fim o comandante deste Brejo de Bananeiras já oficiou ao
dito Alferes de que o dito gado pertencia a essa cidade
para
fornecimento das tropas de Sua Majestade segundo as ordens de Vossas Senhorias que mandarão o que forem servidos. Deus guarde a Vossas Senhorias muitos anos. Bananeiras, 21 de maio de 1817.
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Incluso remeto o recibo do cabo que tomou o gado para
Vossas Senhorias verem.
(a.) Manuel da Fonseca Souza
(À margem) — M.
I — 31,4,3 n.° 88

15)
18 de maio de 1817.
Recebi por ordem que me foi incumbida do Governadoi
das Forcas Unidas o Comandante Antônio José da Silva,
trinta e oito bois que a viúva Dona Luiza tinha mandado
vir para a sustentação das tropas de Sua Alteza Real. Cujos
Senhores do Governo lhe levarão em conta dos que ela
oferece para as mesmas tropas de Sua Alteza Real.
Do Cabo de Esquadra
(a.) João José Gomes
(À margem) — M.
I — 31,4,3 n.° 89

16)
Ilustríssimo Senhor Sargento-mor Francisco Inácio do
Vale.
Participo a Vossa Senhoria que no dia 23 deste presente
inês de maio entreguei ao Comandante de Itabaiana um
ofício para remeter aos Ilustríssimos Senhores do Governo,
no qual iam inclusas as testemunhas da diligência por mim
feita nas tropas da Mata, que por deixar já tudo restaurado
não observei o que Vossa Senhoria sütilmente me determinou. Também participei aos mesmos Ilustríssimos Senhores
uma confissão feita por mim a uns presos na povoação dos
Mocos, do termo de Goiana e que pela confissão, entendi
9
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que fugiam uns traidores por limites desta Capitania e que
logo participei ao Alferes Lourenço Dias da Cunha e ao Comandante Antônio José Barbosa, e estes concordaram pôr
presídios pelas estradas, para serem presos ditos réus, dêstes presídios, já algumas pessoas censuram por serem postos sem ordem dos Ilustríssimos Senhores do Governo, e
por aparecer no presídio do nosso amigo José Martins
Chaves um filho de João Batista Rego, composto de casaca
e pé no chão, e tal desconfiança causou que foi preso, porém apareceu uin cunhado com passaporte, no qual vinham
incluídos ambos e o dito amigo Senhor Chaves o soltou.
Porém dito moço logo foi dizendo que me havia fazer mal,
por eu andar pondo presídios sem ordem, quando eu os
não mandei pôr. Sim foi por participação do comandante
e entender que o faço a bem do real serviço, para que sejam
presos aqueles que roubaram o Real Erário do Recife, e só
a estes traidores eu procuro. E se aquele foi preso foi por
aparecer só e em trajes de desconfiança.
De Vossas Senhorias me valho como sempre fui válido,
e lhe rogo me mande um prudente conselho o que devo
obrar neste caso.
0 Divino Senhor lhe conceda perfeita saúde em sua
divina graça e igualmente a Ilustríssima Senhora Dona
Bárbara, para gosto e amparo deste que tem prazer e honra
de ser
De Vossa Senhoria
Amigo muito obrigadíssimo criado
(a.) Antônio Dantas Corrêa
26 de maio de 1817.
(À margem)

M
I — 31,4,3 n.° 90
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17)
Ilustríssimos Senhores do Governo
Depois dessa parte feita, remessou a tropa e clamou
que queriam levar os presos para essa cidade, e igualmente
os escravos e desconfiando que nós os queríamos soltar disseram que haveriam muitas mortes. Acontece mais que uma
patrulha que saiu a explorar encontrou com o Capitão-mor
das estivas André de Albuquerque no mato, o qual fugiu
a pé, e prenderam dois filhos, os cavalos, três moleques, e
um par de mulas, que mandando a oficialidade da tropa
que se arrancassem as fechaduras, fizeram revista e inventário do que acharam, que foi roupa, papéis, arreios de
prata, outras miudezas, e quatro contos e setenta e tantos
mil réis, que a tudo se deu um depositário, e Vossas Senhorias sobre isto determinarão o que lhes parecer. José
Felipe e seus filhos Pedro e Gaspar, no dia 6 do corrente,
quando eu fiz a restauração e arvorei o estandarte real
acudiram e gritaram: Viva El-Rei Nosso Senhor e procuraram as bandeiras, e o vigário fêz o mesmo, mas Ilustríssimos Senhores o povo está tão irritado contra este
vigário que o não consentem, e nem o aceitam ainda que
Vossas Senhorias o mandem, e se o não mataram por eu
o livrar e meu companheiro, por duas vezes, o farão então.
Vossas Senhorias contudo mandarão o que forem servidos.
Marchará a tropa que ainda está firme para onde Vossas
Senhorias determinarem, e nós mandamos ontem para a Bahia apreender as embarcações com a carga por nos parecer
pertencer à coroa. Deus guarde a Vossas Senhorias felizmente. Mamanguape, 10 de maio de 1817.
De Vossas Senhorias atentos soldados e Capelão
(a.) José Antônio Lima
(a.) José Duarte Guimarães
(À margem) — M.
I — 31,4,3 n.° 91
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18)
Ilustríssimos Senhores do Governo Interino.
Conduz o cabo Jacinto Marinho três presos, a saberr
André e Antônio José, escravos do Capitão-mor João de
Albuquerque, Francisco Antônio Cavalcante, o qual tinha
sido preso pelo Juiz Ordinário da vila de Monte-mor por
ladrão de cavalos, e solto por Antônio Fernandes Nobre
no dia que êle levantou a infame bandeira da Pátria, e
foi outra vez preso por nova acusação de furtos de cavalos.
Todos estes três presos ficaram aqui quando o Capitãomor Sebastião Nobre de Almeida saiu com os presos para
essa cidade e porque até aqui Vossas Senhorias não determinaram nada sobre eles os remeto para Vossas Senhorias
deles fazerem o que fôr de razão.
Deus guarde a Vossas Senhorias. Brejo de Areia, 29
de maio de 1817.
De Vossas Senhorias obediente soldado.
(a.) Antônio José da Silva
(À margem) — M.

I — 31,4,3 n.° 92

19)
>

Ilustríssimo
Costa Lima.

Senhor Capitão

Comandante

Manuel

da

Remeto êste preso que pegamos em nossa chegada pois
como nós gritamos: viva coroado nosso soberano, e êle
corre, certo é que é contra coroa; estando êle no mato manda
a toda pressa pedir um cavalo selado à mulher para se
retirar. O dito preto é genro do Capitão Rogério [,..]ma.
Se o preso Antônio Anrique tenho muito certo como se
acha no Covito o dito Antônio Rogério e o Senhor Cruz e
o Senhor João Luiz que é o dono do dito sítio chamado
Vindinha e os mais que se seguem a êste respeito. E Vossa
Senhoria mandará as providências necessárias.
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*

Pois os homens que Vossa Senhoria nos recomendou
pois fica em meu cuidado.
Deus guarde muitos anos.
(a.) Ângelo de Torres de Andrade
Capitão dos índios da Vila do Pilar
¦

15 de maio de 1817.
(À margem) — M.
I — 31,4,3 n.° 93
20)
•

Ilustríssimos Senhores do Governo Interino.
Prendendo eu no meu presídio um pagem de Joaquim
Manuel, montado em um cavalo arreado de prata, fiz de
tudo remessa ao Coronel Matias da Gama Cabral, ficou preso
o pagem e voltou o cavalo com os arreios, dizendo-me o
cabo e soldados de boca que o dito Coronel lhe dissera que
se vendesse o cavalo e com os arreios para eles, eu duvidei,
impugnei porque logo no mesmo tempo vejo o meirinho
geral fazer um seqüestro geral, por ordem do Ilustríssimo
Desembargador, em todos os bens do engenho abia, (sic) pertencentes a Joaquim Manuel e seus irmãos tudo para Sua
Majestade, também impugnei por não vir ordem por escrito
para se vender o dito cavalo. Vossas Senhorias à vista
do ponderado me determinarão o que fazer, se remeto ou
se vendo. Deus guarde a Vossas Senhorias por muitos anos.
Vila do Conde, 14 de maio de 1817.
(a.) Antônio Tomás da Rocha
Capitão do Presídio
(À margem) — M.
I — 31,4,3 n.° 94
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21)
Ilustríssimo Senhor Coronel
Cheguei a êste lugar da Batalha e fui hoje muito cedo
dizer missa a Una aonde achei o povo alvoroçado com certas notícias, que esses lugares têm espalhado um célebre
Cazuza do Engenho Velho, que há pouco chegou do Recife
com o Tenente Coronel Castor, e o mesmo portador desta
me
deu
foi
o
Borges
Francisco
que
é
o
próprio
pardo
que
estas notícias, e o mando para Vossa Senhoria averiguar
do dito o que há passado. Fico na diligência de cumprir
a ordem que trouxe.
Deus guarde a Vossas Senhorias de quem sou servo e
venerador
(a.) Manuel Anselmo Coutinho
—
M.
margem)
(À
I — 31,4,3 n.° 95
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22)
Nós abaixo assinados, moradores desta povoação do
Brejo da Areia, dizemos que no dia 26 do corrente mês em
ato de forma pelas três horas da tarde, nos foi apresentada
uma ordem vocal intimada pelo Capitão Antônio Luiz Bezerra, aonde pedia reconhecessem a José Antônio Álvares
Pequeno por comandante desta povoação uma vez que eslava com patente dos Ilustríssimos Senhores Governadores,
o que logo foi aceito pelo Comandante Interino Antônio
José da Silva e todo o mais povo a uma voz obedecendo
com todo o devido respeito a respeitável patente passada
pelos Ilustríssimos Senhores pediram tão somente ao dito
Capitão houvesse dilatar dita posse no termo de três dias,
enquanto representávamos a Vossas Senhorias o quanto era
prejudicial aquele comandante e de todo incapaz do real
serviço, de fato deu todas as provas de inconfidência por
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isso que fazia diligências no tempo do provisório havendo
comandante de portaria êle se inculcava com maiores autoridades, pondo e dispondo a benefício daquele governo por
isso que via que o comandante nomeado abusava inteiramente de pôr em execução as ordens que lhe eram enviadas daquele governo, e êste sem autoridade alguma de
mãos dadas com Antônio Fernandes Nobre fazendo cisanias
e dando partes àquele governo pondo o povo desta povoação na maior consternação e precipício de uns serem amarrados e outros em circunstâncias de perderem as próprias
vidas principalmente os europeus, que já para estes havia
ordem de prisão e o não foram por aquele comandante de
portaria ser benigno e em nada se querer envolver com as
determinações daquele provisório, por isso que todos os dias
com ânsia esperávamos esta tão gloriosa restauração que
deu motivo o rompimento ser primeiro neste lugar, por isso
que no dia seguinte queriam pôr em execução as prisões,
confiscos, tomada de armas, pólvoras e seguirem-se as conseqüências mais funestas que se possam imaginar. Maior
prova da inconfidência daquele que no dia mesmo da gloriosa restauração se escondeu e indo a casa dele para o prenderem aterrado de medo foi que se resolveu a pegar em
armas e recolher-se ao Estandarte Real do Nosso Augusto
Soberano. Nesta povoação há homens que neles se acham
requisitos necessários para se incumbirem e à risca cumprirem com as ordens que por Vossas Senhorias lhes forem
destribuídas, que têm dado todas as provas de fiéis vassalos
e verdadeiros realistas bem como o Senhor Francisco Jorge
Torres, Antônio José Lopes de Miranda, Francisco Antônio
Viana, e outros muitos desta povoação, à vista do que esperamos que Vossas Senhorias atendam as nossas bem ajustadas súplicas, por isso que temos trabalhado quanto é possível na gloriosa restauração do nosso Augusto Soberano, e
não é possivel que por um descuido se perca tão glorioso
trabalho sem embargos do que Vossas Senhorias mandarão
o que forem servidos. Deus guarde a Vossas Senhorias.
Povoação do Brejo de Areia, 26 de maio de 1817.
*
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(Assinaturas):
Joaquim Gomes da Silva
Joaquim de Franca Camera
Manuel José da Fonseca Pereira
João Francisco da Silva
José Ferreira Nunes
Albino Antônio Matos
José Luiz Pereira Lima
Francisco Nunes Lemos
José Antunes de Miranda
Alexandre Joaquim Álvares de Araújo
José Alves Moreira
Honorato V. da Silva
João Nepomuceno Ferreira Lima
Antônio Pereira Monteiro
José Joaquim do Carmo
João Ferreira Couto
Bernardo José Pereira Leite
Manuel Fernandes Ferreira
Agostinho Álvares Pereira
José Ferreira Dias
Antônio Felipe Colado
José João d'01iveira Pinto
Vicente Ferreira Soares
José Clemente de Medeiros
Cândido Maximiano da Silva
José Batista Calaça
Damaso Roiz da Silva
José Álvares Lima
Miguel Garcia Soares
Lauriano Vieira Soares
Marcos de Mello Muniz
Manuel Pereira Cardoso
Manuel Lopes
José Nicolau Pereira
Vitoriano Gomes
Gonçalo Roiz Bezerra
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Bento Casado de Oliveira
Pedro Morais do Nascimento
Domingos Jorge Torres
Joaquim José Pereira
Manuel da Costa Ferreira
José Soares Valcacer
José Maria Braga
Manuel Cordeiro de Souto
Manuel Francisco de Almeida
Vicente Ferreira de Oliveira Raposo
João Coelho Pereira
João José Coimbra
Francisco José dos Santos Leal
João Teotonio de Souza Silva
O Capitão Joaquim Vieira da Costa
Por serviço de Sua Majestade Real e bem comum estes
povos me pediram reconheça as suas firmas acima rubricadas porque vi a todos assinarem os seus nomes e afirmo
in verba sacerdotis. Brejo da Areia, 26 de maio de 1817.
(a.) 0 Padre Manuel Álvares de Carvalho
Pro Pároco
(À margem) — M.
I — 31,4,3 n.° 96

23)
limos. Senhores Governadores Interinos de El-Rei Nosso
Senhor.
Cumpre ao serviço do mesmo Augusto Soberano Senhor
e a mútua felicidade desta e dessa Capitania participar a
Vossas Senhorias que tendo encaminhado o Ilustríssimo e
Excelentíssimo General do Bloqueio dos nossos mares as
autoridades desta vila o decreto e preciso ofício em nome do
Augusto Soberano nosso Senhor, para restabelecermos a homenagem que lhe devemos como fiéis vassalos imediatamente
a executamos em todo este nosso hemisfério não sendo outros

30
os nossos anteriores sentimentos, posto que a tanto pesar
nosso sufocados alguns dias pela maior força a que um Estado
tão secundário como este de Goiana não podia resistir, precisando como pois em prática a devida política de tolerância
para salvar a desgraça pública e interior. Hajam portanto
Vossas Senhorias de o participar a todos povos de sua
subordinação para entrarem nas devidas relações conosco
como dantes no tempo da comum obediência ao Soberano
fazendo que corra o comércio de suas capitanias, principalmente o dos gados e fazendo cessar rivalidades e ostilidades que temos notícia já principiavam pela Alhandra
e outros limites e sejam sem perda de tempo que assim convém a tranqüilidade da nossa vila.
É de nosso igual interesse participar a Vossas Senhorias
que o honrado Capitão Comandante João Batista Rego, e o
Alferes João Luiz Freire dirigindo-se a esta cidade prestarem
a devida homenagem ao Soberano nosso Senhor foram interrompidos em caminho por inimigos particulares e para
evitar os males do ódio destes voltaram a esta vila de Goiana,
conosco e mais povos fizeram-na ao levantar da Bandeira
Real como fiéis vassalos que são. Não podem voltar para os
seus casais sem que Vossas Senhorias segurem-lhes seus
regressos como para se conseguir interpomos todas as nossas
súplicas pois que afiançamos as suas obediências prestadas
em tempo. Deus felicite a Vossas Senhorias como lhes (lesejamos. Quartel de Goiana, 21 de maio de 1817.
(Assinaturas):
O Capitão-mor Inácio Cavalcanti de Albuquerque
Lacerda
O Sargento-mor José Camelo Pessoa de Melo
Ângelo de Barros Falcão, Alferes Comandante
Ajudante e Comandante da Cavalaria
Francisco Cavalcante de Albuquerque
*

¦

(À margem) — M.
I — 31,4,3 n.° 97
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24)
Ilustríssimo Senhor Sargento-mor Antônio Galdino Sanches Massa.
Já tivemos a satisfação de participar a Vossa Senhoria
o resultado feliz do faustíssimo dia 1.° de maio corrente,
mas inda não tivemos o gosto de receber resposta de Vossa
Senhoria, o que nos faz supor ter-se desencaminhado a nossa
participação e proclamação. Esperamos agora nos faça a
equidade informar do êxito que tem tido sobre a justíssima
causa da gloriosa restauração e se acaso necessitar de auxílio nós estamos prontos a dar todo o que quiser pois que
temos a glória de sermos os primeiros que no dito dia
fizemos tremular os estandartes reais em toda esta Capitania, isto nesta povoação que o nosso exemplo seguirão
os mais lugares da mesma Capitania da Paraíba, e temos
forças para auxiliar aos que se quiserem unir a irmos à
Capital fazer o mesmo e rebater aqueles rebeldes.
Agora recebemos carta de Mamanguape, que nos procuravam com auxílio pois que apesar de estar o povo com
vontade de seguir o nosso partido realista, contudo se não
atreviam a combater com setenta e tantos soldados infantes
do maldito e nefando destacamento patriótico, que estavam no Rio Grande do Norte e como cobardes tinham
fugido do valor dos braços dos valorosos restauradores da
dita cidade do Rio Grande por isso que a Divina Providência nos auxiliou.
Participamos a Vossa Senhoria também que temos com
°s nossos proclamas,
persuasões e auxílios feito arvorar a
Bandeira Real de Sua Majestade [...] e esperamos breve
que Campina Grande siga o mesmo apesar de alguma dúvida
que ainda se supõe pela frouxidão que temos alcançado
da parte de alguns
partidistas do malvado bando.
As mais partes todas estão sujeitas às bandeiras do
Soberano até Caicó (posto que dizem não reconheceram o
governo inimigo).
O Padre Luiz José do Cunaú nos oficiou e declarou o
seu sentimento e nos afiançou auxílio quando nós care-
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cermos, pois se acha com grande número de gente a favor
da causa do nosso Augusto Soberano. Enviamos várias proclamações a muitas autoridades e dignidades por onde não
havia notícia do nosso feliz sucesso.
Os contínuos trabalhos que temos nos têm privado de
participarmos a Vossa Senhoria coisas de maiores circunstâncias, tendentes à nossa glória o que faremos com mais vagar, não podemos ocultar-lhe a participação de nos ter caído
na ratoeira os grandes heróis patrióticos Frei Francisco Mariana por apelido o pescoço, João de Albuquerque de Meriri,
e Antônio José Nobre, que vieram se presentar no Brejo
de Areia, certa figura que representou Caetano Pinto na
fortaleza do Brum, que em vez de achar defesa achou a
sua prisão.
Nada mais considerável há de que avisar a Vossa Senhoria. Só que Deus o guarde como lhe desejamos como
lhe desejam pela honra de sermos
Seus atentos veneradores:
(Assinaturas):
Sebastião Nobre de
Frei João de Santa
Julião Leocádio de
Antônio José Gomes
Brejo de Areia, 5 de maio de 1817.

Almeida
Tereza
Lima
Loureiro

(À margem) — M.
I — 31,4,3 n.° 98
25)
Ilustríssimos Senhores do Governo Interino da cidade
da Paraíba.
Com júbilos de alegria vimos ofício que por ordem de
Vossas Senhorias fêz o Sargento-mor Francisco Inácio do
Vale ao Capitão-mor e mais autoridades da vila de Pombal, em que nos dá alegre notícia de ser aclamado nessa
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cidade no dia seis do corrente o nosso Amabilíssimo Soberano Rei de Portugal, Rrasil, Algarves. Nesta vila também
se fêz a mesma aclamação no dito dia seis e foram levantadas as bandeiras reais com muitos vivas de alegria de todos
geralmente e desde êste dia temos as armas nas mãos para
repelir alguma erupção dos inimigos e como tivemos noücias que André Dias se preparava com um grande corpo
de tropas contra a Coroa Real, expedimos daqui quatrocentos homens comandados pelo Sargento-mor Paulo de Araújo
Soares, e o Comandante José Guedes Alcanforado, a destruir esses inimigos, ou outros que encontrarem além de
mais de duzentos homens do distrito desta vila, que foram
no exército, que se expediu do Brejo de Areia.
Agora temos notícia que o Capitão-mor do Cariri Novo,
José Pereira Filgueira, prepara um grande exército contra
a coroa, e que se tem notificado gente no Rio do Peixe, e
Pombal até os Patos, cujos lugares também são contra a
coroa, e não sabemos se marcham contra nós. Não temos
gente e nos achamos sem pólvora, chumbo, balas, armas,
e sem mantimentos a saber farinha e sal. Vossas Senhorias
nos queiram socorrer.
Ontem dezesseis do corrente chegou a esta vila um
habitante dela, que tinha ido a Pernambuco e disse que
aquela praça, Igaraçu e Goiana estavam pelo Patriotismo, e
Que estas duas últimas já estavam munidas de peças e que
se dispunham a ir combater essa cidade. Também fazem
prender a todos os homens de possibilidades que lá aparecém bem como o fizeram a Bento José Alves Viana, que
Vinha para esta vila (onde é morador) com sua mulher,
filhos, escravos, ò
família
na
sua
toda
com
foi
preso
qual
vila de Igaraçu e lhe tomaram os seus bens.
Deus prospere e aumente as vidas de Vossas Senhorias
Para com sábias providências completarem a grande obra
dgnossa restauração. Deus guarde a Vossas Senhorias mui-
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tos anos, Vila Nova da Rainha, 17 de maio de 1817. Pelo
meio dia.
De Vossas Senhorias
Obedientes soldados
(a.) José Antônio Vila Seca
(a.) Inácio de Barros Leira
(Á margem) — M.
I — 31,4,3 n.° 99

26)

Ilustríssimos Senhores Governadores Interinos
Depois de ter escrito a Vossas Senhorias em data de 27
tive nesse mesmo dia notícia que em algumas vilas haviam
seus medos e terrores que talvez os mal intencionados principalmente da Serra do Martins espalhavam para perturbarem o sossego público e a animosidade dos verdadeiros
leais vassalos de El-Rei nosso Senhor. Depois de ter dado
outras providências a êste mesmo respeito fiz logo a proclamação da cópia junta que enviei a todas as vilas do
sertão de dentro e tenho vindo dando as outras destes sertões
de fora. Onde tenho tido a certeza da feliz restauração do
Recife e Goiana, do que assás nos lisongeamos todos. Em
conseqüência tenho despedido a grande parte da gente que
me seguia e dispersa do mesmo a que nestas estradas me
esperava, ficando só aqueles que não me querem deixar,
com os quais terei a satisfação de entrar nessa capital.
O que tudo participo a Vossas Senhorias para sua inteligência, enquanto os vou abraçar.
Deus guarde a Vossas Senhorias. Vila Real de São João,
1.° de junbo de 1817.
(a.) André Alves Pereira Ribeiro e Cirne
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Ilustríssimos Senhores Governadores Interinos desta Ca
pitania. O Desembargador Ouvidor Geral um dos Gover
nadores Interinos.
(À margem) — M.

I — 31,4,3 n.° 100

27)
Ilustríssimos Senhores Governadores Interinos
Tendo saído dessa cidade para escapar aos efeitos e
insultos da sedição do dia 13 de março e salvar ilesa a minha felicidade pelo nosso Monarca El-Rei o Senhor Dom
João Sexto, confiado sempre nas suas forças e nas tentativas de algum dos seus vassalos leais que eu assás conhecia
tiesta Capitania e que felizmente não iludiram minhas esperanças; a Providência Divina de Deus Todo Poderoso
quis entreter-me nesta comarca e suas vizinhanças, guardar-me das perseguições dos malvados rebeldes que tantos
males urdiram e trazer-me outra vez a esta mesma comarca
no dia 13 do corrente para concluir a restauração de toda
a comarca.
E quando no dia 14 já tinha feito convocar gentes pelo
Padre Luiz e outros seus parentes e oficiais para no dia 15
com uma proclamação minha, da cópia junta, irem à vila
de Souza, restabelecer o legítimo governo de Sua Majestade,
e no dia seguinte irmos a Pombal, recebi a muito desejada
e gostosa notícia da restauração dessa capital pelos triunfantes esforços dos verdadeiros e fiéis vassalos* Desejei
então voar logo a congratularmo-nos todos. Porém a necessidade de concluir o restabelecimento destes sertões e a
incerteza da serra de Porto Alegre e Martins e vila do Caicó,
que então ainda estavam pelo bando dos insurgentes me fêz
demorar até hoje.
Com efeito fêz-se a restauração da vila de Souza com
a satisfação geral, concorrendo logo o Vigário, Capitão-mor
e todos ao mesmo tempo, dando-se de tudo graças a Deus
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com o Te Deum Laudamos. No mesmo dia se fêz o mesmo
na vila do Pombal pelos mesmos seus habitantes e vizinhos
que souberam antes das minhas intenções. Passei as ordens
para que todas as forças destas vilas, se aprontassem a marchar sobre as vilas de Porto Alegre e Caicó, e quando esta
estivesse já restituída à soberania legítima todas de mãos
dadas fossem ao assalto e cerco da serra de Porto Alegre e
Martins. Quando tudo assim se destinava a vila do Caicó se
tornou a El-Rei nosso Senhor, e a mesma vila de Porto Alegre e serra de Martins, sabendo da resolução das outras
vilas se entregaram à vassalagem de El-Rei arvorando os
seus reais estandartes nos dias 18 e 19 do corrente, do que
acabo de ter agora a certeza. Fica pois toda a comarca já
na sua antiga ordem, restabelecidas as câmaras, empregos
e ofícios como estavam antes do dia 13 de marco de nefanda
memória. Ficam em todos os termos das vilas, presídios
para registrar e impedir os facciosos fugitivos, e dadas as
providências para estarem alerta e prontos a qualquer movimento a favor da coroa, e para manter o sossego público. E nestas circunstâncias como se acha de todo expedido
o intruso e ilegal governo faccioso, e reintegradas todas as
coisas na forma e ordem legítima, e me acho nesta comarca,
estou inteiramente reintegrado no meu cargo e jurisdição
que de Sua Majestade recebi, portanto fico de partida para
essa cidade cabeça da comarca a continuar nos exercícios
do meu ministério; e congratular-me com Vossas Senhorias
pelas novas prosperidades que Deus nos tem liberalizado.
E posto que não tivesse a satisfação de estar entre Vossas
Senhorias nesses momentos de tanto triunfo tenho o prazer
de ter cooperado quanto pude por esta parte da comarca
para a fazer reduzir-se tão depressa ao seu antigo estado
e a submissão do mais Amável dos Monarcas. E porque
tenho a notícia que Goiana ainda se conserva pertinaz e
dessa marcham contra ela tropas, partem comigo algumas
centenas de homens deste sertão, soldados escolhidos, fiéis,
que estão anciosos por se empregarem e distinguirem no serviço de Sua Majestade, os quais com a mais tropa que no
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caminho me espera segundo os avisos que tenho feito até
Campina iremos todos acabar com esse resto de rebeldes.
Tenho a satisfação de certificar a Vossas Senhorias que o
contentamento e acolhimento que tenho achado nos povos
do sertão por Sua Majestade me tem obrigado muito aos
mesmos, e me acredita que o número dos bons e leais vassalos é assás superior, e que só foram meus inimigos os
inimigos de El-Rei o que por isso mesmo me honra.
Nesta consideração do dia 6 até 7 de junho serei com
Vossas Senhorias ficando Vossas Senhorias na inteligência
que desde esta minha participação cessa toda a função e
jurisdição do ouvidor por Vossas Senhorias nomeado, ou
do que serve pela lei toda a sua extenção, visto que segundo a lei de Sua Majestade não há dois Ouvidores na
mesma comarca, e segundo a de 12 de dezembro de 1770
tenho ainda fora de toda a facção sediciosa, a honra de
ser e assinar-me com Vossas Senhorias, que Deus guarde.
Acau, 27 de maio de 1817.
Ilustríssimos Senhores Governadores Interinos.
Da Capitania da Paraíba.
O Desembargador Ouvidor Geral e um dos Governado*es Interinos
(a.) André Alves Pereira Ribeiro e Cirne
(À margem) — M.
I — 31,4,3 n.° 101

28)
Proclamação
Habitantes da vila de Souza e seu termo. Vós fosteis
seduzidos por um punhado de homens que levados pelo
mesmo delírio dos insurgentes do Recife, se arrojaram a
cometer o maior dos crimes nunca até aqui ouvido entre portuguêses cujo distintivo foi sempre a fidelidade e lealdade
fios seus soberanos: e fizeram o horroroso atentado de arrogarem a si os direitos da soberania, apossando-se destes seus
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estados, instalando-se eles a si mesmo por vossos governadores, estabelecendo um governo ilegal e monstruoso contra o
verdadeiro e legítimo governo de El-Rei que eles não só
destruíram mas perseguiram e pretenderam infamar com
calúnias; destruindo as vossas e nossas antigas e sagradas
leis com máximas perniciosas e fúteis que vos decretavam.
Eles vos tinham aberto a carreira para uma sanguinolenta
guerra entre vós mesmos. A paz que há séculos vós tendes gozado à sombra do melhor dos governos e para a qual
El-Rei nosso Senhor sempre se tem esmerado tanto se achava
perdida. Penúria, males, e horrores, só estavam pendentes
sobre vossas cabeças, bem como estão sobre os desgraçados
do Recife, e seus contornos. O terror talvez foi quem vos
fêz tão prontamente esquecer-vos do [... ] fidelidade que
desde vossos avós tendes prestado o de defenderdes à causa
de vossa vida, os estados e direitos do nosso rei e a nossa
constituição monárquica. No meio de todos estes males a
Providência Divina do Todo Poderoso que vigia sobre nosso
Reino Unido, e protege a causa justa, tem presentemente
em vosso socorro despertado no coração de nossos comarcões
o antigo brio da fidelidade brasileira. 0 raio da vingança
cai sobre as cabeças da nobre província; os intrusos rebeldes que nos oprimiam já desapareceram, a cidade da Paraíba já está liberta sua'opressão, os povos do Brejo da
Areia, Bananeiras por essa vila da Campina e outras muitas já tem reassumido os direitos perdidos c expurgado
dentre si os facciosos. Os reais estandartes já estão postos
no seu antigo lugar. 0 grito geral de viva El-Rei já retumba
desde as bordas do mar até os sertões nossos vizinhos e
mesmo nos vossos corações ainda tímidos. Eia habitantes
da vila do Souza e meus comarcões aproveitai o momento;
rasgue-se o véu que vos tem vendado e desaparece o terror
que vos desviou do antigo caminho da honra e da lealdade.
E se alguém dentre vós se acha infectado da infernal peste
da insurreição, fuja, desapareça. 0 castigo será pronto. As
grandes forças de El-Rei nosso Senhor já começam a aparecer. Naus guerreiras em quantidade já estão sobre as
o
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costas destas províncias. Gentes aguerridas não tardarão
a desembarcar. 0 Recife apenas e seus arredores estão em
bloqueio, sítio e a sua sorte não tarda a ser desgraçadamente
talvez decidida. A rebelião é o maior dos crimes. Eia habitantes meus comarcões, esquecei-vos para sempre das malvadas máximas, tomai as armas não para derramar o sangue de vossos fiéis e leais concidadões mas dos vossos
inimigos que são todos os rebeldes que tentarem levantar
a voz contra o nosso rei e seus reais direitos, e conlra a
religião. É a religião a que vos obriga a serdes fiéis, e cumprir à risca os vossos juramentos; vinde pois hoje reformá-los de novo dar a vossa vida em defesa do vosso e
nosso soberano legítimo El-Rei nosso Senhor: o Senhor
Dom João Sexto, fazendo observar todas as suas leis, nossos
costumes como por êle e seu legítimo governo se achavam
determinadas, reduzindo-os todos e tudo a sua antiga e
leal formalidade. E em sinal de assim o cumprirdes firmai o vosso juramento de morrer e viver por El-Rei com
o grito: Viva El-Rei nosso Senhor e toda a sua Real Família, e todos os seus leais vassalos, Viva! Viva! Viva!
14 de maio de 1817. 0 Desembargador Ouvidor Geral e
Corregedor da Comarca André Alves Pereira Ribeiro Cirne.
Está conforme ao original. 0 escrivão da Câmara desta
vila de Souza
José Matias do Rego Faria
<

-

(À margem) — M.
•
_0 »
Copia.

I — 31,4,3 n.° 102
29)
O Desembargador Ouvidor Geral Corregedor da Comarca
Aos habitantes dos sertões.
-

r

Habitantes dos sertões meus comarcões. Tranqüilizai
vossos espíritos não vos aterreis com os ameaços e outras
seduções com
que alguns mal intencionados vos pretendem
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ainda induzir, lembrai-vos da facilidade com que já uma
vez vos esquecesteis da vossa fidelidade, vede bem que tudo
são máximas dos sectários facciosos insurgentes. Os maus
são bem conhecidos dos bons; o erro tem sempre perdão
uma vez emendado em tempo. Sua Majestade El-Rei Nosso
Senhor é o melhor dos soberanos, pio, justo e clemente. Êle
sabe punir mas é franco em perdoar. A Providência quis
que eu mesmo depois de tantas perseguições me achasse
ainda entre vós para participar do momento de satisfação
da vossa restauração e arrependimento e poder ainda testemunhar para com o nosso monarca a prontidão e lealdade com que foram restabelecidos os direitos da sua real
coroa. Descansai,habitantes dos sertões, vivei seguros, vigiai
somente em não admitir entre vós mais vestígio algum de
facciosos. Eles se acham já destruídos. Desgraçado de aigum deles que inda apareça. Tropas de Sua Majestade já
se acham desembarcadas na nossa capital. El-Rei nosso
Senhor além das suas imensas forças que são de sobejo para
quanto é do seu dever fazer desaparecer os bandos de rebeldes, têm amigos e aliados poderosos entre os mesmos vassalos valentes e leais. Dai graças ao Onipotente Deus por
vos ter livrado do erro dos terríveis efeitos de uma guerra
civil e da anarquia em que a rebelião vos tinha posto. Haja
pois reunião, valor e lealdade pelo nosso rei. Guerra e
morte para os rebeldes e todos os seus sectários. Viva El-Rei
e Sua Real Família, e todos os seus leais vassalos. Vivai
Viva! Viva! Acauá, 21 de maio de 1817.
(a.) André Alves Pereira Ribeiro e Cirne
(À margem) — M.
I — 31,4,3 n.° 103
30)
Dizem Joaquim Manuel Carneiro da Cunha, João Nepomuceno Carneiro da Cunha, Manuel Florentino Carneiro
da Cunha e D. Rita de Cacia, legítimos herdeiros de seu
defunto pai, Joaquim Manuel Carneiro da Cunha, que pro-
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<;edendo-se a inventário dos bens do casal do dito seu pai
no Juízo dos órfãos da vila de Alhandra, depois de feita
e julgada a partilha foi avocado o mesmo inventário ao
juízo da Correição à requerimento de Isabel Rita Caetana, com quem o pai dos suplicantes segunda vez se casara,
e opondo-se os suplicantes a esse procedimento justamente
se decidiu que tornasse o inventário ao dito Juízo dos órfãos
decisão que até agora infelizmente não se executou, bem
que sejam passados anos depois que se respondeu ao agravo
que dela interpôs a suplicanda para a Relação da Bahia,
incidente que só por 30 dias poderia, segundo o direito,
embaraçar a execução. Portanto vos requerem os suplicantes hajais de mandar que o escrivão sem perda de tempo
em virtude do julgado faça a remessa dos autos para o
predito Juízo dos órfãos.
P. a vós Patriota Juiz Ordinário assim defirais.
E Receberá Mercê.
Sim citadas as partes os seus procuradores.
Monteiro.
(À margem) — M.
I — 31,4,3 n.° 104

31)
Ilustríssimos Senhores do Governo.
Diz Francisco José da Silveira que na forma da capitulação recentemente feita entre os Senhores Chefes das
Forças Unidas e o extinto Governo Provisório, lhe é perniitido sair para fora desta capitania para, onde bem lhe
convier, pelo que necessita de passaporte no qual se deve
incluir Francisco José da Silveira, sua mulher Dona Francisca
Joaquina de Ávila Bitancourt, suas filhas Dona Maria Umbelina da Silveira e Dona Ana Norberto da Silveira, seu
genro Manuel Lobo de Miranda Henriques e sua irmã Dona
Maria Joaquina de Melo, um criado de nome Miguel e
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quatro escravos do seu serviço, pelo que necessita de passaporte geral para sair desta Capitania ou pelos sertões
desta até sair fora dos limites ou pela barra fora no primeiro navio que puder, portanto
Pede a Vossas Senhorias sejam servidos mandar passar o sobredito passaporte. E Receberá Mercê.
(À margem) — M.
I — 31,4,3 n.° 105
•

32)
Ilustríssimos Senhores Governadores Interinos.
Diz Francisco Xavier Monteiro da Franca, que tendo a
desgraça de ser chamado em último lugar e andar no revoltoso Governo Provisório que a infame revolução levantou
nesta cidade da Paraíba, roga a Vossas Senhorias que sejam servidos para bem da justiça mandar proceder ao conhecimento judicial em que deve aparecer a conduta que
teve o suplicante naqueles desgraçados tempos porquanto.
Na ocasião em que rompeu a dita infame revolução
tocando-se rebate o suplicante assustado e horrorizado trancou as portas da sua casa, e indo buscá-lo uma escolta de
soldados armados para a casa do Governo, estava trancado
desfalecido, e cedeu à força, que não pode resistir, sendo
no dia seguinte tornado a levar por outra escolta.
No dia em que se fêz a destestável eleição do rebelde
governo o suplicante estava fora do lugar da eleição, sem
dela saber, sendo ultimamente chamado para lhe intimarem que tinha sido eleito como cidadão pacífico de que
não se pode escusar por não se dar escusa a pessoa alguma
naquela desgraçada época com o terror das armas.
A regular conduta que tinha tido o suplicante nos empregos que dantes ocupava foi a causa infeliz por altos
juízos de Deus de ser chamado para aquele detestável govêrno com o sinistro intento de talvez o coonestar a face
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do povo, mas era bem notório o constrangimento e susto do
suplicante o desgosto que mostrava, não trazendo armas,
como revolucionário, e queixando-se das mortais amarguras que padecia.
0 suplicante foi logo tirado dos ofícios que ocupava e
no infame governo nunca foi contemplado com lucro algum,
perdendo os seus interesses, como tinha perdido a potência
intelectual de que não se podia mais servir.
Também se mostrava a repugnância do suplicante naquele vergonhoso tempo, pelas poucas lembranças que tinha, pois nunca suscitou idéia alguma nunca proclamou por
si levado em tudo de arrastos e atrazando pela sua parte
a indigna causa da malvada revolução, como se conclui
de deixar em abandono a entrega da sua patente regia e as
dos mais oficiais da ordenança, que sempre ficaram em sua
casa e não se entregaram, senão a seus donos, opondo-se
quanto podia aos procedimentos revoltantes e esperando
ocasião de sujeitar-se às armas de El-Rei nosso Senhor.
Logo que o suplicante soube da marcha em que vinham
as forças unidas foi o mais empenhado em que todos se
rendessem debaixo do titulo de capitulação a fim de evitar
efusão de sangue, mostrando a maior satisfação quando
os honrados chefes das forças unidas por bem da humani(lade e por salvar as vidas de muitos vassalos inocentes a
permitiram em nome do nosso clementíssimo soberano de
quem podem impetrar o suspirado perdão: pelo que e pelo
niais que o suplicante espera da justiça e comiseração deste
governo.
Pede a Vossa Senhoria seja servido mandar proceder
ao conhecimento que suplica.
E Receberá Mercê.
(a.) Francisco Xavier Monteiro da Franca
(À margem) — M.
I — 31,4,3 n.° 106
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33)
Patriotas do Governo Provisório .
a

Diz Joaquim Manuel Carneiro da Cunha que empregando muitos índios na agricultura a estes adiantara dinheiro
e fazenda para lhe pagarem em serviço o que não cumpriram e por isto vos implora ordens ao Capitão-mor dos
mesmos os obriguem a pagar ao suplicante com o mesmo
serviço o que podem fazer dando um dia para pagamento
do que devem e recebendo o salário de outro para a sua
sustentação.
Pede a vós Patriotas Governadores Provisórios assim
o mandeis.
E Receberá Mercê.
(À margem) — M.

I — 31,4,3 n.° 107

34)
Ilustríssimos Senhores do Governo Interino
•

Diz Estêvão José Carneiro da Cunha, Tenente Coronel
graduado, e Comandante da Tropa de Linha desta cidade,
que êle ao toque de rebate, que houve no dia 13 de março
do corrente ano, se achou presente sem que pudesse persuadir-se que havia uma mudança tão estranha, e espantosa, mas que as circunstâncias, que então houveram o obrigaram não poder declarar os verdadeiros sentimentos do
seu coração, e pela razão de uma condescendência forcada,
e bem involuntária se acha já hoje arrependido com grande
amargura do seu coração, e protesta as mais decisivas provas da sua fidelidade, obediência e verdadeira vassalagem
dando por fiador destes seus protestos a sua conduta debaixo das vistas deste Governo, oferecendo-se desde já a
servir em praça de simples soldado, ou a em que Sua Majestado for servido, e requer a Vossas Senhorias assim o
mandem contemplar, mandando registar êste seu protesto
para que dele conste.
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Pede a Vossas Senhorias sejam servidos deferir na
forma que suplica.
E Receberá Mercê.
(a.) Estêvão José Carneiro da Cunha
(À margem) — M.
I — 31,4,3 n.° 108

35)
Ilustríssimos Senhores do Governo Interino.
Diz Estêvão José Carneiro da Cunha, Tenente Coronel
graduado e Comandante da Tropa de Linha, desta cidade,
que êle quer justificar perante Vossas Senhorias a sua conduta relativamente aos espantosos e bem estranhos sucessos,
que houveram nesta cidade desde o dia 13 de março até o
feliz dia 6 do corrente. Que êle suplicante não só não concorreu para a revolução, como sendo obrigado por circunstâncias tristes a comandar as tropas, e ser um dos membros
do intruso governo duvidou aceitar o emprego e entrando
com a força para dentro manejou os negócios de tal sorte
que antes trabalhou para o triunfo da justa causa de Sua
Majestade.
Que a tranqüilidade e pacificação das tropas se deveu
às suas boas maneiras vindo por isso Sua Majestade a não
perder vassalos que estariam hoje sepultados se êle como
militar de tino e sagaz não usasse de estratagemas sem que
contudo se percebesse a marcha das suas disposições.
Que finalmente todas as famílias desta cidade olhavam
para o suplicante como único militar capaz de acomodar
desordens, enxugar as suas lágrimas, e aplicar as dores que
penalizavam seus corações, conceito êste que o suplicante
desempenhou com notório aplauso de todos, ainda mesmo
de seus soldados, que o abraçam como demonstração de que
não é considerado contrário à justa causa de Sua Majestade.
mW
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Pede a Vossas Senhorias sejam servidos admitirem prova
chamando pessoas que a Vossas Senhorias pareçam de melhor
conceito.
E Receberá Mercê.
(a.) Estevão José Carneiro da Cunha
O

Ilustríssimos Senhores do Governo.
(À margem) — M.
I — 31,4,3 n.° 109

36)

Ilustríssimos Senhores do Governo
Diz Francisco Xavier de Santa Rosa, morador em Tambaú que no feliz dia da restauração do mesmo lugar foram
tomados pelos nacionais uns poucos de caixões e outros tantos barris de pólvora, e na mesma ocasião foi eleito pelos
mesmos nacionais dar-se um dos ditos caixões para o festejo
da capela de Santo Antônio, de que é procurador o suplicante; uma vez o dito Santo foi que os defendeu e os ajudou com a sua Divina Graça a defender a justa causa do
nosso soberano, e como é chegado o tempo do festejo do
mesmo Santo, e como não pode tocar na mesma pólvora
sem licença de Vossas Senhorias portanto
Pede a Vossas Senhorias para por esmola lhe conceder
a dita licença.
E Receberá Mercê.
(À margem) — M.
I — 31,4,3 n.° 110
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37)

Ilustríssimos Senhores do Governo Interino
Diz Augusto Xavier de Carvalho que êle para dar público testemunho dos seus sinceros votos pelo feliz restabelecimento da causa de Sua Majestade Fidelíssima se ofereceu não só a sustentar alguns indivíduos da tropa como
possível lhe fôr senão a pagar-lhes soldo diário até onde
chegarem as suas faculdades, certo de que quando disser
que não pode Vossas Senhorias o atenderão por isso que
jamais costumou faltar a verdade.
Pede a Vossas Senhorias sejam servidos determinar a
sua conduta a êste respeito.
E Receberá Mercê.
(À margem) — M.
I — 31,4,3 n.° 111

38)

Ilustríssimos Senhores do Governo Interino
Diz José Peregrino Xavier de Carvalho, ajudante do
Batalhão de Linha desta Capitania, por Sua Majestade El-Rei
nosso Senhor, que êle tivera a desgraça de deixar arrastar-se
do tumulto e das perniciosas idéias que alucinaram quasi
todos os cabeças que entraram no terrível atentado feito
nesta Capital no fatal dia 13 de março do corrente ano.
Êle se arrepende em toda a amargura do seu coração, e
Protestando as mais decisivas provas da sua fidelidade e verdadeira vassalagem e obediência, dando por fiador destes
seus protestos a sua conduta debaixo das vistas deste Govêrno, oferecendo-se desde já a servir de soldado, ou no
mesmo posto em que Sua Majestade for servido provê-lo,
gratuitamente, sem vencimento algum, ainda mesmo a sacrificio das suas
SeVossas
a
requer
e
primeiras precisões
nhorias assim o mandem contemplar no Batalhão, mandando registar êste seu
conste.
dele
que
para
protesto,
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Pede a Vossas Senhorias sejam servidos diferir-lhe na
forma que suplica.
E Receberá Mercê.
(a.) José Peregrino Xavier de Carvalho
(À margem)

M
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39)
Patriota Reverendo Vigário Veríssimo Machado Freire
Fevereiro, 21 de 1817.
Deve
Ao Patriota Pedro C.° de Alviga.
P. 1 conta que lhe remeteu com a data desta
acima
9$200
garrafão de vinho, a metade a [...]
22
1$650
1 garrafa de vinagre
1 dita de azeite doce
2 ditas de passas a 240

160
560
480

1$840

Marco:
2

19

8
4
4
1
1
4
8
1

ditas de açúcar
penicos a 400 .
cônicas a 200 .
alqueire de sal
azeite 1 vinagre
ditos de passas a 240 .
ditos de passas a 240 ,
vara de fita de seda .
>

640
1600
800
960
720
960
1920
200

\

7$160

->

Réis

19$850
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31
3
6

8

13

Marco:
5
P. 1 dúzia de bolachas .
Abril:
P. 14 de passas a 240 ..
1 queijo do Reino
2 bolachas a 360
1 garrafão de vinho p.
8 ditos de passas a 240 .
4 ditos de passas a 240 .
1 garrafão de vinho ....
dúzia de bolachas . .. .
dúzias de bolachas 360
1 garrafão de vinho ....
4 ditos de passas 240 ...
4 dúzias de bolachas 360

360

3360
1120
720
1650
1920
960
1650
360
720
1650
960
1440

16$870

Réis

361720

Tenho de fazer nestes dois dias um pagamento ao mestre dono do barco Bom Fim Domingos Roiz Peneiro, por
isso é o motivo que vos remeto a vossa conta e podeis saber
que sou patriota e amigo e o caso é o mesmo apesar de que
há [... ] fica nada em Pernambuco e eu aqui o mesmo
ornas aquelas pessoas que são verdadeiras sempre devem ter
crédito e assim o espero que vos lembreis de mim, sou
De vós Patriota amigo servo
(a.) Pedro C.° de Alviga
Abril, 16 de 1817.
(À margem)

M.
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40)

Relação dos escravos e mais bens que se acharam na
casa de João Nepomuceno.
O seguinte:
Machos
João Bezerra
Antônio Angico Domingos Quiçamom
Vicente Cataninho Antônio Angico
Ludovico
Cosmo
Luiz
Ângelo
Antônio Caxange Fêmeas
Silvério
Ana
Pedro
Luíza
Caetano
Mariana
Bastião
Joana
!
Joaquim
Tereza
Clara
José Vicente
Joana
João Cabundá
Diogo
Esméria
José Novo
Manuela
Supriano
Merenciana
Ambrósio
Jertrudes
Manuel pequeno Maria
Luzia
Domingos Leal
Caetano Novo
Eusébia
Gracia
Eufrásia — com cria
José
Joana
Maria Benguela
Joaquim Novo
Paulo
Tomásia
Dezessete cadeiras com o assento de sola lisa.
Dois canapés da mesma natureza.
Duas mesas douradas.
Mais duas ditas com muito uso.
Duas cômodas.
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Assistiram a tudo presente o Tenente José Narciso o
Alferes Manuel Clemente, Manuel Roiz, Antônio José Lisboa e o Tenente de Pardos Manuel Carlos.
(a.) 0 Tenente Anselmo Coutinho, Comandante
das Forcas Unidas
(À margem)

M.
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41)
Relação dos escravos e mais bens móveis que se acha
ram no engenho Espírito Santo em casa de Inácio.
A saber:
Machos
Leopoldo
João Caboco
Julho
Adriano
Damião
Custódio
José Nunes
Antônio
Manuino
Mariano
Ladinos
Benedito
Antônio
Francisco
Francisco
Novos
Francisco
João
Antônio
Joaquim

Severino
Valentim — Novo
Braz e Belxior Ladinos
Francisco Manuel Cabra
Criolo João Novo
Severino Manuel
Gonçalo
Jezuino
Justino Mulatinho
Tertuliano Mulatinho
Lexandre Cabrinha
Puonário Criolinho
Estêvão George Moco
Fêmeas
Maria do Carmo
Catarina
Ana
Mariquita
Angélica
Feliciana — Criola
Simiana — Cabra
3
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Vicente
Pedro
João
Ventura
Estevo
Ladino
Gonçalo

Amorata — Criola
Merencia — Cabra
Maria — Ladina
Clara
Maria
Clemência
Matildes

Escravos de José de Olanda:
Machos: Basílio — Isidoro — Antônio — Felipe
Domingos.
I — 31,4,3 n.° 115

42)
Cinco açafates com roupa e enfeitos de senhoras entre
os quais se acharam dois pares de brincos de pedras, três
malas com diferentes corpos, de uso de casa, uma dita
com vários papéis, seis barris um com dois chapéus de
palinha, um espelho grande e vários pares de meias, outro
dito com duas cobertas, dois chapéus usados e um açafate
vazio, outro dito com uma casaca e três vestidos de senhora,
de seda, uma boceta com vários enfeites, outro dito vazio,
outro dito com farinha, outro com vários trapos de casa,
uma carteira pequena, quatro canastras, três com roupa
do seu uso, uma com calçado, dois selins ingleses com uma
brida de casquinha, duas cômodas, uma grande com louça
e uma pequenina, duas cadeiras de sola picada, uma canastra com ornamentos, três redes de varandas; em dinheiro
50$70, açúcar que se achou na casa de purgar, formas 57;
em caxado três caixas, duas bacias de arame grandes, um
caixão de louça, quatro malas mais de roupa de todo uso.
I — 31,4,3 n.° 116
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43)
Autuamento de cinco traslados de algumas Pastorais dos
Governadores do Bispado de Pernambuco do tempo do Govêrno Revolucionário como abaixo se declara.
Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de
mil oitocentos e dezoito aos quatorze de fevereiro nesta povoação da 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 cinco traslados de algumas Pastorais dos Governadores do Bispado de Pernambuco do tempo da Rebelião
que foram remetidos a este Juízo pelo vigário do Sertão
do Rio do Peixe e Vila de Souza Cláudio Alves da Costa
em virtude das ordens expedidas deste Juízo. Ordenando-me
as autuasse para serem remetidas ao Juízo Privativo da
Alçada, o que satisfiz para constar fiz este Autuamento e
juntei certidão e carta e traslado que adiante se segue e
eu Joaquim Inácio de Lima Escrivão o escrevi.
(À margem) — D.
I — 31,4,3 n.° 117

44)
*

Joaquim Inácio de Lima Escrivão Privativo da Ouvidoria Geral e Correicão no Crime e Cível em toda esta
comarca da Paraíba do Norte por Sua Majestade Fidelissima, que Deus guarde, etc.
Certifico que por este Juízo se expediram ordens aos
párocos desta capitania para remeterem todos os papéis que
tivessem em seu poder relativamente aos revolucionários,
para serem também remetidos ao Juízo Privativo d'Alçada,
e até ao presente só se tem recebido cinco traslados de algunias Pastorais dos Governadores do Bispado de Pernambuco,
enviadas pelo Vigário da Matriz da Vila de Souza do Sertão
do Rio do Peixe Cláudio Alves da Costa, como consta do
seu ofício. Passo o referido na verdade de
que passei a
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presente certidão por ordem vocal do Doutor Desembargador Ouvidor Geral e Corregedor da comarca André Alves
Pereira Ribeiro e Cirne. Mamanguape, quatorze de fevereiro de mil oitocentos e dezoito.
Em fé de verdade.
(a.) Joaquim Inácio de Lima
I — 31,4,3 n.° 118

45)
limo. Sr. Desembargador Ouvidor Geral e Corregedor
da Comarca.
Em cumprimento do ofício de V. S., datado em 2 de
janeiro de 1818, que me foi entregue a 16 do mesmo mês
e ano, remeto as cópias das pastorais que me foram enviadas e que no livro do registo das provisões, pastorais e
salários desta Paroquial Igreja, estão registadas desde a fôlha 40 verso até a folha 44, donde as fiz copiar, e vão
conformes. Em meu poder não existem e nunca existiram
ordens ou papéis respectivos aos insurgentes e que me fôssem remetidos pelo Governo Provisório, com que não tive
a menor correlação, também não me consta que nos livros
das capelas filiais desta Matriz fossem registadas ditas Pastorais ou outra alguma ordem tendente a semelhante objeto.
Deus guarde a V. S. felizmente. Vila Nova de Souza,
25 de janeiro de 1818.
De Vossa Senhoria
Obediente Capelão
(a.) Cláudio Álvares da Costa
I — 31,4,3 n.° 119
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46)
Em conseqüência do ofício do Ilm. Sr. Desembargador
Ouvidor Geral e Corregedor desta comarca da Paraíba do
Norte, de 2 de janeiro de 1818, que me foi dirigido, certifico,
que no livro de Provisões, Pastorais e Salários que serve
nesta Paroquial Igreja de Nossa Senhora dos Remédios da
Vila Nova de Souza, se acha registada a folha 43 verso até
folha 44 uma Pastoral dos Governadores do Bispado, cujo
teor é da forma e maneira seguinte — Registro de uma
Pastoral dos Governadores do Bispado confirmados pelo
Governo Provisório, Saúdam em nome de Jesus Cristo a
todos os habitantes deste Bispado — 0 Governo Provisório,
Amadas ovelhas, nos representou que atento ao atual estado
do Bispado, e os trabalhos sucessivos, que se devem empregar para se obter a segurança pública e abastança de
gêneros da primeira necessidade de que há a muita mingua
era de soberana necessidade dispensarmos na vedação dos
trabalhos nos Dias Santos — Não vos é desconhecido, Amadas ovelhas e irmãos em Jesus Cristo, que a abstinência dos
trabalhos só é de direito natural, e divino em os domingos.
Descansou Deus no sétimo dia e ordenou aos homens que só
trabalhassem seis dias sucesivos, e que no sétimo suspendessem os trabalhos, para santificarem e honrarem-no —
Também vos não é desconhecido que os Apóstolos em honra
de Jesus Cristo e de Maria Santíssima instituíram alguns
dias de guarda, e que os sucessores dos Apóstolos a exempio daqueles venerandos criaram outros e que sendo o estabelecimento de tais dias de Direito Eclesiástico têm os
encarregados da direção espiritual dos Apóstolos, não só o
poder de dispensar nos trabalhos porém mesmo de abolir
os ditos dias quando assim convenha a bem da igreja, portanto usando nós da jurisdição, de que nos achamos revéstidos dispensamos, enquanto durar a necessidade pública,
as nossas ovelhas do preceito de não trabalharem nos dias
santos; à exceção dos dias da Assunção, Natal, Ascenção,
Corpo de Deus, devendo porém nos dias dispensados antes
de principiarem os seus trabalhos, ouvir Missa inteira.
Olinda, o primeiro de abril de mil oitocentos e dezessete —
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O Patriota Bernardo Luiz Ferreira Portugal — Manuel Vieira»
de Lemos — João Rodrigues Mariz — E mais se não continha em dita Pastoral, que aqui bem e fielmente trasladei
da própria e está sem cousa que dúvida faça e eu Francisco
Rodrigues Camilo, escrivão da vara o escrevi.
I — 31,4,3 n.° 120,

47)
Em conseqüência do ofício do limo. Sr. Desembargador Ouvidor Geral e Corregedor desta comarca da Paraiba do Norte de dois de janeiro de 1818, que me foi.
dirigido, certifico que no livro de Provisões, Pastorais, e
Salários, que serve nesta Paroquial Igreja de Nossa Senhora dos Remédios da Vila Nova de Souza, se acha registada a folha 40 verso uma Pastoral dos Governadores do
Bispado, cujo teor é da forma e maneira seguinte. Registo
de uma Pastoral dos Governadores do Bispado de Pernambuco pelo Governo Provisório. Encarregados, Católicas, ovelhas Pernambucanas, do Governo Espiritual dêste Bispado*
não devemos poupar trabalhos que tendam a conduzir-vos.
ao sumo bem, e portanto vos fazemos certos em Nome de
Jesus Cristo, que não pode haver felicidade espiritual, e
temporal sem um exato cumprimento das virtudes e da
caridade, do amor recíproco para com todos os homens,
que a perfeição da Religião Cristã que felizmente professamos, está toda pendente da prática desta grande virtude*
que Jesus Cristo de cuja moral Êle só deu lições, e exempios, expirando entre tormentos, injuriado, e execrado de
todo um povo, quase no fim do tirânico suplício, querendo
dar provas do amor, que tinha aos homens, deprecou a
6eu Eterno Pai pelo seus ímpios assassinos; que é impôs6Ível gozar-se das vantagens que nos franqueia a Religião
Cristã, e o mais perfeito e feliz dos Governos Patrióticos,
sem reciprocamente nos amarmos, sem quebrarmos as ver-»
gonhosas muralhas da antecipação que nos podem separar da

0/

amizade e fraternidade de todos os homens, que aqui vivem
e virem habitar, seja qualquer fôr a sua Pátria, ou Religião, e Profissão. Ordenamos a todos os reverendos párocos,
pregadores assim seculares como regulares, que nos seus
sermões, práticas, catecismos se empenhem na demonstração destas eternas verdades. O patriota Bernardo Luiz Ferreira Portugal. Manuel Vieira de Lemos. João Rodrigues
Mariz. E não se continha mais em dita pastoral, que aqui
bem e fielmente trasladei da própria a que me reporto,
vai na verdade sem cousa que dúvida faça, e eu Francisco
Rodrigues Camilo, escrivão da vara o escrevi.

*
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48)
Em conseqüência do ofício do Ilustríssimo Senhor Desembargador e Ouvidor Geral e Corregedor da Comarca da
Paraíba do Norte, de 2 de janeiro de mil oitocentos e
.dezoito, que me foi dirigido. Certifico que no livro de Provisões, Pastorais e Salários que serve nesta Paroquial Igreja
de Nossa Senhora dos Remédios da Vila Nova de Souza
se acha registada a folha 41 uma Pastoral dos Governadores
do Bispado, cujo teor é da forma e maneira seguinte: Registo
de uma Pastoral dos Governadores do Bispado aprovado
pelo Governo Provisório da Patriota. Pastores da Segunda
Ordem encarregados da direção espiritual do grande povo
Pernambucano. Nós vos saudámos em Nome de Jesus Cristo
e vos fazemos saber que um bando de malvados pela mais
bem tramada intriga pôde persuadir ao Governador, que
então existia e a todos os bons e honrados europeus, que
pernambucanos os pretendiam assassinar e que desta infame
traição foi resultado decretar-se a prisão e assassino em
horrorosos cárceres dos mais honrados e beneméritos pernamtucanos sem preceder audiência e convicção, sem processo
e que a providência, qúe vigia atentamente sobre a causa
<la inocência, armou repentinamente o braço a dois honra-
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dos e valorosos patriotas, e que só a morte de dois dos malvados bastou para fugir o resto, tremendo debaixo do peso
do seu crime e que nossas ovelhas habitantes do Recife conduzidas pela mão do Onipotente vieram em socorro de seus
irmãos e que em um instante e sem anteriores medidas e
disposições se despedaçaram as cadeias, que há trezentos
anos arrastamos. Cumpre pois entoar sem perda de tempo
em todas as Matrizes ante o Senhor Sacramentado o grande
Hino Te Deum Laudamos em ação de graças pela salvação
de tantos bons patriotas e regeneração política deste belo
país. Olinda, em oito de março de mil oitocentos e dezessete. 0 Patriota Bernardo Luiz Ferreira Portugal. Manuel
Vieira de Lemos. João Rodrigues Mariz. E mais se não
continha em dita Pastoral, que aqui bem e fielmente trásladei da própria a que me reporto e vai na verdade sem
cousa que dúvida faça, e eu Francisco Rodrigues Camilo,
escrivão da vara o escrevi.
I — 31,4,3 n.° 122

49)
Em conseqüência do ofício do Ilustríssimo Senhor Desembargador Ouvidor Geral e Corregedor desta comarca da
Paraíba do Norte de 2 de janeiro de 1818, que me foi dirigido.
Certifico que no Livro de Provisões, Portarias, Pastorais, e
Salários, que serve nesta Paroquial Igreja de Nossa Senhora
dos Remédios da Vila Nova de Souza, se acha registada
a folha 42 verso, até a folha 43 verso uma Pastoral dos
Governadores do Bispado, cujo teor é da forma e maneira
seguinte. Registo de uma Pastoral dos Governadores do
Bispado Confirmados pelo Governo Patriótico. Saúdam em
nome de Jesus Cristo a todos os Reverendos Patriotas, Pároços do Bispado. Sendo o homem um ente racional e formado para viver em sociedade, é indispensável enquanto
é original, enquanto a sua alma está tão nua como o corpo
com que nasceu, enquanto não tem recebido pelos órgãos
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dos sentidos impressões ridículas e baixas imprimir-lhe
idéias que o tornem grato a Deus útil a si, e necessário a
sociedade, em que tem de viver. Êste grande e indispensável fim só se consegue por uma educação regular, pela
lição e prática das virtudes cristãs e sociais. Todos os Santos Padres, todos os Concilios em que se trata das obrigações dos párocos, determinam que nos dias de preceito os
párocos instruam as suas ovelhas nestes princípios: determinamos pois a todos os encarregados de cura de almas,
que nos domingos e dias santos ensinem com precisão e
clareza os princípios da Religião Cristã, que professamos
e os princípios morais sociais, dividindo as instruções em
três partes: em obrigações para com Deus, em Direitos e
obrigações para consigo mesmo e em Direitos e obrigações
para com a sociedade. Pena de suspensão do exercício de
pároco. São por Direito Divino os párocos obrigados a viver no seio de suas paróquias não só porque sendo ministros
do culto, e devendo êste ser sucessivo lhes não é lícito interromper mas também porque tendo obrigação de conhecer as suas ovelhas e por elas oferecer o incruento sacrificio e medicá-los nas suas enfermidades espirituais, cumpre encher os deveres de um hábil médico, que nas graves
enfermidades se ocupa todo em indagar a origem do mal,
clarificá-lo e observar as suas mudanças e investigar na
grande natureza, quais os remédios soberanos de que deve
lançar mão, não se apartando da cabeceira do enfermo.
Portanto ordenamos aos Reverendos Párocos debaixo da
mesma pena que não se apartem das suas paróquias sem
a verificação de alguma das causas apontadas em Direito,
precedendo licença nossa e deixando pessoa digna e por nós
aprovada, que encha as suas obrigações debaixo da mesma
pena. Uma triste experiência nos tem feito conhecer que
muitos párocos ou amedrontados com a freqüência das divisões, que se tivessem coração justo favoreceriam em as
dilatadas freguesias ou por ócio e deslaxação não são fiéis
nas relações do estado das almas, o que além de ser muito
prejudicial à igreja, por não ter certeza do número das
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pessoas que estão debaixo das bandeiras de Jesus Cristo, e
que enchem as obrigações da Religião, que professamos,
os mandamentos da Lei de Deus, e da Santa Mãe Igreja,
é assás nocivo à sociedade civil por se privar do conhecimento do número dos seus habitantes, para dele se servir
nas necessidades, sem ofensa da igualdade. Ordenamos pois
aos Reverendos Párocos que sejam os mais exatos possível
nos seus róis na certeza de que havendo suspeita dc infidelidade mandaremos à sua custa proceder a uma exata
resenha. A prosperidade nacional está no aumento da sua
população, a igreja está no estado e é obrigada a promover
pelos meios, que lhe são próprios ao incremento da população por ser fiel companheira do melhoramento da cultara, indústria, e comércio. Ordenamos ao Reverendos Pároços, que com os róis da desobriga nos remetam outros
do nascimento, casamentos, e mortes, indicando em uma
nota a razão das diferenças e dos meios, que se devem aplicar para se aumentar o número dos dois primeiros e diminuir
o terceiro, para podermos prover de remédio pena de se
mandar fazer este tão útil como necessário trabalho à sua
custa. Dada em Olinda debaixo do nosso sinal e selo do
Bispado aos vinte quatro de março de mil oitocentos e
dezessete. O Patriota Bernardo Luiz Portugal. Manuel
Vieira de Lemos Sampaio. João Rodrigues Mariz. E mais
se não continha em dita Pastoral, que aqui bem c fielmente
trasladei da própria a que me reporto e está sem cousa
que dúvida faça. E eu Francisco Rodrigues Camilo, escrivão
da vara o escrevi.
¦

i
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50)
Em conseqüência
sembargador Ouvidor
Paraíba doNorte de 2
que me foi dirigido.

do ofício do Ilustríssimo Senhor DeGeral e Corregedor desta comarca da
de janeiro de mil oitocentos e dezoito
Certifico que no Livro de Provisões,
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Pastorais e Salários, que serve nesta Paroquial Igreja de
Nossa Senhora dos Remédios da Vila Nova de Souza, se
acha registada a folha 41 verso até a folha 42 uma Pastoral
dos Governadores do Bispado, cujo teor é da forma e maneira seguinte — Registo de uma Pastoral dos Governadores
do Bispado — Ovelhas Pernambucanas, o Governo Provifeório Patriótico, Constituído e convencido que a religião é
a cadeia que desce do céu à terra a ligar-nos com Deus nos
tem reintegrado no Governo do Bispado e recomenda-nos
que trabalhemos incessantemente na conservação exata da
Doutrina e Disciplina Cristã. Os ministros do Altíssimo, conservadores da pureza, da fé e santidade, da disciplina não
sabem faltar à verdade. Uma longa experiência da nossa
conduta pública, e particular vos tem dado a conhecer a
nossa integridade, a boa fé misturada com a caridade cristã,
o crédito porém de que gozamos ante vós não deve sufocar o júbilo, que transborda o nosso coração em publicarmos
o religioso ofício do governo: Ouvi, ó católicas ovelhas —
Patrícios respeitáveis, encarregados do governo espiritual
deste Bispado, vivamente convencidos pelos princípios da
Nossa Santa Religião, da qual nunca jamais nos desviaremos
um só ápice, de que o governo espiritual das almas, regadas
com o sangue do Nosso Redentor pertence exclusivamente
aos Sagrados Ministros por Êle estabelecidos, e é inteiramente
separado do poder temporal, que o mesmo Divino Mestre,
consumador da nossa Fé, confia às Potestades Seculares,
passamos a certificar-vos de que é do nosso bom grado, que
vós continueis a dirigir o governo espiritual deste Bispado
com todo o pleno poder de que vos achais revestidos e do
mesmo modo todos os ministros da Hierarquia Eclesiástica,
cada um no Ministério que lhe está confiado — 0 conhecimento que temos nas altas virtudes que ornam a cada um
de vós nos deixa seguros de que vós pelo que está de vossa
parte, e dos que vos são inferiores sereis tão fiéis à Santa
palavra do nosso Divino Mestre em dardes a César o que
é de César, como nós o somos e seremos em dar a Deus
o que é de Deus. Êle vos guarde na sua graça, como vos
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desejamos. Casa do Governo Provisório nove de março
de mil oitocentos e dezessete — O Padre João Ribeiro
Pessoa de Melo Monte Negro. Domingos Teotonio Jorge —
Domingos José Martins — é pois indispensável Católicas
Ovelhas sermos mais que nunca exatos observadores da
Santa Religião que felizmente professamos, da Religião
de Jesus Cristo, que vós e vossos maiores têm felizmente
confessado, e praticado; a nossa liberdade foi obra de Deus,
os extraordinários sucessos que a precederam conseguiram
e seguiram mostram visivelmente em nosso socorro, a existência do seu Poderoso Dedo, Amadas Ovelhas em Jesus
Cristo adorai a Deus, guardai exatamente os seus grandes
Mandamentos e continuai a crer tudo quanto disse Jesus
Cristo e crê e ensina a Santa Madre Igreja Católica Romana;
se assim o praticardes tereis nesta vida a estima do governo,
e de todos honrados Patriotas e na outra Eterna Salvação.
Olinda, quinze de março de mil oitocentos e dezessete —
O Patriota Bernardo Luiz Portugal — Manuel Vieira de
Lemos — João Rodrigues Mariz. E mais se não continha
em dita Pastoral, que aqui e fielmente copiei da própria,
a que me reporto, e vai na verdade sem cousa que dúvida
faça, e eu Francisco Rodrigues Camilo, escrivão da vara
o escrevi.
I — 31,4,3 n.° 124

51)
[...] Antônio de Oliveira, Cavaleiro da Ordem de Cristo,
Escrivão da Receita e Despesa da Tesouraria Geral da Junta
da Real Fazenda da Capitania da Paraíba do Norte e Ministro Deputado da mesma Junta, por Sua Majestade Fidelíssima, que Deus guarde, etc.
Certifico que Silvério da Costa Cirne, recebeu do Tesoureiro Geral, Inspetor e Promotor das Finanças do tempo da
revolução e por suprimento em diversas adições a soma
de oito contos seiscentos cinco mil e cem réis, desde o pri-
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meiro de abril até cinco de maio do ano passado, de que
deu conta nesta Junta em dezenove de junho último, entregando os documentos das despesas que havia feito com a
Legião Patriota desde o primeiro de abril até cinco de maio
do ano passado e com a Tropa de Linha desta Capitania
desde seis até o fim do dito mês de maio, entregando no
cofre da Tesouraria Geral desta Junta quatrocentos vinte
três mil setecentos e dezessete réis que paravam em sua mão.
Certifico mais que em vinte e oito de abril recebeu Antônio
de Oliveira do dito Promotor das Finanças por Portaria do
Governo intruso oitocentos mil réis, cuja quantia repôs no
cofre desta Junta em dezessete de maio do ano passado;
e finalmente certifico que em dois do dito mês de maio
entregou o sobredito promotor por portaria do dito Governo
intruso a quantia de cem mil réis a Joaquim Manuel Carneiro da Cunha e no seguinte dia por outra Portaria outra
igual quantia de cem mil réis, que ambas fazem a soma
de duzentos mil réis. Ê o que consta dos livros da receita
e despesa e dos suprimentos a que me reporto e donde extraí
a presente certidão em observância da respeitável ordem
do Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Governador Presidente da Junta da Real Fazenda em data de hoje. Paraiba, vinte seis de janeiro de mil oitocentos e dezoito.
Subscrevi e assinei.
(a.) Joaquim Antônio de Oliveira
Reconheço o sinal supra ser do próprio Joaquim Antônio de Oliveira por pleno conhecimento de 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). 0 Tabelião.
(a.) Manuel Teixeira de Carvalho
(À margem) — Vejam-se os n.ofi 27 e 28 a folhas 34 e 35^
I — 31,4,7 n.° 23
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52)
Senhor,
Tenho a honra de levar à Real Presença de Sua Majestade a História abreviada dos acontecimentos desta comarca, depois da revolução de Pernambuco, o que até agora
me não tem sido possível fazer pelo mau estado de minha
saúde, que ainda continua, e cuja demora por isso eu com
a maior submissão e respeito suplico a Vossa Majestade se
me não dè em culpa.
Deus guarde a Vossa Majestade por muitos anos. Penedo, 29 de janeiro de 1818.
O Ouvidor da Comarca das Alagoas
(a.) Antônio Batalha
Idéia geral dos acontecimentos da Comarca das Alagoas,
depois da Revolução de Pernambuco.
Soando a noticia da revolução de Pernambuco a comarca
das Alagoas pela estranheza do fato, e vizinhança do mal
se comovera sensivelmente.
Semelhante notícia que ao princípio se espalhara confusamente, e que parecia confundir a revolução com um
motim popular, se realiza em breve pelos fatos praticados
na vila das Alagoas, à frente do destacamento de tropa de
linha que a guarnecia e a quem se mandara fazer fogo contra os que não obedecessem, pelo Tenente Coronel Antônio
José Vitoriano Borges da Fonseca, Comandante Militar da
Comarca.
O Ouvidor respectivo, então de correição na vila da
Atalaia, é avisado pelo ofício n.° 1, a que responde pelo
do n.° 2, temendo vir encontrar-se na vila das (sic) com o Padre José Inácio de Abreu e Lima, emissário do Governo Provisório, estabelecido em Pernambuco, que pudera dobrar ao
dito Tenente Coronel (antes de um caráter tão medido como
honrado) a publicar a favor daquele governo em que se
dizia residir a Suprema Soberania e Autoridade um Bando,
de que foram conseqüências tirarem-se com despejo as Armas Reais das barre tinas, e talabartes, e soltarem-se com
ofensa de todos os Direitos, os presos, ainda réus de morte,

— 65 —
apregoar-se a intenção de algumas imposições reais, e com
palavras de execração a extinção da Conservatória das Matas, e assoalhar-se que a revolução afetava os pontos principais do Brasil e que a América Inglesa a coadjuvava em
todos os sentidos, o que em geral oprimia os ânimos ainda
não dispostos para receberem impressões revolucionárias.
As ordens a favor do Governo Provisório se executam nas
vilas e em quase todas as povoações consideráveis da comarca, seus portos principais se guarnecem de milícias e
ordenanças o Coronel José Afonso Monteiro é mandado para
a vila de Maceió que domina o Porto de Jaraguá, o melhor
da Comarca. O Capitão de ordenanças Antônio Firmiano
não sem contestações com o dito Tenente Coronel leva
para aí ordem para embargar a saída das embarcações
que cumpre aparentemente, no objeto de fugir em uma sua
para o Rio de Janeiro, o Capitão João Coimbra tira o pano
a outras, e o Capitão Felipe da Silva de Morais juntamente
com o dito Antônio Firmiano, milícias e ordenanças publicam o Bando a favor do dito governo e embargam pólvora
e algumas armas aos particulares. Na vila do Penedo o
Capitão José Gregorio da Cruz e o Coronel Inácio Francisco
da Fonseca Galvão; na vila da Anadia e Povoação de S. Miguel o Capitão Antônio José dos Santos, na vila de Porto
de Pedras, o Capitão-mor Nicolau Paes Sarmento, na povoação do Norte o Capitão Sebastião Corrêa da Mota, cumprem iguais ordens e publicam o Bando com mais ou menos
interesse. Na maior parte das igrejas da comarca os respectivos vigários cantam o hino de Te Deum em ação de graças da instalação do Governo Provisório, e lêm as pastorais
do eclesiástico que respirando à irreligião, e à insubordinação a Vossa Majestade, o vigário da vila do Penedo Felipe
Nçri e o da freguesia de São Miguel Francisco de Moura
Lima, embargados de suas lágrimas as não podem acabar
de ler, o vigário da freguesia de Camaragibe tem além
disso a coragem de subir duas vezes ao púlpito aonde declama contra o Governo Provisório animando ao mesmo
tempo os povos a legítima obediência, por tantos títulos,
devida a Vossa Majestade.
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O Ouvidor gemia em silêncio na vila da Atalaia, eshonra
tivera
a
os
socorros
impaciência
com
que
perando
de pedir a Vossa Majestade e ao Excelentíssimo Conde dos
Arcos, Governador e Capitão General da Bahia, e ou porque sua imaginação assustada assim lho sugerisse ou porvia
ministro
sobredito
o
sucedesse,
assim
realidade
na
que
a esse tempo pintada a alegria no semblante de muitos e
a aflição e a dor no de alguns, principalmente europeus,
que pelo medo sufocam seus soluços, e com eles seus sentimentos de lealdade a favor da causa de Vossa Majestade.
O veneno da isenção de alguns tributos e mais ainda o
da liberdade das matas, o da esperança de acessos e de
aumento de soldos nos postos militares, ia insensivelmente
produzindo o seu efeito ganhando afeiçoados ao Governo
Provisório. As ordens a favor dele chegam enfim à vila da
Atalaia, o povo se alvoroça e o sargento que as leva se
apresenta ao Ouvidor e lhe diz que as não entrega sem sua
ordem, o Ouvidor perplexo, vendo aproximar-se seu momento fatal, prevenindo-se de alguma segurança individual,
e da cadeia, escreve o ofício da cópia n.° 3, ao Tenente
Coronel sobredito e diz ao dito Sargento João da Silva
Pinheiro que protestava dar a vida por Vossa Majestade,
que entregue as ordens sobreditas. O Capitão José Dias da
Costa ou por política ou por algum outro motivo as participa ao Ouvidor que lhe roga as não cumpra enquanto
não recebe resposta do Tenente Coronel sobredito. A Câmara pede igualmente instruções sobre o que devia obrar,
e que resposta havia de dar ao ofício recebido, o Ministro
lhe diz que nenhuma e que lhes importava mais que nunca
defender a Real Autoridade, e porque a Câmara era também composta de alguns índios, o Ouvidor acrescenta com
dobreza que a intenção do Governo Provisório era alistá-los
por soldados, contra Vossa Majestade, apossarem-se das
terras dos que morressem na guerra, e reduzir à escravidão
os que escapassem; os índios murmuram e principiam desde
então a fazer armas. O Tenente Coronel sobredito já a esse
tempo naturalmente acusado de remorsos acede a represen-
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tação do Ouvidor, e inclusa no ofício n.° 4, lhe envia a
contra-ordem para o Capitão José Dias da Costa não soltar
os presos, nem publicar o Bando a favor do Governo Provisório. Em conseqüência os presos, já alvoroçados para
saírem não se soltam, o Bando e Proclamações não se publicam, o Te Deum não se entoa naquela vila, aonde se
alevanta um confuso rumor, por motivos opostos; a atenção
da comarca se fixa sobre o respectivo ouvidor, que por dar
mais um passo, envia seu Meirinho Geral José Vieira de
Melo, a Maceió a sondar cautelosamente os ânimos de seus
habitantes.
Bem depressa o Alferes José Gomes de Amorim, o Capitão João Coimbra, Antônio Porto, e Francisco Antônio,
europeus e milicianos, e o Capitão de ordenanças, Silvestre
Álvares, brasileiro, vão à vila da Atalaia oferecer seus serviços ao Ouvidor para se atacar a vila das Alagoas, e prender-se ou matar-se ai o Tenente Coronel Comandante Militar da Comarca. O ministro lhes agradece seus sentimentos
de lealdade, e promete avisá-los logo que outras circunstâncias se proporcionem, eles comunicam semelhante projeto
ao Capitão José Dias da Costa, que se dispõe a obrar em
conseqüência.
0 Tenente Coronel sobredito avisa ainda ao Ouvidor
pelo ofício n.° 5 de lhe ser necessário dispor a certos fins
dos dinheiros dos cofres da vila das Alagoas, o Ministro
porque ainda não era tempo de se lhe opor abertamente,
lhe responde pelo ofício n.° 6 e avisa por interpostas pessoas
aos Tesoureiros que não entreguem dinheiro algum pena
de responderem por sua fazenda, eles assim o cumprem
não sem admiração do dito Tenente Coronel. 0 Conservador das Reais Matas, Francisco Machado de Faria e Maia
entrega o cofre da Conservatória e pede licença para retirar-se. 0 Tenente Coronel sobredito é avisado de Maceió
da fuga do Brigue Bom Jesus de Além que se destinara para
a Bahia para aonde a esse tempo se havia já retirado o
Padre José Inácio de Abreu e Lima, no objeto de sublevá-la,
e da vinda do Ouvidor com os índios a atacá-lo na vila das
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Alagoas. O Capitão Manuel Duarte Coelho do Destacamento
que a guarnecia e que com o Alferes João Manuel e outros
projetavam surpreender ao dito Tenente Coronel escreve
"Nós
aqui estamos...
familiarmente ao Ouvidor e acrescenta
o Ouvidor conclui da reticência que a espera dele parte
para a vila sobredita e sabendo-o o Tenente Coronel dando
crédito aos boatos, malignamente espalhados foge escondi(lamente em uma jangada e vai encontrar no Porto do Abreu
da Comarca do Recife um reforço de tropas e algumas
peças de artilharia que pouco antes havia instantemente
pedido ao Governo Provisório. Ao saber-se de semelhante
fuga, o Destacamento arvora com geral entusiasmo as reais
bandeiras na vila das Alagoas, o Ouvidor chega de noite
e no dia seguinte pela urgência das circunstâncias se estabelece um governo interino que pelo documento n.° 7 proclama a necessitade de meios de defesa, e dirige ordens a
todas as vilas da comarca para levantarem as reais bandeiras, o que a vila do Penedo já havia feito sem saber da
fuga do Tenente Coronel sobredito. O Povo julga achar
no governo sobredito um ponto de apoio, corre-se voluntàriamente às armas, os portos principais se guarnecem de
milícias e ordenancas para impedir o desembarque das tropas que o Tenente Coronel havia pedido, as embarcações
que cruzam ao longe parecem traze-las, montam-se algumas
peças de artilharia em uma trincheira, que se constrói em
Jaraguá. O Governo interino convida ao Capitão-mor de
Garanhuns da nova comarca do sertão de Pernambuco, ao
Capitão-mor da vila de Serinhaem na comarca do Recife
e ao Governador da comarca de Sergipe de El-Rei para
se lhe unirem a favor da causa de Vossa Majestade
mas só êste último responde sucessivamente pelos ofícios
n.ÜS 8, 9, 10, deixando os outros de o fazer por diversos
motivos.
A fome das farinhas era a esse tempo sobre toda a exageração e tornava quase inúteis os fracos meios que havia
de defesa. A providência faz chegar a Cururipe porto desta
comarca um barco carregado daquele gênero que na ação
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de se descarregar para a sustentação das tropas é prepotentemente roubado por um bando de tropas comandadas por
Bento José da Silva, de Vila Nova da Comarca de Sergipe
de El-Rei documentos n.os 11 e 12 e continuam a praticar
os excessos e roubos em parte deduzidos no ofício n.° 13 e
ainda talvez não vistos entre povos da mesma nação e que
defendiam a causa do mesmo soberano. 0 Governo interino
se ressente vivamente de tantas afrontas, de que não tem
tempo de pedir a necessária satisfação.
A comarca das Alagoas é a um tempo ameaçada a
Oeste pela de Garanhuns, ao Norte atacada em a vila de
Porto de Pedras, pelas tropas insurgentes e a Leste por uma
escolta de homens armados de que eram cabos Inácio Aciolis, e Anlonio de Leão que ao Porto do Abreu tinham ido
oferecer seus serviços ao dito Tenente General que os enviara a sublevar de novo a comarca sobredita e a matar o
Ouvidor e ao Desembargador José de Mendonça, que com
êle tinha ido casualmente avistar-se na vila de Atalaia,
documentos n.os 14 e 15 e 16. O Governo interino vê-se
em aperto, dá ativas providências para os sobreditos serem
presos, Inácio Acioli pôde escapar-se e Antônio Leão é
morto, e lhe são achados entre outras cartas, os documentos n.os 32, 33 que deixam ver bem claro o motivo porque
o Tenente Coronel sobredito se retirara da comarca. Proclama-se de novo a necessidade de meios de defesa. Os
povos de todas as vilas da comarca oferecem gados, farinhas e dinheiro. A de Garanhuns não desiste de seu maligno
intento, em vez de armas, que não tem o Governo interino
manda suspender a marcha das ordenanças e índios da Missão da Palmeira ordenando-se ao respectivo Diretor que
apronte caminhos, reses e capim para a cavalaria e artilharia, que se inculca virem da Bahia e de Sergipe de El-Rei
sôbre Garanhuns, documento n.° 18, onde o Ouvidor por
seu escrivão da Correição José Gregorio da Silva faz espalhar o susto e a desordem contra o Governo Provisório,
documentos 19, 21, 22 até 25. O Brigue Audaz assoma no
entretanto no Horizonte, desterrado o susto de ser inimigo
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a comarca respira, o Sargento-mor José Egídio Gordilho de
Santana com tropas e algumas peças de Campanha e com
milícias, e ordenanças que se lhe unem marcha a embargar
o passo aos insurgentes, que haviam antes atacado a vila
de Porto das Pedras, encarregando pelo oficio n.° 26 (tal
era a urgência das circunstâncias) ao ouvidor da defesa
dela pelo lado de Garanhuns aonde êle faz, como antes no
Recife introduzir as Proclamacões do Excelentíssimo Conde
dos Arcos, e para onde igualmente envia munições de guerra,
pedidas pelo ofício n.° 27. No lugar do Bolão na extremidade da comarca José da Silva Pinto forma um partido
pela Proclamação n.° 28. O Marechal Joaquim de Melo Leite
através [... ] com tropa que trouxera da Bahia, do Rio de
S. Francisco; na vila do Penedo é recebido com todas as
demonstrações de alegria que costumam suceder a vitória;
milícias e ordenanças se lhe unem, e todas as comodidades
possíveis se lhe facilitam na marcha, ofício n.° 29; outro
tanto se pratica com as tropas de cavalaria, que vieram da
Bahia e da Comarca de Sergipe de El-Rei, o Ouvidor em
conseqüência do ofício 30, envia dois práticos ao chefe
de divisão a bordo da fragata Thetis, suas proclamacões
são introduzidas em Garanhuns que estremece ao ouvir semelhantes notícias. O Capitão-mor respectivo vê-se forçado
a remeter o ato solene de haver levantado as reais bandeiras. O Ouvidor das Alagoas o faz público por toda a
comarca, que dá um só grito de alegria. As facciosas proclamações n.08 31, 37, 38 são suprimidas e outras rasgadas.
As embarcações, carregadas de farinha e carnes, tão oportuna, e providentemente enviadas pelo Excelentíssimo Conde
dos Arcos, matam a fome dos habitantes da comarca. Já
em Ipojuca se ouve o som da artilharia e depois de um
pequeno ataque em que tanto se distinguiram as milícias
da vila do Penedo os Insurgentes fogem; Domingos José
Martins é gravemente ferido e preso. Pernambuco se restitui
voluntariamente à legítima obediência de Vossa Majestade.
A Comarca das Alagoas por tão feliz notícia se abandona a todas as demonstrações públicas de alegria: o sa*

-
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grado nome de Vossa Majestade sai da boca de todos com
viva emoção, e entusiasmo. Não há igreja aonde se não
cante, com grande concurso de povo o hino do Te Deum
em ação de graças pela fortuna das armas de Vossa Majestade. 0 rumor a favor do Governo Provisório não se
ouve mais, seus afeicoados ou deixam de ser ou aterrados
com os prontos castigos de alguns e prisões de outros, abafam ainda seus sentimentos.
As tropas da comarca sobredita voltam de Pernambuco,
um pouco desconsoladas, as da Comarca de Sergipe de
El-Rei não guardam a devida moderação, mas na Comarca
das Alagoas reina atualmente o sossego e a alegria.
Penedo, 26 de janeiro de 1818.
O Ouvidor da Comarca das Alagoas
(a.) Antônio Batalha
I — 3,14,24

53)
*

Correspondência de diversas autoridades da Província
<de Pernambuco.
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor. No dia vinte oito
do corrente recebi do correio o aviso de 13 de novembro do
ano passado que trouxe incluso o requerimento de João
Antônio Rodrigues de Carvalho, ex-ouvidor do Ceará e no
mesmo dia me remeteu o governador desta capitania a
Carta Regia de vinte oito do dito mês que perdoou a pena
de morte somente a Francisco Xavier Monteiro Franca, a
qual o governador no dia dezessete do corrente me mandou
a cópia do aviso de treze de outubro próximo passado, que
a mandara fazer-me constar a que o governador de Piauí
havia participado a Sua Majestade a respeito de Manuel
Januário Bezerra Cavalcanti de Albuquerque.
O Governador do Ceará remeteu-me um ofício escrito
«m vinte quatro de novembro próximo passado, que recebi
nas vésperas de Natal, em que me diz que prendera por
o.

"»

*

t

•

• *
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indícios veementes o dito ex-ouvidor do Ceará e o remetera
diretamente para Lisboa e dois homens que também remeterá para a mesma cidade pelo Maranhão, [... ] o processo
que a todos fizera, pela [."..'] Bahia para a Secretaria de
Vossa Excelência, declarando que os ditos dois homens confessaram nas perguntas, que iam para o matar.
Com êste ofício mandou-me a cópia do sumário que fêz
tirar contra o dito ex-ouvidor, e dos documentos que lhe
juntou tirados da cópia que deixou em seu poder, e me
pediu lhe mandasse dizer se as testemunhas referidas neste
sumário confirmaram ou não os referimentos. As testemunhas referidas eram Francisco José Martins irmão do infame
Dantos (sic) José Martins, e Joaquim Gonçalves Basto, morador nesta vila do Recife; eu não pude perguntar o dito
Martins por estar preso na Rahia, mas o outro jurou que era
verdadeiro o referimento e denúncia que dêle fizera ao Governador do Ceará, seu sogro José da Silva Castro, Capitãomor do Ceará, por ser verdade que lhe escrevera uma carta
convidando-o para se reunir com os seus ao dito ex-ouvidor
do Ceará para se fazer no Ceará a revolução igualmente,
mas que esta carta escrevera na sala dos governadores
provisórios perante Domingos José Martins, e o Padre João
Ribeiro, e segundo eles o ditaram, e que por isso se não
lembrava do seu teor, mas que imediatamente escrevera ao
dito seu sogro prevenindo e contando-lhe tudo e rogando-lhe
que nada fizesse do que lhe recomendara na dita carta,
por ela não ser da sua mente, e êle não ser revolucionário.
E lendo-se-lhe a cópia desta segunda carta a confirmou
por conforme com o original; [...] declarou que o que dizia
do dito ex-ouvidor ser revolucionário o dissera por lho
dizerem os ditos Domingos José Martins e Padre João
Ribeiro, porque êle nada mais sabia dêle. Eu tenho em
"meu
poder êste depoimento, e disse ao Governador do Ceará
que êle confirmara o referimento com a dita declaração e
que o Martins não jurou por estar preso na Rahia.
A respeito do sobredito Manuel Januário Bezerra Cavalcanti de Albuquerque, informaram-se que era nascido q
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casado no Rio Grande do Norte, e por isso escrevi em doz<
do corrrente ao Governador e Ouvidor do Rio Grande do
Norte para o sumariar e seqüestrar não estando já feita
uma e outra coisa.
Fica a meu cuidado o exame do alegado no requerimento do dito ex-ouvidor do Ceará posto que as testemunhas que podem saber deste alegado são do Ceará mais
distante daqui.
Da cópia que lhe remeto verá Vossa Excelência que
escrevi em dezessete de outubro e em vinte de novembro
e que lhe contei tudo que havia passado e feito e estava
a fazer.
Na de vinte de novembro lhe dizia que me parecia que
Albano tinha pronunciado alguns por cautela, e sem a prova
necessária, e que eu tinha assentado de os não prender
sem mais prova, que esperava haver na minha devassa.
Mas para o caso de que a minha devassa a não desse,
pedia a Vossa Excelência que procurasse que Sua Majestade resolvesse se eu havia de fazer ir para a Bahia alguns
desses por ela pronunciados, contra os quais a minha devassa não desse prova alguma, o que outra vez lhe peço.
A minha devassa já passa de trezentas folhas e ainda
faltam várias referidas, e algumas sobre pessoas das principais, que pelas testemunhas já tiradas se me tem descoberto, mas que ainda há mais prova para se liquidar a
verdade a respeito delas.
Isto que se tem escrito e os apensos, que já há incluem
nm bau de três palmos e mais de comprido, e dois e meio
de largo, e os ouvidores da Paraíba, Rio Grande e do Ceará
ainda não mandaram as devassas, sumários, e seqüestros
que lhes pedi na forma da Carta Regia de seis de agosto
próximo passado tendo respondido aos ofícios em que os
pedi que logo me mandarão, porém eu espero isto todos
os dias.
0 ouvidor das Alagoas, mandou-me quatro sumários e
outros tantos seqüestros respectivos a quatro pessoas, e
disse que não havia tirado devassa por não envolver nela
9
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pessoas que ajudaram a contra-revolução e eu lhe respondi
que por isso mesmo era melhor que a tirasse êle mesmo que
podia fazer declarar isso, do que a outro, que por não saber
desse fato não podia declará-lo.
Êste ouvidor e o da Paraíba, no princípio disseram-me
que não tinham tirado devassa por lhes parecer que isso
não era do seu ofício, aos quais respondi que eu lhas não
mandara tirar porque a dita Carla Regia mo não mandava,
que êle supunha que eles as haviam tirado pois me mandara
pedir-lhes que fizessem eles como lhes parecesse, que eu
havia de fazer o que a Carla Regia me determinava, e que
estas devassas não tinham tempo taxado, o que lhes disse
por assentar que se eles a tirassem bem se evitara o mandarem-se tirar por outros ministros, quando a Carta Regia
manda que hão de fazer grande despesa e demora.
Os médicos me obrigaram a sair daqui para um sítio
distante três quartos de légua, a fim de tomar banhos, mas
voltei sem os tomar por causa de um defluxo que ali me
veio, e não largava, ainda que pequeno, de que estou livre,
e da moléstia por causa da qual os médicos queriam que
eu tomasse os banhos.
Mandei ir as testemunhas ao dito sitio, e continuei sempre o serviço.
Eu mandei vir o Cruz ouvidor da comarca do sertão e
o seu escrivão para deporem na devassa porque as outras
testemunhas o fazem assim preciso, mas as testemunhas
das vilas e lugares da dita comarca que lhe disse me mandasse têm vindo quasi todas e me dizem que êle está a
chegar.
¦

*»

Antônio José de Miranda, desde antes do Natal tomou
remédio para um encalhe do fígado, e desde o Natal para
cá tem tido erisipela três vezes e da última ainda não está
livre. Como os papéis tem crescido e vão crescendo muito
eu preciso de um escrivão que ajude Osório ou ao menos
de um oficial papelista. Porém Vossa Excelência fará nisto
o que fôr melhor.

/o

Até aqui a primeira via; porém como a embarcação que
leva esta se demorou devo acrescentar que o caixeiro de José
Rai [Joseph Ray], cônsul nomeado americano dissera que
constava das gazetas americanas, que estava para vir da
América inglesa uma esquadra para o Brasil, que era grande
e trazia um prige; aqui não chegou navio da América que
trouxesse semelhantes gazetas que trouxessem esta notícia,
nem elas tem aparecido, e por isso eu desconfio que o cônsul
teve a dita notícia pela sumaca Pilar vinda do Rio de Janeiro a pouco. Depois da chegada desta sumaca o governador cuida em fortificar alguns pontos da beira-mar.
Das perguntas que tenho feito aos dois oficiais franceses que aqui estão presos não tem resultado senão que
eles vieram com os que foram para essa corte ajustados
por ordem de Antônio Gonçalves Cruz por alcunha o Cabugá, para o serviço dos rebeldes de Pernambuco, e eu
ainda lhe hei de fazer mais perguntas, para ver se confessam que vieram por intervenção do governo americano.
0 dito cônsul é quem lhes assiste ainda com dinheiro
e tem procurado ter comunicação com eles até no segredo
mesmo e por isso parece-me que se deveria fazer sair daqui
semelhante homem.
Deram-me parte de que este cônsul também andava
formando uma loja de formações; trago duas espias sobre
isto, veremos o que se conclui.
Também me certificaram que Rodrigo Lobo entregara
ao mestre da sumaca o brigue pernambucano que a pouco
voltou para essa Corte, chamado Patrício, sete cartas para
entregar aqui, de que lhe pediu recibo, e o oficial do correio, que também serve de contador na junta de Pernambuco, e agora foi para essa Corte me disse que lhe vira
entregar duas; tantas cartas extraviadas da bolsa para não
poderem ser revistas nem lá nem cá, fazem desconfiança.
Ontem recebi um ofício do ouvidor da Paraíba em
resposta ao que lhe mandei a respeito de Manuel Januário
Bezerra Cavalcanti de Albuquerque de que deu conta o governador do Piauí a Vossa Excelência, e me diz que nada
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tem ouvido deste homem que mora no sítio de seu defunto
sogro, mas que passara a examinar este negócio, e hoje lhe
respondi e lho recomendei segunda vez — Deus guarde a
Vossa Excelência muitos anos — Pernambuco três de fevereiro de mil oitocentos e dezoito — Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Tomás Antônio Vilanova Portugal — Bernardo Teixeira Coutinho Alves de Carvalho.
Segundo ofício.
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor — Julgo que Vossa
Excelência estará entregue do meu ofício de três de fevereiro próximo passado, que remeti por duas vias e con tinuando com a narração do que tenho feito, estão tiradas
cento e setenta e oito testemunhas, das quais alguns gastaram quatro e cinco dias, e tenho a inquirir as referidas
que faltam, que serão cinqüenta e tantos, mas estas não se
demoram tanto.
Está depurada a culpa dos réus principais, e o que resta
é respectivo a alguns declamadores.
Eu pretendi deixar nas cadeias das capilanias do Norte
os presos delas até o tempo de deverem ir para a cidade
da Bahia, mas os seus governadores se queixaram da falta de
segurança, e por isso assentei de as mandar para Bahia,
por aqui não haver as cadeias para todos os desta e das
talais capitanias, e até não há os segredos seguros para os
desta somente.
E pelo que pertence às perguntas como as das outras
capitanias sendo perguntados nesta, o são fora do seu distrito, tanto importa que o sejam aqui como na Bahia.
Findo isto e a ratificação dos sequestros, vou para a
Bahia por mar ou por terra, segundo o tempo permitir.
Eu perguntei os franceses Monsigneurs Raulet e Conde
de Pontecoulant que aqui ficaram presos os quais confirmaram o que disse Mr. Latapie e deles colho o nome de
alguns antes da sua ida para Lisboa.
O chamado cônsul americano, Mr. Rai, até foi a bordo
falar-lhes escondidamente o major da polícia achou em
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casa deste homem três rebeldes da Paraíba, escondidos, que
prendeu; êle nos termos da lei está criminoso, mas o melindre com os americanos me obriga a perguntar a Vossa
Excelência se devo proceder contra êle, o que Sua Majestade e Vossa Excelência resolverão.
Êste governador foi à Paraíba examinar os receios do
governador dela, dar as providências necessárias para segurança da costa, e apontar ao mesmo governador os meios
de se conduzir e segurar do seu distrito.
Estando êle nesta jornada no dia dez de fevereiro saltaram em terra sete homens intitulando-se, marinheiros, na
baía da Traição termo da Paraíba, dizendo que a embarcação em que tinham vindo de Nova York para Gibraltar e desta praça para a Bahia naufragara naquela altura,
que eles escaparam no bote em que vieram, tendo andado
vinte quatro horas, e que em Gibraltar constara pelas gazetas e editais que Napoleão fugira de Santa Helena.
Deram-me parte disto e informando-me logo um capitão
que tinha saído de Gibraltar em vinte seis de dezembro que
era falsa semelhante notícia escrevi imediatamente que prendessem os homens e nos remetessem; chegaram estes dias
passados, tenho podido perguntar três, e já por estes se
confirma a falsidade da fugida de Napoleão e se colhe que
a embarcação de um corsário que os lançou em terra de
propósito e da convenção com os que mandaram Latapie,
c seus companheiros posto que diretamente o tinham
negado: e como também me disseram que a embarcação
se denominava — Pingüim — e o Capitão Arch(l Tailor,
que até levava peças de artilharia, pólvora, e bala, e armas
com alguma carga, e que não naufragara mas fora para
a cidade da Bahia, e eu escrevo ao governador pela embarcação que leva os presos que têm vindo da Paraíba, e
Rio Grande, ficando uns poucos que vieram do Ceará, por
nao caberem, para que se acautele e segure com a dita
embarcação e segure a costa.
Depois de receber a dita notícia respectiva aos ditos
marinheiros entrou neste porto um cuter americano que
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vinha do Porto dos Touros, capitania do Rio Grande do
Norte, trazendo deste mesmo porto seis homens, algodão e
peixe seco, e da Filadélfia, donde tinha saido por prático
e intérprete um barbeiro branco desta vila que para lá
tinha ido.
O governador pôs logo a embarcação em segurança, e
eu mandei prender o barbeiro, os ditos seis homens e o
piloto da embarcação para os perguntar, se resultar coisa
de importância hei de dar parte.
Por êste mesmo eu ter veio ao governador uma carta
do Abade Correia dentro da de um negociante, para outro
daqui, em que lhe recomendava toda cautela com a embarcação e o barbeiro, mas ainda que a entregou logo, já
tudo estava a fazer-se.
Causa-me na verdade grande admiração deixar José
Inácio Borges, governador do Rio Grande, negociar na sua
capitania e dela vir livremente para êste porto o capitão
deste cuter, depois de lhe ter acontecido vender breu no
porto da Bahia formara da sua mesma capitania e comprar
mantimentos o capitão da embarcação que trouxe Latapie
e seus companheiros e depois de êle mesmo ter fornecido a
estes homens principalmente o Conde de Pontecoulant cujo
destino não pode ignorar hoje.
Estes fatos aumentam as suspeitas que dele correm por
ter fugido da capital para a casa de um primo do réu principal da Paraíba, onde foi preso, e de ser amigo e condiscípulo dos réus principais de Pernambuco, sua pátria; e
por isso me parece que a cautela exige a remoção deste
governador com muita pressa.
Ontem me veio dizer um preto inglês, mas casado nesta
vila, que um marinheiro deste dito cuter lhe dissera que
na Filadélfia se dizia que estava a sair de lá uma fragata
para o Rio de Janeiro a pedir satisfação nessa corte do
antigo fato de os ingleses meterem no fundo uma embarcação americana na ilha do Faial, e por estes três meses vinham sobre Pernambuco fragatas americanas em favor dos
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revolucionários, e que os ingleses não tomavam parte nisto
porque Portugal lhes não pagava.
Eu mandei escrever pelo Osório o seu depoimento, e
ando na diligência de prender êste marinheiro; ainda que
fala,
ser
sem
dúvida
é
contado
é
isto
modo
com
que
pelo
que os insurgentes que estão na América fazem passar
para consolar os sócios que cá estão.
Igualmente julgo obra dos mesmos e para o mesmo
fim o cuidado de lançar homens em terra porque se o
governo americano nos quisesse fazer a guerra não havia de
usar de semelhantes meios que cheiram a muita pobreza.
Antônio José de Miranda, ainda não pode trabalhar,
e eu cada vez preciso mais de ter mais quem escreva.
—
Peranos
muitos
Excelência
Vossa
Deus guarde a
nambuco, primeiro de março de mil oitocentos e dezoito
*— Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Tomás Antônio Vilanova Portugal — Bernardo Teixeira Coutinho Alves de
Carvalho.
i
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Terceiro ofício. Sobre o ouvidor Cruz.
Está agora nesta vila o ouvidor Cruz, que foi chamado
pela alçada para jurar. Vossa Excelência sabe algumas coisas deste homem, e por esta causa não deixará de estranhar
que um tal sujeito tenha ocasião de desenvolver a sua
maldade em prejuízo dos outros para melhor cobrir as
suas não pequenas faltas.
Eu tenho falado claro a Bernardo Teixeira a respeito
dele e não foi sem surpreza que eu ontem o vi disposto a
protegê-lo e até interessando-se pelo meu silêncio, qualquer que seja o fim disto estimarei muito não o ver nesta
capitania em qualidade alguma porque é homem que pode
forçar os outros a desatinos.
Ainda que já fiz saber a Vossa Excelência alguns fatos
deste ouvidor não será deslocado torná-los a repetir porque são dignos de se conhecerem bem, para se tirar daqui
algum outro conhecimento mais interessante.
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Ofereceu-se para ser redator da gazeta de Pernambuco,
e para escrever a história da revolução, e levou êste trabalho a sete folhas de manuscrito.
Fêz requerimento para ser empregado no serviço da
Pátria, alegando o ser brasileiro, e ter todos os conhecimenlos necessários a um bom ministro.
Sabem disto por se acharem na mesma prisão o Governador do Rio Grande do Norte, o Intendente da Marinha
desta capitania, assim como o sabem os oficiais da secretaria deste governo Manuel Freire Mariz, Felipe Esteves
Alves e os amanuenses, além de muitas pessoas de fora,
como sejam Daniel Eduardo Rodrigues Grijó, o Juiz de
Fora da Paraíba, Tomás Antônio Maciel Monteiro, o Juiz
de Fora de Goiana José Alexandre Gurgel do Amaral, o
tesoureiro do Erário Antônio Joaquim Ferreira de Sampaio,
a não falar de alguns réus como Manuel Corrêa de Araújo,
Manuel José Pereira Caldas, Bernardo Luiz Ferreira Portugal, o Sargento-mor Manuel de Azevedo do Nascimento
a quem êle entregou umas quintilhas que fêz, como adiante
se dirá e muitos outros porque os fatos com efeito se fizeram públicos e todos sabem maior ou menor número deles.
Aceitou dos rebeldes ser membro do Colégio Supremo
de Justiça.
Aceitou ser assessor do juiz da polícia tão somente a
rogo do mesmo juiz e sentenciou efetivamente.
Fêz quintilhas para se cantarem em honra da Pátria,
e as deu ao Sargento-mor Azevedo para as entregar ao
governo.
No seqüestro de Felipe Neri de Domingos José Martins, levou baús para sua casa, e consumiu os papéis que
lhe não fazia conta que aparecessem como por exemplo
as instruções que deu ao juiz da polícia para proceder com
maior rigor nos casos crimes, os quais foram vistos por Grijó,
e também pode delas dar notícia Joaquim José Mendes.
Ofereceu-se aos rebeldes para ir, como efetivamente
foi, ao bloqueio pedir ao chefe Rodrigo José Ferreira Lobo
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uma suspensão de operações enquanto êle Cruz ia à Corte
alcançar de Sua Majestade o perdão para os rebeldes.
Todos estes oferecimentos foram feitos tendo êle a segurança dada pelo governo rebelde que só o tinha preso
para o livrar do furor do povo, mas que em acalmando
havia ser posto em liberdade e então se aproveitariam dos
seus serviços.
Digo isto a Vossa Excelência porque lhe digo tudo, e
me parece conveniente que Vossa Excelência esteja prevenido do espírito de parcialidade que vai aparecendo a
bem de poucos e a mal de muitos para mais apreciar a razão com que eu não deixo de clamar pelo fim deste flagelo
que já não é útil senão a maldade e cuja continuação há de
reduzir tudo a um caos que não possa mais desenvolver-se.
0 Osório diz-me que dirigiu a Vossa Excelência algumas reflexões sobre a alçada e a dar-lhe crédito êle está
como eu persuadido que esta devassa não acaba mais ou
não acaba bem, os outros ministros inculcam o mesmo
acordo, e à vista de tudo eu não posso dispensar-me outra
vez a minha voz pedindo mais Misericórdia que Justiça
a bem de tantas famílias desgraçadas e a bem de tantos
inocentes que todos sofrem envolvidos no movimento gera?
Não sei o estado das nossas relações políticas, mas a
impertinência com que temos sido inquietados na costa
faz-me crer que poderemos ter algum dia negócio sério a
tratar, e neste caso é do meu dever representar que é melhor que o povo tenha que temer de fora do que do seu
niesmo país, e hoje ninguém se dá por seguro na sua casa.
Vossa Excelência dará a todas minhas reflexões o peso
que elas merecerem, mas espero que é acertar e bem servir
a Sua Majestade.
Ê põf esta causa que não cessarei de pedir a Vossa
Excelência que me socorra com os seus conselhos e advertências, porque os hei de seguir e hei de assim cumprir os
ttieus votos.
, Desejo a Vossa Excelência a mais completa saúde, e ter
sempre ocasião de mostrar que sou de Vossa Excelência
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Admirador e Obrigadíssimo amigo. Ilustríssimo e Excelentíssimo Tomás Antônio de Oliveira [(sic) Vila Nova] Portugal — Pernambuco, quatorze de março de mil oitocentos
e dezoito =z Luiz do Rego Barreto.
Quarto ofício.
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor. O que eu disse
a Vossa Excelência do Governador da Paraíba, não destroi
em nada o bom conceito de que êle é digno. Este oficial
é muito zeloso dos direitos de Sua Majestade, é muito
honrado, e não dá um passo, segundo eu sei, que não seja
ditado pelas melhores intenções possíveis; o seu erro, quanto
a mim, não é outro senão olhar tudo como rebelde, desconhecer a situação geral destes povos, e julgar possível
uma revolução e sobretudo dar ouvidos aos intrigantes, que
o cercam com capa de ^êlo para fazer a desgraça de todos,
entre os quais tem um muito distinto lugar dois clérigos.
Se eu não tivesse metido nas Cinco Pontas os dois ou
três primeiros delatores, que apanhei em falsidade, talvez
já me teriam voltado a razão.
Eu o tenho dito muitas vezes e não deixarei de repetir:
a revolução foi obra unicamente de uns poucos de homens,
metade sem moral de qualidade alguma, e a outra metade
de costumes corretos, exatos, entusiastas, e suceptíveis de
beberem as doutrinas falsas que lhes ministraram os outros;
a impunidade firmada em muitos anos de relaxação deu-lhes
aso para quantos atentados imaginassem, e a impolítica com
que o brigadeiro Manuel Joaquim, chefe aborrecido de seus
oficiais, fêz as prisões que o governador lhe mandara fazer, foi o sinal da revolta.
Por tudo quanto se seguia a esta catástrofe, se conhece
que não havia plano, havia só atrevimento e liberdade de
falar, e pela conduta que teve o chamado Governo Provisória, tanto a respeito do povo como a respeito dos cofres,
bem se vê que todos foram mais criminosos que perversos.
É alguma coisa não ter sido morto um só homem por
ordem do governo rebelde, porque os únicos que foram
¦
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fuzilados foi arbítrio do Pedroso, e só deu parte ao governo'
depois da execução.
Custa a entender como uma revolução nestas circunstâncias pôde ter voga, e abranger um tão longo espaço e
isto só se pode explicar pelo abatimento geral, e pelo estratagema de mandarem dizer para o sertão que os europeus
estavam matando os brasileiros, porque logo que esta idéia
foi desvanecida, principaram a aparecer levantamentos parciais e a contra-revolução.
Isto porém foi uma lição, e agora não haverá um só
homem que a deseje e quando houvesse mesmo um partido
não seria seguido.
Esta capitania está perfeitamente quieta e eu atrevo-me
a afirmar que as revoluções por este lado estão acabadas.
Pode Vossa Excelência estar seguro e pode mesmo segurar o ânimo de El-Rei, Nosso Senhor, a respeito desta
capitania.
Haverá muito quem olhe isto de outro modo, e um
exemplo pode bem dar força ao que eu digo.
Há hoje nesta vila uma falta excessiva de carne verde,
que é devido a devastação das tropas de todos os partidos
e a proibição feita no tempo da revolução no Piaui e Ceará,
e cujos efeitos principiam agora a sentir-se pela grande
distância e também pela rigorosa seca dêste ano; escreve-me
Bernardo Teixeira dizendo-me que tome cuidado com os
marchantes que querem revoltar o povo com a falta de
carnes.
Eis aqui uma bem gratuita idéia de revolução! ApaPeceram corsários sobre a costa e tomaram dois navios na
barra da Bahia, e não tem feito mais que registrar as embarcações que tem entrado neste porto, esquece-se Bernardo
Teixeira que os navios ofendidos são armados e os registrados são indefesos, e diz que poupam Pernambuco por
ler feito a revolução e castigam Pernambuco digo a Bahia
Por se não ter unido a ela! Assim discorre muita gente
toas estes discursos nunca mais farão a revolução em
Pernambuco.
"
V-
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Quanto à carta de Paris, ela não podia dar notícia
senão de uma revolução feita em julho ou agosto, tempo
em que tudo eram notícias e todas contraditórias, e não me
parece que possa ter ligamento algum com a revolução
imaginada neste ano pelo Mafra.
Depois dos meus últimos dissabores com o Juiz da
Alçada, não tem tido questão alguma nem mesmo com
um engano que me aconteceu.
Tendo pegado em um maço de cartas e ofícios que me
vinham dirigidos julguei todos meus e abri um prego que
vinha a Bernardo Teixeira mas conhecendo no mesmo momento que não era meu, fui a sua casa em companhia do
chefe da Divisão João Felix de Campos, que estava na
mesma sala em que me aconteceu isto, assim como mais
oficiais, e dei-lhe todas as satisfações que o caso exigia.
Antes disto tinha levado a minha casa algumas cartas,
que enviara para essa corte dizendo-me que as visse e
remetesse, escusei-me a vê-las e mandei segurá-las pelo
correio.
Estou me preparando para festejar a feliz aclamação
de Sua Majestade de um modo que seja tão digno do objeto
quanto cabe nas forças desta capitania e posso de antemão
dizer a Vossa Excelência que estou vendo em todas as ciasses a expressão da alegria e do entusiasmo de um tal modo
que não duvido do bom êxito do projeto.
As disposições dadas são para cavalhadas, danças, çomédias, máscaras, fogos, e tudo é feito da melhor vontade
possível, de modo que eu espero que esta capitania mostre
nos seus esforços o mesmo interesse e o mesmo amor pelo
nosso Augusto Soberano que se desenvolveu na corte para
espanto e admiração de todos os estrangeiros e nisto tem
uma grande parte toda a minha oficialidade.
Quero fazer sair a escuna == Valha de Dio = e a galera
== Ativa = para cruzarem na costa, e protegerem ao comércio, que começava a paralizar-se com essas notícias de
corsários.
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Não tenho podido ser tão rápido como o conde de
Palma porque a escuna estava com as posturas à mostra
e a galera carregada de açúcar para Lisboa, apesar disto
espero até vinte sete deste mês ver as duas embarcações
sobre a vela no seu cruzeiro, que será de quarenta duas
para mais.
Já tenho algumas mulheres para irem viver em Fernando e hei de recomendar ao governador que lhes facilite
os casamentos, e quando estes se não generalizem sempre
se tira a vantagem de trocar erros por crimes.
No dia vinte sete chegou digo no dia dezessete chegou
o paquete do Rio com a Carta Regia do perdão e até hoje
não foi solto nenhum dos presos do Estado. Bernardo Teixeira pediu-me listas dos presos, dei-lhas imediatamente,
tornou a pedir outras, em que se compreendem só os presos
nesta capitania, e semelhantes de cada uma das outras três,
dei-lhe logo as desta e expedi ofícios no mesmo dia às outras.
Apesar de todas estas diligências se fazerem com presteza é neste momento que êle resolveu soltar quarenta
presos de Estado, e que me parece muito pouco em proporção dos que estão nas cadeias, mas tenho promessa do
Osório de fazer com que se soltem mais.
Ontem foi comprada a galera = Ativa = por quarenta
e oito contos de réis, e uma galera nova, feita neste porto,
com borda fixa, cavilhada de bronze, e com pregadura de
cobre, bem artilhada e por êste motivo, é voto dos entendedores que foi boa compra e o estado deixa de pagar os
fretes que ela iria vencendo e fica esta capitania em termos
de poder cobrir a sua costa de alguma forma, o que nos
era até agora impossível.
A guarnição de Infantaria é do batalhão do Algarve,
que é ótima gente.
Dei ordem ao Antero para avisar o público que se devia
abster de idéias de separação, e de rixas antigas e estou
disposto a castigar asperamente os que forem convencidos
de tais dissensões.
-

-86O Antero publicou o papel que Vossa Excelência verá
na cópia junta, que por falta de tempo não vai em melhor ordem.
São estas as coisas que me parecem dever relatar a
Vossa Excelência restando-me só continuar pedir-lhe que
me não falte com seus conselhos. De Vossa Excelência Venerador Amigo e Obrigadíssimo. Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Tomás Antônio de Vila Nova Portugal. Pernambuco, vinte e três de abril de mil oitocentos e dezoito.
Luiz do Rego Barreto.
Cópia:
O Doutor Antero José da Maia e Silva, professo na
Ordem de Cristo, desembargador ouvidor geral, e encarregado desta comarca de Pernambuco e delegado da Intendência Geral da Polícia, etc, etc.
Faço saber em como constando a Sua Excelência o
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Governador, Capitão
General desta capitania e a mim mesmo que alguns intriinales
os
com
não
satisfeitos
mal
intencionados
e
gantes
deste país têm pretendido aumentá-los registando inimizades e facções entre os naturais e os oriundos de Portugal,
apelidando uns por patriotas outros por marinheiros, e espalhando a voz de que estes conspirando-se contra aqueles
pretendem criminá-los com denúncias, e juramentos falsos,
e sendo as intenções de Sua Excelência, o prevenir tudo
quanto pode fomentar intrigas e inimizades perturbadoras
do sossego público, tem determinado punir asperamente todos aqueles que por ódio, malevolência ou espírito de
facção caírem nos referidos absurdos, verificando-se a culpa
por meio de sumário, sem outro processo mais do que
aquele, que fôr necessário para constar da verdade. E para
que chegue à notícia de todos mandei passar o presente
por ordem do dito senhor que será publicado e fixado nos
lugares públicos.
Dado nesta vila do Recife, aos treze de abril de mil
oitocentos e dezoito. Eu José Pereira de Lima Gondim o
subscrevi. Antero José da Maia e Silva.
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Quinto ofício.
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor. Eu tinha conferendado com o governador capitão general desta capitania
sobre a prisão dos réus que a devassa ia oferecendo, visto
que eu precisava de que êle em auxílio fizesse executar as
prisões pelos militares, que conhecesse fiéis, e tínhamos
assentado em os não prender pouco a pouco, para evitar
as fugas e por isso antecedentemente somente se prenderam
alguns de que houve motivo, a que se atribuísse a prisão independentemente da devassa.
Por êste motivo resolvemos prender os do Recife, e da
cidade de Olinda, na noite de quatro do corrente, mas foi
preciso esperar pela do dia cinco para se saber a morada
dos pouco conhecidos; nesta noite o mesmo governador fêz
os detalhes e os oficiais fizeram a diligência com tanta exatidão que de oitenta e quatro que se mandaram prender
somente escaparam quatorze dos que andavam fugidos desde
antes de ouvir e onze dos outros entre os quais foi um
José Carlos Mairink da Silva Ferrão natural de Minas Gerais e secretário deste governo, o que me causou grande
paixão pelas circunstâncias que nele concorrem..
Êste homem foi secretário deste governo antes da rebelião, confidente e válido de Caetano Pinto, e tendo ao
mesmo tempo confidencia e amizade íntima com todos os
mais principais dos conspiradores antigos e modernos, digo
antigos em relação ao levantamento pretendido nos princípios do século passado e ao pretendido em mil oitocentos e um.
Os ditos seus amigos logo que Caetano Pinto assinou
a chamada capitulação o mandaram buscar na mesma fortaleza em que com êle estava, para ser seu secretário de
Estado, o que logo aceitou, afetando alguma repugnância,
com o fundamento de moléstia por estar muita gente, mas
sem esperar violência, nem lembrar que a honra não permitia que fosse secretário de um governo oposto ao de que
êle acabava de ser secretário e sabia os segredos; porque
havia de ficar havido e julgado por revelador e o que mais
.
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é serviu até o fim e não se esqueceu de receber os emolumentos e somente depois da restauração restituiu o ordenado para afetar realismo e ter com que enganar.
No dia vinte de maio do ano passado, saindo dos seus
navios capitães, pilotos e marinheiros armados ao romper
do dia gritaram = Viva El-Rei Nosso Senhor = juntou-se-lhe
algum povo do Recife, apoderam-se das fortalezas que eslavam pouco guarnecidas e então um deles ainda antes da
obra estar completa foi ao bloqueio dar parte a Rodrigo.
Lobo, depois deste foi outra jangada, e depois desta uma
mandada pelo dito José Carlos Mairink, e ultimamente José
Inácio Borges, assim que os da contra-revolução o soltaram
foi também; porém Rodrigo Lobo em nenhum destes se
confiou, e mandou examinar o caso por um seu oficial com
ordem dele dar sinal se o achasse certo, o que êle executou
e dando o sinal entrou Rodrigo Lobo, o que bem mostra
que nenhum dos que lhe deram aviso tinha com êle justado,
contra-revolução porque então se confiaria nele, e viria sem
mandar examinar o caso ao seu oficial, e por conseguinte
falta a verdade José Carlos em dizer agora que fizera esta
contra-revolução o que também pela devassa se prova ser
f alsíssimo.
Se é verdade que houveram uns poucos de homens que.
logo no princípio do mês de abril trabalharam para fazer a contra-revolução, mas estes homens foram presos
em quatro de maio e nos dias seguintes o juram que a não,
puderam fazer e que o doze de maio foi obra somente
dos ditos capitães, pilotos e marinheiros sem outro os mo-.
ver a isso.
¦

*

Porém com a esperteza de mandar a jangada ao bio-,
queio e de escrever a Rodrigo Lobo e com as suas variadas
manhas conseguiu José Carlos insinuar-se a Rodrigo Lobo,
e introduziu êle na secretaria outra vez e eis aqui temos
um homem que tem sabido ser secretário de dois governos postos e contraditórios, e que pretende ainda que o,
acreditem!
*
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Os papéis dos rebeldes que serviam de prova contra
êle, e sua manobras não apareceram e êste homem foi sempre o seu secretário. Diz êle que os rebeldes no dia dezenove de maio em que foram para Olinda queimaram tudo,
mas em um dia em que eles estavam a retirar-se, e ocupados com as disposições necessárias para a sua retirada não
podia êle de tantos papéis ocultar ao menos algum?
Todo o exposto me dava grandes esperança de nas
perguntas e acareações deste homem com os rebeldes presos, achar o segredo necessário para a segurança de Pernambuco, e êste é o motivo da dita grande minha paixão,
porém eu tenho a consolação de que o governador o teve
sempre sob vigia, de que os oficiais foram diligentes e de
que êle se escapou por ser homem de variadíssimas manhas
e um homem destes bem sabe Vossa Excelência que é obra
mais do acaso o apanhar-se.
Êle fugiu na noite da véspera das prisões, e dizem que
embarcara em unia embarcação americana, que foi para
o Sul no dia cinco.
Deixou uma carta para o governador em que lhe dizia
que ia para o Rio de Janeiro, se fôr lá o deixo aó cuidado
de Vossa Excelência.
No dia nove do corrente chegou uma sumaca nela duas
ou três cópias de um decreto de seis de fevereiro do corrente
ano, em que Sua Majestade perdoa parte dos rebeldes; é
um efeito da grande e incomparável benignidade de El-Rei
Nosso Senhor.
A Câmara mandou pôr luminárias, o povo mostrou grande alegria, Deus abençoou a obra como todos o desejamos.
Nos ofícios de quatorze e vinte dois de março disse o
juízo que faria aos sete marinheiros que saltaram em terra
no termo da Paraíba, e remeti no segundo a cópia das perguntas para Vossa Excelência melhor [(sic) julgar] o destino que merecem.
O governador da Bahia, me diz que o capitão do navio
em que vieram justificara lá que eles o obrigaram a largá-lbs como largou e êle disse o que digo, para Vossa Exce«
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lência determinar melhor o seu destino, porém como eu
me não devo dilatar por este respeito quando for para a
Bahia deixo aqui ao governador os papéis a respeito deles
e Vossa Excelência mande-lhe executar o destino que lhes
der, que êle me dará parte aonde eu então estiver se o
mandar.
No dito ofício de quatorze de março também mandei
a cópia das perguntas que fiz a Jorge Fleming Holdt para
Vossa Excelência decidir o procedimento a respeito dele.
A mim me parece que êle deve ter o mesmo destino
que Latapie e seus companheiros, porém Vossa Excelência
fará o melhor.
Se eu puder partir para a Bahia antes que chegue a
resolução estou resolvido a deixá-lo aqui preso, para êle
ir depois para onde a resolução mandar porém se receber
esta antes de a remeter, peço a Vossa Excelência que a
mande ao governador para êle a executar, e me dar parte,
porque espero nesse caso ter saído para a Bahia quando
ela chegar, bem que ainda não recebi as devassas do Rio
Grande e do Ceará.
Também no ofício do primeiro de março propus a
respeito do cônsul americano e outra vez peço resolução
a seu respeito.
Entre os presos da dita noite de 5 do corrente um foi o
Desembargador Cruz.
Deus guarde a Vossa Excelência muitos anos. Pernambuco, doze de abril de mil oitocentos e dezoito. Ilustrissimo Senhor Antônio de Vila Nova Portugal. Bernardo
Teixeira Coutinho Alves de Carvalho.
Sexto ofício.
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor. Está hoje a devassa com cento e vinte testemunhas e não sei quando o
meu juízo a dará por acabada, eu me incumbi de fazer no
tempo das férias o exame e índice dos numerosos apensos,
o que satisfiz à exceção do último, que ainda não está
fechado porque de quando em quando aparecem novos papéis a ajuntar.
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O juiz incumbiu-se de fazer o exame das testemunhas
perguntadas e ver o estado da culpa de cada réu, conhecimento absolutamente necessário, para se saber se as testemunhas que se devem ainda perguntar para deporem a
sua culpa ou inocência, parece-me que ainda não completou, ou talvez não chegou ao meio deste serviço.
Depois da última que tive a honra de escrever a Vossa
Excelência foram presos mais dois réus, o vigário do Limoeiro e o escrivão da Ouvidoria de Olinda, Mateus José
da Silva, e creio que nestes dias se procederá prisão dos
oficiais militares, que serviram aos rebeldes, que haviam
sido soltos Joaquim Pires Ferreira e alguns outros de culpas já bem formadas.
Observo que dos grandes filhos do país não houve um
só nas duas comarcas do Recife e Olinda que não fosse
rebelde, com mais ou menos entusiasmo; as testemunhas
que se requereram aos ouvidores e estes aos juizes todas
vieram ao molde, encobriam fatos, que depois se fizeram
constar, e que outras testemunhas depuseram que tem estendido a diligência de relações exteriores nada se tem podido
achar, agora houve uma denúncia ao general de uma loja
de maçonaria, em que principalmente figuram o cônsul americano, e franceses dado por um francês, que dirige o
Jardim Botânico, que foi convidado para entrar, este está
incumbido depois da entrada de declarar a casa e hora para
serem apreendidos e se se conseguir talvez se adquiram
muitas idéias a respeito das ditas relações pela apreensão
de papéis, que se tem visto.
O general vigia quanto é possível na segurança pública
e defensa e o seu projeto de exército com a economia que
êle me tem referido será muito vantajoso, e de absoluta
necessidade, enquanto os ânimos não estiverem em toda
quietação, será porém sempre útil conservar dois batalhões
a mais europeus para contrabalançar a tropa da terra, e
nesta oficiais sempre europeus, havendo um meio de transplantar os do país; enquanto este general conservar a atividade e energia que por ora tem, penso que Sua Majes-
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tade nada mais terá aqui a receiar. Principalmente enquanto Vossa Excelência à testa dos grandes negócios fôr
dando bons párocos, bons juizes e bons governadores, tendo
sido os primeiros os mais escandalosos nesta rebelião.
À Ilustrissima e Excelentíssima pessoa de Vossa Excelência Deus guarde por muitos anos. Pernambuco, quinze
de janeiro de mil oitocentos e dezoito. Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Tomás Antônio de Vila Nova Portugal,
do Conselho de Estado de Sua Majestade, seu Ministro e
Secretário de Estado dos Negócios do Reino Unido e da
Marinha.
O Desembargador Escrivão da Alçada João Osório de
Castro e Souza Falcão.
i

Sétimo oficio.
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor. Ainda hoje é que
se pode formar a lista dos oficiais que serviram com mais
atividade aos rebeldes ficando para se depurarem alguns
de que depuseram algumas testemunhas conservarem sempre sentimentos de realistas, os primeiros para serem já
presos estes para se conservarem em liberdade ao menos
até o fim, e reconhecer que devem sofrer alguma pena,
como a mudança de lugar de serviço. Aqueles vêm a ser
trinta e um compreendendo o Brigadeiro José Pires Campeio,
que serviu de inspetor, fêz organizações e recebeu soldo,
o seu ajudante de ordens Felix de Valois que de miliciano
passou à tropa de linha, o ajudante de ordens do governador das armas, Pedro Velho Barreto, que era sargentomor de milícias, e os ajudantes de campo que ainda não
tinham sido presos, um dos quais Francisco Corrêa de
Queiroga, José Inácio Borges, teve a bonomia de o levar consigo para o Rio Grande assim como levou para secretário
um irmão do Padre Miguelinho, que pelas perguntas que
hoje se fizeram a um dos franceses que aqui ficaram presos, companheiros dos dois que para aí foram, disse que
o dito secretário era um dos notados para sua con-espondência.
¦
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Os oficiais pretos e pardos ficam para outra rodada.
Há já tiradas cento e vinte e seis testemunhas, eslá uma
entre mãos, que vai consumindo quatro dias no depoimento
e creio ainda não acaba, presencial quase de todos os fatos
da rebelião, e dos faladores públicos, contra a pessoa de
El-Rei Nosso Senhor, e do seu governo faz aumentar o
número dos réus a mais do que disse na antecedente; logo
que apareça mais uma ou duas testemunhas desta ordem,
julgo passará o juiz a inquirir as que têm sido referidas, as
quais em pouco tempo se inquirem, mas resta as perguntas
que se forem dois réus por dia somente que tempo não
gastarão! E o mais é que eu escrevo desde as sete horas
da manhã até meia hora depois do meio dia, e desde as
quatro horas até depois da seis em que o sol desaparece,
e a providência vai me dando forças para resistir e poder
de noite escrever cartas ou fazer apontamentos para a direcão do trabalho do dia seguinte.
Acho-me porém bem cansado e abatido de espírito e
suspiro por findar já esta enfadonha diligência para depois
ir pedir a Vossa Majestade digo a Vossa Excelência e a Sua
Majestade descanso para o resto da vida.
Sobre a Paraíba, sobre franceses tanto o General Rego,
como Bernardo Teixeira, escrevem a Vossa Excelência com
mais extensão e eu escreverei depois. À Ilustríssima e Excelentíssima pessoa de Vossa Excelência Deus guarde por muitos anos. Pernambuco, trinta de janeiro de mil oitocentos
e dezoito. O Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Tomás
Antônio de Vila Nova Portugal do Conselho de Estado de
Sua Majestade, seu Ministro e Secretário de Estado de todas as repartições.
O Desembargador Escrivão da Alçada João Osório de
Castro Souza Falcão.
*

t

Oitavo ofício.
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor segundo a relação
dos presos que nos tem sido dada existem nas prisões da
Bahia sessenta e nove e nas daqui trinta e um dos quais
três pertencem à Paraíba e dez ou onze tem de ser postos
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em liberdade, por não aparecer por ora culpa alguma contra eles pelo que vejo da devassa deverão ainda prender-se
vinte do Recife e subúrbios, e trinta pouco mais ou menos
das vilas das duas comarcas, de maneira que haverá cento
e trinta e seis a cento e quarenta réus desta capitania a
sentenciar.
Da Paraíba existem presos aqui os três acima referidos, na Bahia quarenta e três e nove do Rio Grande, aqui
terão mais a prende-se quatro ou cinco réus; ali tem o célebre governador Mafra ainda presos cinqüenta e tantos de
que não remeteu sumários, vindo só êle a dar quase tantos
presos como esta capitania e a comarca das Alagoas, êste
governador aliás zeloso talvez da causa de El-Rei Nosso
Senhor, consta Se deixa dominar inteiramente por um frade
Arrabido, que é vigário do Brejo da Areia, que sendo segundo dizem rebelde se tem feito denunciante de muitos
que fizeram conhecidos serviços na contra-revolução, e a
torto e a direito se tem prendido, fim do tal frade, para
não deporem contra êle de maneira que tem contraído um
descontentamento geral, capaz de produzir grandes desordens se a pouco aquele povo não tivesse saído de uma, e
dizem que um irmão ajudante de ordens prevarica neste
objeto.
Parece-me que o homem será muito bom mas não para
governar povos; é necessário que o governo seja ativo, mas
ao mesmo tempo que se funde em bases de justiça, executar-se a lei a risca não escandaliza a quem vive debaixo
da lei.
Luiz do Rego é ativo no seu governo, não deixando
passar uma só coisa que mereça correção, mas ao mesmo
tempo trata com doçura, e afabilidade, estabelece o temor
com respeito e ao mesmo tempo concilia a amizade. Pelo
arranjamento singular das compras para a Real Fazenda
seguram-me pessoas desinteressadas, vir a economizar mais
de cem mil cruzados, o intendente da Marinha é o mais prejudicado neste projeto, mas difícil a prova das extorsões
a não extinguir-se esta nulíssima intendência, inspeção de
j
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luxo, não havia outro remédio que o meio em direito de se
obter o bem da Real Fazenda.
Quando Vossa Excelência tiver ocasião pergunte por
estes homens e pelos contrabandos havidos de pau-brasil.
À Ilustríssima e Excelentíssima pessoa de Vossa Excelência
Deus guarde por muito anos.
Pernambuco, 25 de janeiro de 1818.
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Tomás Antônio da
Vila Nova Portugal. Do Conselho do Estado de Sua Majestade, seu Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do
Reino Unido, e das mais repartições de Vossa Excelência
o mais atencioso e respeitador criado =± João Osório de
Castro Souza Falcão.
Nono ofício.
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor. No dia vinte e
oito do corrente recebi do correio o aviso de treze de novembro do ano próximo passado que trouxe incluso requerimento de João Antônio Rodrigues de Carvalho, ex-ouvidor
do Ceará e no mesmo me remeteu o governador desta
capitania a Carta Regia de vinte oito do mesmo novembro
que perdoou a pena de morte, somente a Francisco Xavier
Monteiro Franca, o qual governador no dia dezessete do
corrente me mandou a cópia do aviso de treze de outubro
próximo passado, que o mandava fazer-me constar a que o
Governador do Piauí havia participado a Sua Majestade
a respeito de Manuel Januário Bezerra Cavalcanti de Albuquerque.
O Governador do Ceará me remeteu um ofício escrito
em vinte quatro de novembro próximo passado que recebi
nas vésperas de Natal, em que me diz que prendera por
indícios veementes ao dito ex-ouvidor do Ceará e o remeterá diretamente a Lisboa, e dois homens que também
remetera pelo Maranhão para Lisboa, remetendo os processos que a todos fizera pela Bahia para a secretaria de
Vossa Excelência, declarando que os ditos dois homens confessaram nas perguntas que iam para o matar.
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Com èste ofício mandou-me a cópia do sumário, que
fêz tirar contra o dito ex-ouvidor dos documentos que lhe
ajuntou, tirada da cópia que deixou em seu poder e me
pediu que lhe mandasse dizer se as testemunhas referidas
no dito sumário confirmavam ou não os referimentos.
As testemunhas referidas eram Francisco José Martins,
irmão do infame Domingos José Martins e Joaquim Goncalo Bastos, morador nesta vila do Recife, não podendo perguntar ao dito Francisco Martins por estar preso na Bahia
e o outro jurou que era verdadeiro o referimento e denúncia
que dele fizera seu sogro Antônio José da Silva Castro,
Capitão-mor do Ceará, por ser verdade que lhe escrevera
uma carta convidando para se unir com os seus ao dito
ex-ouvidor João Antônio Rodrigues de Carvalho, para se
fazer no Ceará a revolução igualmente, mas que esta carta
escrevera na sala dos governadores provisórios, perante Domingos José Martins e o Padre João Ribeiro, e segundo eles
a ditaram e que por isso se não lembrava do seu teor mas
que imediatamente escrevera a seu sogro, prevenindo-o e
conlando-lhe tudo, e rogando que nada fizesse na dita carta
por ela não ser da sua mente e êle não ser revolucionário
^ lendo-lhe a cópia desta segunda carta a confirmou por
conforme ao original, mas declarou que o que dizia do dito
ex-ouvidor o dizia segundo lho haviam dito os ditos Domingos José Martins c Padre João Ribeiro porque êle nada
mais sabia deles.
Eu tenho em meu poder este depoimento, e mandei
dizer ao governador do Ceará que o dito Joaquim Gonçalves Bastos confirmara o que havia dito seu sogro com a
dita declaração.
A respeito do sobredito Manuel Januário Bezerra, informaram-me que era nascido e casado na capitania do Rio
Grande, e por isso escrevi em vinte dois do corrente ao
governador e ao ouvidor para o sumariar e seqüestrar não
estando já feito uma e outra coisa.
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Fica a meu cuidado o exame do alegado no requerrmento do ex-ouvidor posto que as testemunhas que podem
saber disto são de Ceará mui distante daqui.
Da cópia que lhe remeto verá Vossa Excelência que lhe
escrevi em dezessete de outubro e em vinte de novembro
e que lhe contei o que havia feito e estava a fazer.
Na de vinte de novembro lhe disse também que me
parecia que o Albano havia pronunciado a vários por cautela, e sem a prova verdadeira e que eu tinha assentado de
os não prender sem mais prova que esperava haver na
minha devassa, mas que no caso que a minha devassa a não
desse pedia a Vossa Excelência que procurasse que Sua
Majestade resolvesse se eu havia de fazer ir para Bahia
alguns desses por êle pronunciados, contra os quais a minha
devassa não desse mais prova, o que outra vez lhe peço.
A minha devassa já passa de trezentas folhas, e ainda
faltam várias referidas e algumas sobre pessoas das principais que pelos depoimentos se tem descoberto e que precisa liquidar-se a verdade a seu respeito.
Isto que se tem escrito a seu respeito e os vários apensos que já há enchem um baú de três palmos e meio de
comprido, e dois e meio de largo, e os ouvidores da Pa**aíba, Rio Grande e do Ceará ainda me não mandaram as
devassas e sumários e seqüestros que lhes pedi em virtude
da Carta Regia de seis de agosto, tendo respondido aos
ofícios em que lhas pedi que logo as mandarão.
O ouvidor das Alagoas mandou-me quatro sumários e
outros tantos seqüestros respectivos a quatro homens e disse
que não havia tirado devassa alguma temendo envolver
ftela pessoas que ajudaram a contra-revolução.
Eu lhe respondi que por isso mesmo era melhor que
a tirasse êle mesmo que podia declarar isso, do que outro
Que por não saber de semelhante fato o não faria.
Este ouvidor e o da Paraíba me disseram que não tiftham tirado devassa por lhes parecer que não era do seu
ofício, aos quais lhes respondi que eu lhas não mandara
tirar porque a Carta Regia mo não mandava, mas que ela
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supunha que eles as haviam tirado, e que fizessem eles
como lhes parecesse, que eu havia de fazer como a Carta
Regia me determinava que estas devassas não tinham tempo
taxado, porque assentei que se eles as tirassem bem se evitava o mandar se tirar as devassas por outros ministros que
hão de fazer grande despesa e demora.
Os médicos me obrigaram a sair daqui para um sítio
distante três quartos de légua para tomar banhos, os quais
não pude tomar por causa do defluxo, que ali me veio,
ainda que pequeno, depois tive lá um bicho em um pé, do
que tudo e da moléstia passada já estou livre.
Lá mandei ir as testemunhas e continuei sempre com
o serviço. Eu mandei vir o Desembargador Cruz, ouvidor
da comarca do sertão, para depor na devassa e seu escrivão
mandou-me já quase todas as testemunhas que das vilas
e lugares lhe pedi me mandasse mas ainda não chegou êle
nem o escrivão.
Antônio José de Miranda, desde antes do Natal toma
remédios para um encalhe do fígado e desde o Natal tem
tido três vezes erisipela, e ainda não está de todo livre
da terceira.
Como os papéis têm crescido e vão crescendo muito,
eu preciso de um escrivão que ajude o Osório ou ao menos
de um oficial papelista: mas Vossa Excelência fará nisto
o que fôr melhor.
Deus guarde a Vossa Excelência muitos anos. Recife
de Pernambuco, trinta de janeiro de mil oitocentos e dezoito. Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Tomás Antônio
de Vila Nova Portugal. Bernardo Teixeira Coutinho Alves de Carvalho.
Cópia de uma carta que se acha anexa ao ofício retro.
Lisboa, três de outubro de mil oitocentos e dezessete.
Ilustríssimo Senhor Manuel Corrêa de Araújo. Meu amigo
e Senhor. No dia dezesseis do passado entrei pela barra
desta corte, com aguada e mantimentos apenas para seis
dias, fazendo por ora trinta e seis polegadas de água, e

99
escapando de morrer queimado ou afogado pelo fogo se
nos ateou a bordo, quase na altura da linha!
Desde o momento que daí parti só tive prazer completo
quando ontem fui informado que o Senhor Luiz do Rego
continuava a tratar Vossa Senhoria da maneira por mim
presenciada e conforme a sua honra e probidade mereceu.
O nosso marechal goza saúde, porém está como todos
impaciente de regressar à Bahia, ignorando até o presente
se vamos em transporte, ou se esperamos pelo fabrico da
nau, que certamente leva mais de um mês a aprontar-se.
Não sei se o negócio que encarreguei ao meu amigo Francisco Barbosa de Brito tem estado em circunstâncias de
merecer a mesma atenção, e lembrança sendo assim até a
minha desgraçada arribada tem causado a Vossa Senhoria
um peso com que eu não contava.
Falando pois com franqueza ainda quando (cousa muito
para admirar pela classe a que pertence o primeiro personagem da peça) o negócio tinha corrido da mais desejável,
é do meu dever desligar a Vossa Senhoria da promessa
que fêz, uma vez que para o preenchimento desta sofra
Vossa Senhoria algum incômodo. Deixo ao arbítrio e geneTosidade de Vossa Senhoria a maneira de proceder em seittielhante matéria, devendo Vossa Senhoria ficar na certeza
que seja esta qual fôr será sempre inalterável a estima e
•sinceridade com que me confesso ser. De Vossa Senhoria
muito amigo e muito obrigado criado. José Egídio Gordilho.
Cópia de uma carta, cujo sobrescrito é = Ao Ilustríssimo Senhor Doutor Antônio Carlos Ribeiro de Andrada
meu amigo e senhor = Guarde Deus. Desembargador Ouvidor da Câmara de Olinda. Cavaleiro professo na Ordem
de Cristo etc, etc, etc. Pernambuco.
Carlos. Se assim me vou deixando ir ao som da =
nonchalanse — saíras de Pernambuco sem receber uma carta
minha no Pernambuco. Pois não Senhor outra cousa será,
e como esteja levantada ou vencida a dificuldade do primeio puxo prometo dar à luz uma tal desovadeira de
epistolinhas, que não tenha vergonha de pedir meças a
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mais barriguda ganhomeia, que tenha ou haja de produzir
Fernando.
Posto que não me tornartes a escrever depois da primeira datada de quase logo que chegastes a essa terra, nem
por isso tenho deixado de me informar e saber de ti.
As notícias que se me tem dado não podem ser mais
agradáveis pois além de ouvir unanimemente que gozas
saúde, e fazes fortuna, ouço com igual unanimidade que
mereces o respeito o que mais é, o amor desses povos.
Como está Martins? Diz-me o que souberes dêle e de
todos os teus que meus são.
De mim e da minha família darte-ia gratas notícias
se moléstias não fossem, porém a minha velha (que fêz
já os setenta) ameaça deixar-me, porque a mais de três
anos que não goza saúde.
Minha mulher adoeceu em abril deste ano, e tal defluxo se lhe encaixou no peito, que há tudo a receiar que
não dispare em alguma tísica, pois a perda de carnes é
todos os dias mais sensível.
Eu apesar de magrela e de constituição que não promete vigor vou todavia resistindo e a não serem os tediosos
companheiros podia dizer-me são.
Vivo na minha casa de campo (que não é má) e
ocupo-me em trabalhos do campo. É verdade que por falta
de hábito, e pouca robustez, não me posso dar todo a eles;
porém dirijo-os, e feitores o executam.
E para que grandes canceiras se não há filhos que os
logrem? A coisa como vai dá para passar com limpeza e
decência e tem dado de mais a mais, para matar uma boa
parte do empenho da casa, e até para aumentá-la, que
mais se deve pretender?
Eis aqui meu Carlos, circunstanciadas notícias do seu
amigo velho; dai-lhes as tuas pela mesma craveira, e continua a viver como desejas e como te deseja o mesmíssimo
teu velho amigo do coração. Assinado Paulo = Ilha de
Maré vinte três de dezembro de mil oitocentos e dezesseis.
V

¦
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Cópia de uma outra carta cujo sobrescrito é: = Ilustríssimo Senhor, João Ribeiro Pessoa de Melo Montenegro.
Meu João. Rio de Janeiro doze de dezembro de mil
oitocentos e dezesseis. Estou muito desgostoso por mil e
trezentos motivos e o maior é o falecimento do bom do
sábio Marreiros. Sinto um vazio inexprimível quando desocupam a terra entes deste quilate, e mormente no malfadado Brasil, por isso mesmo que não há muito quem
faça algum equilíbrio (sic) com a canavalha viciosa, ignorante e ambiciosa. E certo que êle era mais feito para emoção do que para a ação. Mas a sua conversação moral e
científica, ia gota a gota minando o rochedo da intolerância,
da ociosidade, da baixeza e do crime, nem sempre podem
aparecer impetuosas correntes que o derribem e o destroem
em um momento. Adeus, não posso nem quero por ora
ocupar-me de outro objeto; não se respire alegria ao pé
do túmulo. Saudades a todos os amigos. Teu muitíssimo
do Coração. Assinado. Luiz Prates. Post escriptum. Agradeço-te o obséquio do pag. a I.I.B..
k

opia.
No dia sete do corrente saltei em terra e antes de me
recolher fui cumprimentar o governador, e entregar-lhe a
Carta Regia que para isso me entregaram.
Não pude comer neste dia, nem sair até o dia onze,
em que apenas pude ir conferenciar com o governador e
dizer-lhe o que havia de exigir dele; em tudo conveio e
se ofereceu a todos os auxílios.
Insistiu em me pôr à porta uma guarda de seis homens
e uma ordenança de cavalo por eu não querer aceitar
mais do que diz a Carta Regia: e como insistiu veio a dita
guarda e ordenança à sua disposição.
Disse-me também que lhe parecia que ainda havia muita
gente do partido da revolução, posto que havia mais da
contra-revolução e que por isso insistia em pôr a dita guarda.
Nos ditos dias em que não pude sair de casa tive muitas
visitas que ainda continuam e eu por aproveitar o tempo
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dirigi sempre a conversa para a matéria da revolução com
as cautelas necessárias a fim de conhecer melhor o pensar
desta gente, e àqueles que me pareceram de mais inteligência e probidade pedi informações, por escrito, das pessoas
mais capazes a fim de poder escolher as testemunhas.
Tenho colhido algumas destas informações mas não
todas.
No dia treze mandei afixar o edital para devassa e no
dia quatorze levei o dito ofício ao governador e as precatórias para os ouvidores, e fui com ânimo de conferenciar
com êle sobre os que hão de ir para os governadores e ouvidores das províncias vizinhas de que fala a Carta Regia,
porém êle não veio a palácio por se achar molesto com
dores de cabeça e eu não pude ir ao sítio onde mora por
ser longe e aqui não haver sege de aluguel nem cadeirinha,
nem bestas que se aluguem.
Porém ainda aqui não veio, fiz entregar os ofícios respectivos ao desembargador auditor que veio da Bahia, e ao
outro que se acha também servindo de ouvidor de Olinda.
Veio o governador no dia quinze e entreguei os ditos
ofícios e conferenciei com êle a respeito dos ofícios e precatórios que hão de ir para as ditas duas províncias vizinhas
que se estão escrevendo.
Também me disse o governador e igualmente os ministros que aqui achei que nesta cidade e comarca de Pernambuco se não tinha tirado devassa alguma, que se tenha
procedido por via de sumários, os quais se me dariam e os
processos que se fizeram; corre aqui notícia que também
nas províncias vizinhas se não tiraram devassas e que se
tem procedido por sumários: mas a certeza disto somente
há de vir dos ofícios e precatórios que hei de remeter.
Para o Ceará levou o ofício e precatórios José Raimundo
no dia vinte um de outubro. Eu tenho já colhido alguns
originais das ordens dos rebeldes, impressos e manuscritos
que alguns particulares me trouxeram, espero que em resposta dos ofícios e precatórios venham mais que hei de
a juntar aos outros.
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Não posso ainda calcular o tempo em que a devassa
que aqui tiro findará, porque são grandes e longe desta
província de Pernambuco e dos lugares onde as testemunhas
hão de vir, o que me dá grande cuidado porque desejo sair
para a Bahia o mais breve possível.
Se houver algum incidente hei de dar parte a Vossa
Excelência a quem desejo a mais feliz saúde, e repetidas
ocasiões de executar as suas ordens. Deus guarde a Vossa
Excelência mais anos como é mister. Pernambuco, dezessete de outubro de mil oitocentos e dezessete.
Continuação da correspondência havida
autoridades da Província de Pernambuco.

entre

várias

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor. No ofício de dezessete do passado disse que tinha notícia de que nesta
capitania se não havia tirado devassa alguma, e pela resposta
dos meus ofícios se verificou que não só se não tiraram
devassas, mas nem sumários à exceção de um de Antônio
Carlos e do Deão que se tirou em conseqüência de um ofício
do Governador da Bahia, a quem o remeteram, deixando o
traslado que me entregaram. Os réus que aqui se julgaram
foram processados em Conselho de Guerra e estou entregue
de seus processos.
A dita falta de devassa aumentou o trabalho da minha,
porque foi necessário mandar vir testemunhas das vilas e
lugares principais das três comarcas para deporem dos fatos e homens principais da revolução, que nelas e seus têrmos houveram, e por isso ainda não posso dizer quando se
ultimará êste trabalho. Eu adoeci no dia vinte dois do mês
passado e não pude trabalhar três dias mafc o desembargador Miranda os ocupou em perguntar aos réus presos.
Eu ainda não estou de todo restabelecido, mas não tenho perdido tempo algum, bem que as testemunhas todas
dizem e fazem escrever muito, uma houve que gastou doze
horas a depor, e algumas outras pouco menos. Nos dias
acima ditos em que não pude trabalhar dei parte ao governador de que tinha apreendido umas poucas de armas ao

,
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superior do Convento do Carmo em Olinda, a quem deixara
na cela com sentinela à vista.
Foi o Desembargador Miranda fazer o auto da achada
com o Desembargador Osório e fazer perguntas ao réu e
porque suas respostas concordaram com as informações que
eu anteriormente tinha de que êste padre tinha comprado
armas, para se fazer uma contra-revolução, e que se tinha
empregado tanto nela que fora por isso muito procurado
pelos rebeldes; mandei-o ficar preso no seu convento até
o fim da devassa a fim de ver se ela também concorda com
as ditas informações.
Dos ofícios que mandei às províncias vizinhas, ainda não
tive outra resposta que a de um, iam fazer o que eu lhes
pedia à exceção do Governador do Grande do Norte, que
respondeu tinha mandado os presos e sumários a êste go-.
vernador, e do Desembargador Cruz, e do Governador do
Ceará, dos quais ainda não tive resposta, ao que atribuo
a longitude em que estão: pois o do Ceará é sabido, e o
Cruz me dizem que está a mais de cem léguas em correição.
Terminando eu o traslado da devassa do Albano que
se me entregou para ajuntar à minha, achei que pronunciou
algumas pessoas de que nela não há nem indícios veementes; e por isso me resolvi a esperar que a minha devassa
desse as provas necessárias contra elas para as mandar
prender.
Porém mandei prender já e seqüestrar Manuel Corrêa
de Araújo, coronel de milícias, e os sargentos-mores dos
Henriques, Joaquim Ramos de Almeida, e Tomás Ferreira
de Vila Nova, e procurar Luiz Fortes de Bustamantes, que
logo que cheguei se escapou e à exceção destes estão presos ou mortos os que assinaram o == Ultimatum = e pas«aporte de Caetano Pinto e o convite do Doutor Morais,
escrito no dia seis de março, o qual assinou também o dito
Corrêa de Araújo e me entregou o mesmo Morais, e mostra que corria entre os autores primeiros da revolução, por
isso que e escrito no mesmo dia, que ela principiou, e antes
dela se aperfeiçoar, que foi no dia sete, em que foi assi-
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nado o ultimatum por Caetano Pinto, porque então ficaram
os rebeldes entregues de tudo e sem oposição alguma.
Como pode acontecer que a minha devassa não dê as
provas necessárias contra alguns do que Albano pronunciou
como acima digo, eu devo perguntar se assim mesmo os
devo prender e conduzir à Bahia, para os processar com,
os outros, visto estarem pronunciados por êle e peço a Vossa
Excelência que faça resolver esta minha dúvida que se
funda na dita falta de prova.
Da devassa secreta nada tem até agora resultado, porque todas as testemunhas atribuem a revolução aos francomações de Pernambuco e alguns dizem que eles se gabavam
de que as outras capitanias, Inglaterra, América Inglesa,
eram de seu partido, mas que o contrário se verificara.
Eu achei nas cartas do Corrêa que estavam guardadas
ainda fechadas duas, que lhe mando a cópia porque os originais hão de ir juntos à mesma devassa secreta.
As ditas cópias foram feitas pelo Desembargador Miranda e a nota que uma leva é minha.
Albano me disse que o Prates confessara que era presidente do — Comitê de Execução == porém segundo me
informam pessoas que me dizem que foram franco-mações
êle era o mestre ou venerável da loja principal do Rio de
Janeiro, e o comitê não tem presidente, nem é permanente
entre os franco-macões.
A razão porque os governadores e ouvidores das províncias vizinhas me não têm mandado as devassas e seqüestros que lhes pedi em meus ofícios na forma da Carta
Regia, é segundo me parece, porque se estão agora tirando
para mas mandarem, e sanarem deste modo a falta do seu
ofício em que tinham caído, e a minha conjuntura é fundada no que fizeram o juiz de fora e ouvidor da Paraíba,
que vieram ter comigo e me perguntaram se eu mandara
tirar devassa, e eu respondi-lhes que não mandara nem
mandava tirar porque a Carta Regia não determinava, e
que fizessem eles o que na forma das ordenações e seus
regimentos entendessem.
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O Governador da Paraíba também me escreveu a este
respeito e a este respondi que as comissões militares estavam findas assim como as outras à exceção da do Rio de
Janeiro e que o tirar devassas e sumários pertencia às
os
ofícios
em
receber
lei
declara;
a
quando
que
pessoas
resposta dos meus verei o que tem feito. Deus guarde a
Vossa Excelência muitos anos. Recife de Pernambuco, vinte
de novembro de mil oitocentos e dezessete. Ilustríssimo e
Excelentíssimo Senhor Tomás Antônio de Vila Nova Portugal. Bernardo Teixeira Coutinho Álvares de Carvalho.
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor. Esta é a segunda
via do ofício de quatro do corrente, escrito na hora em que
a embarcação levantava ferro, para servir de adiamento ao
do primeiro deste mesmo mês e não vai pelas mesmas palavras porque a pressa não deixou ficar cópia.
Disse pois que no dia três do corrente, à noite, chegara
neste porto uma embarcação americana, e que mandando
o capitão dela as cartas ao governador este achara bolidos
os selos da maior parte delas, e até as que vinham para o
chamado Cônsul Americano remeter ao Ministro da América
residente nesta corte: a que o governador me foi mostrar
na cadeia estando eu fazendo perguntas a presos: veja
Vossa Excelência até onde chega a intriga a qual se presume ser do dito chamado cônsul que não pode sofrer
este
sem
advertir
não
reconheça,
o
o
que
governador
que
não pode enquanto êle não apresentar a confirmação da
sua carta.
Também dizia que no dito ofício do primeiro do corrente havia omitido dizer que fora preso com os três rebeldes presos na casa do chamado Cônsul Americano um franoês, que êle chama seu secretário por se mostrar das perguntas feitas aos franceses Mr. Roulet e Mr. Pontecoulant,
que com eles tinha relação, e que no mesmo segredo em que
estavam presos lhes introduzia cartas.
Este homem nas perguntas que disse que era dinamarquês, e que o seu nome é Jorge Fleming Holdt, porém como
confessa que foi oficial militar nas guerras da França, e
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que largara êste serviço parece estar nas mesmas circunstâncias de Latapie, Areton, e os ditos dois aqui perguntados,
e que somente difere deles em vir primeiro ser espião e
observador a favor dos expatriados franceses, que estão na
América inglesa, e favorecem os rebeldes de Pernambuco,
êle pretende evadir-se dizendo que depois da demissão que
lhe foi concedida na Franca entrara no serviço militar da
América, mas não produz documento algum a êste respeito,
como Vossa Excelência verá da certidão das suas perguntas que com esta remeto.
Já ultimei as perguntas dos sete homens que eu disse
no ofício do primeiro do corrente que haviam saltado em
terra na baía da Traição, termo da capitania da Paraíba,
e das suas respostas se mostra que são suspeitos, porque
dizem que obrigaram ao capitão da embarcação a lançá-los
em terra, e ao mesmo tempo confessam que lhes deu cem
pesos duros a cada um tendo vencido somente trinta e seis
e apresentam um bilhete assinado por êle, pelo piloto e
contra-mestre, como se costuma passar para os marinheiros ficarem sem suspeita, e os receberem nas outras embarcações.
Como me certificam que no Aracati apareceram também em bote quatro homens escrevi ao Governador do
Ceará, a cuja capitania pertence, que mos mandasse, para
os acarear com estes sete, a fim de ver se colho alguma
certeza do seu destino.
Pelas ditas suas confissões os ditos sete homens, ou são
levantados contra o capitão como eles querem inculcar, ou
são homens lançados em terra de propósito por êle, e em
um e outro caso são homens que se não devem consentir
no país.
Também perguntei os homens do cuter americano, que
no dito meu ofício do primeiro do corrente disse que viera
do Porto dos Touros, capitania do Rio Grande, e que o
Abade Corrêa mandara observar na carta escrita ao governador, e das perguntas e revistas que o governador mandou
fazer na embarcação se observou que é navio mercante,
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que ali arribou, que os seis homens brasileiros que trouxe
são homens do Porto dos Touros sem suspeita, que vêm de
passagem para venderem seus efeitos e comprarem outros
e que o comandante daquela barra os deixou ali fretar as
cargas de seus efeitos por ignorar que os navios estrangeiros
não podem comerciar no Brasil de um porto para outro.
Porém por cautela disse ao governador que deixasse
ficar na cadeia o barbeiro português chamado Manuel, para
o acarear com os sobreditos quatro homens, que mandei
vir do Aracati, posto que este barbeiro é conhecido aqui
e foi para América inglesa, mais de ano antes da revolução.
Pelo que pertence ao preto inglês que no dito meu
ofício disse que me viera dizer que um marinheiro do dito
cuter inglês lhe dissera que da Filadélfia saíra uma fragata
para o Rio de Janeiro, a pedir satisfação e que dentro de
três meses vinham sobre Pernambuco vários, acareei com
êle o marinheiro, este disse que somente lhe dissera que
vinha sobre a costa do Brasil um brigue chamado = Congresso = e que isto mesmo ouvira somente dizer em Pernambuco, ao que o preto não soube responder e por isso
me parece que este depôs o que inferio do que o marinheiro
lhe contou, porque consta por outras notícias que um corsário português, natural da ilha da Madeira, chamado José
de Almeida, anda com despacho de Buenos Aires, cruzando
na costa do Brasil em uma escuna ou brigue chamado o
Congresso, de dezoito peças e se na Filadélfia se contasse
que saía a dita fragata para o Rio de Janeiro, e que estavam a sair mais para Pernambuco, também o Abade Corrêa
o havia de referir na dita sua carta a este governador, porque êle não havia de ignorar uma notícia que um marinheiro pudesse contar como notória.
Os sobreditos sete homens que apareceram na barra da
Traição, também disseram que tinham dito na Paraíba que
naufragaram para moverem a compaixão a seu favor, e que
não viram nem as gazetas nem os editais da fugida de
Napoleão Bonaparte, mas que somente a ouviram a um castelhano, pelo que é certo que em tudo isto mentiram como

109
se vê das notícias públicas e contaram deste modo para
serem atendidos. Deus guarde a Vossa Excelência muitos
anos. Recife de Pernambuco, quatorze de março de mil
oitocentos e dezoito. Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
Tomás Antônio Vila Nova Portugal. Bernardo Teixeira Coutinho Álvares de Carvalho.
Segue-se:
Um auto de perguntas feitas pelo Doutor Bernardo
Teixeira Coutinho Álvares de Carvalho, Desembargador do
Paço e Juiz da Alçada com o escrivão da mesma o Desembargador João Osório de Castro Souza Falcão e com assistência do Doutor José Caetano de Paiva Pereira, Desembargador da Casa da Suplicação do Brasil e Escrivão Assistente
da Alçada, ao secretário do Cônsul Americano Jorge Fieming Holdt.
r

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor. O estado da diligência está nas mesmas circunstâncias que expus a Vossa
Excelência na última que tive a honra de dirigir-lhe.
Acabaram as perguntas alheias da devassa, entraram
as férias, e devo esperar que Bernardo Teixeira finde o
trabalho começado pelo Natal de notar o grau de prova da
culpa de cada um réu, mas não sucederá assim!
Restam as testemunhas que disse para inquirir, que em
dez dias se expediam e se podia dar a devassa por acabada,
mas tem tido algumas cartas sem nome a acusar-lhe pessoas
que foram rebeldes, a lista de pedreiros livres que o ouvidor
Cruz lhes deu, e alguns que nomeou o secretário do Cônsul
Americano lhe tem excitado desejos de ver se envolve mais
estes na devassa.
Segundo o que tenho concebido, o projeto da revolução era antigo em Pernambuco, a explosão porém no dia
seis de março foi intempestiva e obra do acaso. As idéias
revolucionárias transmitidas em mil oitocentos e um por
José Francisco de Paula, atual governador de Moçambique,
estando em Lisboa, a seus irmãos Francisco de Paula Cavalcanti e Luiz Francisco de Paula do que houve denúncia,
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e estes dois foram presos, e depois soltos por falta de prova,
porque no exame dos papéis (como por esta devassa se
sabe) uma das cartas foi abafada pelo escrivão Fonseca,
que em prêmio recebeu quatrocentos mil réis; as idéias comunicadas pelos dois Arrudas, médicos, em Goiana, pelos
vigários de Santo Antônio e Recife, cresceram e propagaram pelo estabelecimento de Lojas Maçônicas, nas quais
excluíram das suas sessões particulares os inações europeus
o maior dos que eram filhos do país, sem dúvida desde mil
oitocentos e quatorze, pela chegada de Domingos José Martins se fizeram conspiradores.
O ódio geral, antigo e entranhável dos filhos do Brasil
contra os europeus, que chamam = marinheiros =9 que cuidaram em aumentar invertendo os fatos da história da
restauração passada sobre os holandeses deduzindo daí direitos de propriedade, doação a Sua Majestade com exclusão de qualquer impostos foram as persuasões que serviram
de mola para dar movimento ao detestável projeto e de
que se serviram com especialidade no dito dia seis, idéias
de igualdade, embutidas aos pardos e pretos lhes afiançava
o bom êxito pelo aumento considerável do seu partido, e
contavam sem dúvida com os mais inações brasileiros nas
outras capitanias, nesta parte porém ainda não estava
maduro o projeto.
A impaciência de uns e a bebedeira de outros em jantares fêz aparecer ao público a idéia daquela obra, e os
europeus entraram a ausentar-se.
O governador ainda que sabedor da voz pública ou pela
«ua indolência ou persuadido por alguns do seu Conselho (e
que alguns acusam digo e que as testemunhas acusam José
Carlos e José Pires) tratava de bebedeira, de loucura, de
brinco de maçonaria (o que é já um crime) as palavras e
fatos que davam cuidado ao público.
A denúncia dada pelo Desembargador Cruz à instância
de alguns negociantes europeus no primeiro de março (que
logo foi sabida dos conspiradores) apesar da dissecação
sempre o despertou: perguntou, informou-se e por sua deli-
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beração ou conselho de outrem saiu com a célebre ordem
do dia quatro e edital do dia cinco ao povo, que em vez de
remediar aumentou a fermentação, e é quando o governador
se viu obrigado e deliberou nesse mesmo dia cinco a prisão
daqueles que lhe foram denunciados chefes de lojas e oficiais que pareciam mais inflamados naquele partido.
Desta deliberação souberam logo os rebeldes, e se ajuntaram na noite do dia cinco em casa de Cabugá, e na manhã
do dia seis, em casa de Martins, mas não souberam o modo*
e quando haviam de ser presos, porque ainda não tinha
sido deliberado, e foi objeto do Conselho que o governador
convocou na manhã do dia seis, onde desprezados os votos
das cautelas de defesa que se deviam tomar contra qualquer
reação que era de esperar, se deliberou que as prisões fôssem feitas naquele dia pela uma hora da tarde cada um
em sua casa.
Tudo se faria bem, a imprevidência porém do brigadeiro chefe de artilharia que contra a deliberação do Conselho mandou chamar todos os oficiais aos quartéis para
os prender o fêz vítima da sua indiscrição e pela sua morte
rompeu a rebelião que ainda se podia atalhar.
A inércia, a falta de presença de espírito, a timidez do
governador, a traição ou boa fé daqueles que ainda lhe
persuadiam moderação, que não sabiam, ou de propósito lhe
encobriam os meios que havia de resistência, a ignorância,
a imbecilidade do Marechal José Roberto, que nem soube
postar-se para defender o campo do Erário, e sem dar um
só tiro com as duas peças dos flancos, nenhuma só baionetada tendo para isso gente bastante, mansamente se entregou nas mãos dos rebeldes, e tudo isso foi causa da vergonha da capitulação do dia sete, pela qual os rebeldes se
fizeram senhores do
governo.
Só o dito brigadeiro Gonçalo Marinho, seu sobrinho
Vitoriano José Marinho, fizeram e pretenderam fazer serviÇos, que se não fossem estorvados pelo governador teriam
derribado toda canalha dos rebeldes.

¦
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À Ilustríssima e Excelentíssima pessoa de Vossa Excelência Deus guarde por muitos anos. Pernambuco, dezessete
de marco
de mil oitocentos e dezoito.
s
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Tomás Antônio
de Vila Nova Portugal. Do Conselho de Sua Majestade, seu
Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Reino
Unido. Presidente do Real Erário. O Desembargador João
Osório de Castro Souza Falcão.
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor.
Tem aparecido sobre esta costa alguns corsários e tem
registrado as embarcações que encontram sem lhes fazerem
dano algum.
Há quatro dias chegou uma corveta inglesa, que diz
vem cruzar para perseguir os corsários, mas eu receio que
ela venha destinada contra os navios de escravatura, porque mesmo fundeada registou uma sumaca que vinha enliando neste porto. Como eu tinha digo como eu não tinha
meios marítimos de lhe fazer atender as minhas boas razões, e artilharia do Brum pela distância não podia suprir
essa falta, julguei melhor não saber de tal fato, e deixei
fazer-se à vela pacificamente a dita corveta: o que fêz
ontem de manhã.
Permita Vossa Excelência que lhe torne a falar de Bernardo Teixeira e José Carlos.
Eu não me enganarei muito em afirmar a Vossa Excelência que a devassa tirada pela alçada é talvez o processo
mais irregular que se tem feito, e eu bem creio que Sua
Majestade quando tiver conhecimento dele, o mandará talvez queimar e proceder nova devassa.
Bernardo Teixeira tem escolhido para mais crédito lhe
dar, homens sem representação nem crédito, e quando algumas destas cousas tem estado tão conhecidas por seu caráter
infame, ou pela sua conduta criminosa.
Algumas testemunhas foram maltratadas e ameaçadas
por não deporem aquilo que o juiz queria, e levou as ameaças a tal ponto que Joaquim dos Santos Homem, mo-
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rador desta vila, tomou-se de terror de sorte que caiu com
um vagado.
Isto é um fato muito conhecido e quase tudo que se
passa no escritório de Bernardo Teixeira, é sabido fora, porque êle tem má escolha das pessoas a quem confia seus.
segredos.
É por esta causa que o cunhado de José Carlos lhe
disse à vista de outras pessoas que êle devia fugir para
livrar a sua família da vergonha que a esperava, porque
muita gente já sabia que Bernardo Teixeira lhe chamara
o primeiro réu da rebelião.
Apesar deste conceito de Bernardo Teixeira o que eu
tenho podido saber dos crimes de José Carlos, são ter dito
o Padre João Ribeiro aos seus co-réus que todos estavam
muito obrigados a José Carlos pelos bons ofícios que lhe
tinha feito, e haver quem diga que José Carlos avisara ao
mesmo João Ribeiro que fugisse quando Caetano Pinto se
resolveu a proceder as prisões e que enfim êle declarara aos
rebeldes tudo que se passava no governo e que encobria a
Caetano Pinto o estado das coisas. Tudo isto é por ouvir
dizer, e parece que nada é provado, e talvez seria útil à
Justiça que se examinasse o caráter das testemunhas que
assim depuseram, e é possível que se achassem ou inimigos
de José Carlos, ou homens que nenhum conceito mereçam.
Pode Vossa Excelência capacitar-se que nada do que
eu digo tem outro fim que expor a Vossa Excelência as coisas tais quais eu as sei, porque apesar da muita habilidade
que sempre conheci a José Carlos, do muito regular comportamento e honradas disposições que me mostrou, nunca
lhe confiei as cousas de mais segredo e Vossa Excelência
há de estar lembrado de lhe ter dito que todos os negócios
mais importantes eram dirigidos pelo Tenente Coronel Soa*es de Andréa.
Por esta causa e porque não me pode convir mais José
Carlos na secretária rogo a Vossa Excelência que me não
Ponha aqui outro homem pois que o Tenente Coronel esiá
já ao fato de tudo e posso confiar-me dele, o que não
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saberei fazer de outro qualquer e por êste motivo o proponho por secretário do governo, como Vossa Excelência verá.
O cônsul americano em conseqüência de se lhe terem
retardado os seus diplomas pediu-me licença para ir a
essa corte, que imediatamente concedi, eu teria mandado
pelo fato prender êste homem que Vossa Excelência já não
ignora, se Bernardo Teixeira me não tivesse dito que não
convinha mais digo isto a Vossa Excelência para que tenha
dele verdadeiro conhecimento, porém no entanto o não deixarei partir sem que primeiro saiba de Bernardo Teixeira,
se há algum motivo ou razão que se oponha a esta licença
podendo desde já asseverar a Vossa Excelência que vendo
êste dito cônsul evadir-se desta capitania, vejo Pernambuco
aliviado de um sedutor, que poderia insensivelmente perverter sinceros corações.
Torno a reiterar os votos do meu respeito e adesão
a Vossa Excelência. Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
Tomás Antônio da Vila Nova Portugal = Pernambuco, quatorze de abril de mil oitocentos e dezoito = De Vossa
Excelência venerador e obrigadíssimo amigo. Luiz do Rego
Barreto.
j
X

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor. Hoje que Luiz
do Rego me mandou pedir uma relação dos que se haviam
mandado prender em a noite de cinco de abril, talvez por
se lhe ter extraviado a que para esse fim lhe tinha remetido, lembrou-me acrescentar o nome de José Ferreira da
Cruz, ouvidor do sertão, que me esqueceu pôr na relação,
e que na minha carta de nove dirigi a Vossa Excelência.
A minha relação foi tirada do borrão, donde tirei a primeira dada ao general, nesse não era referido o dito Cruz,
porque nas testemunhas da devassa nada se falava contra
êle, e só aparecia o seu nome como denunciante a Caetano
Pinto da revolução que estava a suceder para tomar medidas, e não sabia o conceito que o juiz faria das sentenças
que deu como assessor do juiz da polícia, de uma carta
escrita a êste, outra de agradecimento ao Deão pela sua
soltura, mas tornando-me aquela primeira lista veio acres-
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centado o nome do dito Cruz, por letra do juiz da Alçada,
e me disse que havia ser preso, e o inclui nas listas parciais, por isso me lembrou acusar a Vossa Excelência a dita
falta, para se não fazer estranhável, quando foi um dos
presos na mencionada noite.
As testemunhas referidas se tiraram quase todas nestes
três dias, e restam só sete, muito pouco interessantes, das
quais três são de muita distância, e duas se acham doentes,
amanhã se tirarão as outras, graças a Deus que o tenho
persuadido, assim chegue breve o decreto do real perdão,
para entrar de uma vez no exame da devassa para a ciasficação dos réus. À Ilustríssima e Excelentíssima pessoa
de Vossa Excelência Deus guarde por muitos anos = Recife,
quatorze de abril de mil oitocentos e dezoito = Ilustríssimo
e Excelentíssimo Tomás Antônio de Vila Nova Portugal,
do Conselho de Sua Majestade seu Ministro e Secretário de
Estado dos Negócios do Reino Unido.
0 Desembargador João Ozório de Castro Souza Falcão.
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor. Na data de hoje
escrevi a Vossa Senhoria por um portador de terra, agora
sabendo que parte embarcação para essa que há de chegar
talvez com mais brevidade que aquele, aproveito esta ocasião para lhe repetir em sustância o que lhe escrevi por
aquela via.
Sua Majestade houve por bem perdoar aos réus da
rebelião, presos depois da data do decreto que envio a Vossa
Senhoria por cópia e para sua execução é necessário que
Vossa Senhoria ordene ao juiz de fora que serve de ouvidor
interino dessa comarca, que suspenda no progresso das devassas e sumários e inquirições, a que estiver procedendo, reme•tendo-me logo tudo em estado em
que se achar e uma lista
de todos os presos, não só dos já remetidos mas dos que
estivessem para o ser, devendo mandar sustar a saída destes
últimos até nova ordem minha, e que Vossa Senhoria igualmente me envie outra dos que têm sido presos, por sua
ordem, mandando da mesma sorte suster a saída daqueles
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que estivessem para ser remetidos, e que se declare numa
e noutra lista as datas das respectivas prisões.
Deus guarde a Vossa Senhoria muitos anos. Recife,
dezoito de abril de mil oitocentos e dezoito = Ilustríssimo
Senhor, Manuel Inácio de Sampaio =.
.

= Post Escriptum =

Tirei a cópia e como o Paiva aqui estava fêz a carta,
que não quis assinar pelas razões dadas no segundo bilhete.
Eu escrevi ao Ouvidor pelo barco que estava a sair a carta
seguinte = Como ontem chegasse a Carta Regia de que
mando a Vossa Senhoria a cópia inclusa, e por ela finalizando o prosseguimento da devassa e sumários, e manda
julgar os réus pelas culpas que já se tiverem formado, no
estado em que estão, o Senhor Juiz da Alçada fêz um ofício
ao governador dessa capitania para fazer suspender as referidas devassas e para a remessa das mesmas e seus apensos,
executando-se à risca o disposto na dita Carta Regia, e juntamente que suspendendo-se na remessa dos presos contudo
se mandasse uma relação certificada de todos os que se prenderam tanto já remetidos como aí detidos, e com as datas
do tempo em que foram presos, e como parte um barco que
deve chegar mais depressa, que o portador de terra, a faço
esta a Vossa Senhoria para com a maior brevidade possível
executar o que se dispõe na sobredita Carta Regia pela parte
que lhe toca. Deus guarde a Vossa Senhoria. Recife, dezoito
de abril de mil oitocentos e dezoito. 0 Desembargador Escrivão da Alçada João Osório de Castro Souza Falcão.
Senhor Ouvidor da Comarca do Ceará Manuel José de
Albuquerque.
Primeiro bilhete.
Vão as cartas
para o Ceará, faça
Se quiser fazer
que vai amanhã de
tro dias, diz para

para a Paraíba, para o Rio Grande, e
o bilhete e dê tudo à ordenança.
uma segunda via para o Ceará por mar
manhã um barco, e diz chega em quaeu tirar outra cópia da Carta Regia.
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Osório = Resposta - Se o Senhor Paiva quer que a faça,
mas não julgo preciso visto o governador se ter incumbido.
Segundo bilhete.
Não vai como segunda via, porque era necessário ir
pelo mesmo teor, e a memória não chega a tanto, mas vai
a sustância = Resposta = Pois a não ir pelo teor não deve
ir, que é cousa de muita ponderação, além de que nesta
mesma falia dizer que venha com a declaração que digo.
dõ dia, mês e ano em que foram presos.
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor.
Ante-ontem dezessete do corrente chegou a saudável
Carta Regia de seis de fevereiro, e olhando o seu espírito
persuado-me que Sua Majestade por uma parte teve a vista
política de não aparecer um demasiado número de réus,
por termo ao susto em que muitos estavam (talvez bem
fundados) de serem por tais declarados, e aparecerem no
público sem a nota, e por outra a atalhar as delongas que
parece cada vez mais cresciam, mandando decidir prontamente a sorte daqueles que ficam sujeitos a punição, enquanto ao primeiro ponto pareceu-me que o juiz já não
pode pronunciar aqueles em quem recair o real indulto e
que nada mais tem a fazer do que examinar as culpas dos
que foram presos depois do dia seis de fevereiro e declarar
perdoados e mandar soltar todos os que não foram cabeças
da rebelião, sem nada dizer sobre os mais réus ainda soltos, remetendo destes uma relação a Vossa Excelência, para
se publicar ou não segundo parecer, e pronunciar somente
°s presos antes do dia seis de fevereiro e os classificados
cabeças depois desse dia = É verdade que a Carta Regia
diz == Não poderás, apreender ou seqüestrar == e não usa
da palavra — não pronunciar == mas subtende-se e principalmente quando manda cessar todo o prosseguimento de
justiça, e julgar somente certa qualidade de réus, seria em
vão pronunciar réus para não serem julgados.
Fiz estas reflexões ao juiz, mas êle está na mente de
Pronunciar todos geralmente presos e soltos e só depois de*
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clarar os que ficam perdoados, e parece espera para isso
pela vinda da devassa do Rio Grande do Norte, e do Ceará,
quando não chegaram nem esta chegaria tão cedo. Logo
que recebeu a Carta Regia lhe disse que ia tirar cópia
dela para os ofícios que deviam já expedir-se para essas
capitanias do Norte, falei ao general para êste os fazer
remeter com brevidade. O juiz mandou chamar o Desembargador Paiva para escrever, eu tirei as cópias e pelo
meio dia de ontem remeti tudo ao dito general, mas sabendo que partia um barco para o Ceará e que podia chegar
em quatro dias quando por terra não pode gastar-se menos
de quinze a vinte, tendo chegado o dito Paiva à minha casa,
mandei dizer-lhe num bilhete seria bom mandar-se segunda
via por mar, que podia escrever o Paiva; então para não
ficar frustrado o meu trabalho e o desejo da brevidade
escrevi ao ouvidor na forma da cópia seguida ao ofício não
assinado, que incluso remeto, e lhe remeti a Carta Regia
por cópia sem nada dizer ao juiz.
Foi um excesso do ofício do escrivão que Vossa Excelência queira desculpar. As perguntas formam parte do
processo inquisitorial para deles se obter as confissões dos
réus em aumento da prova; êste prosseguimento está cassado pela Carta Regia, que manda julgar pelas provas que
já existirem é verdade que nelas podem os réus alegar coartadas em sua defesa, porém êle juiz é o primeiro que não
admite prova testemunhai que eles referem como nas feitas a Manuel Luiz Corrêa, e Luiz Francisco de Paula, e a
ser mera alegação e produção de documentos o podem fazer
nos cinco dias que se assinam para esse fim.
Contudo êle vai pedir resolução a Vossa Excelência
ao dito respeito como me disse. Tem-se repetido a iluminação e músicas e eu participei destas ontem à noite. O general está firme em fazer observar a mais severa polícia
e extinguir o espírito de partido, entre naturais e europeus.
À Ilustríssima e Excelentíssima pessoa de Vossa Excelência Deus guarde por muitos anos. Pernambuco, dezenove
de abril de mil oitocentos e dezoito. Ilustríssimo e Exce¦
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lentíssimo Senhor Tomás Antônio Vila Nova Portugal. Do
Conselho de Estado de Sua Majestade, seu Ministro Secretário de Estado dos Negócios do Reino Unido e Presidente
do Real Erário. O Desembargador João Osório de Castro
Souza Falcão.
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor o Desembargador
Miranda com quem me tenho entendido sempre muito cordialmente tem padecido muito desde que chegou a esta
capitania, e a sua saúde cada vez imperra mais sem se
ver a possibilidade de haver alguma mudança, êle me assevera que já representou isto mesmo mas que ainda não
foi atendido, e ultimamente põe as suas esperanças em
mim, confiando em que o muito distinto favor e amizade
com que Vossa Excelência me tem honrado possa de alguma
forma refletir em seu benefício, interessando-me por êle na
presença de Vossa Excelência.
Eu aceito esta tarefa com tanto mais gosto, quanto mais
me parece necessário demonstrar a todos que eu viveria
bem com todos os ministros da alçada se um deles não
fosse Bernardo Teixeira, que infelizmente me tem de alguma
forma ofendido mais ainda aos seus colegas, entre os quais
tem o primeiro lugar o mesmo Desembargador Miranda,
que não tem sido consultado por aquele em coisa alguma,
o que lhe serve muito no presente caso, provando a inutilidade de sacrificar a vida de um bom ministro, quando
êste sacrifício não vem em utilidade alguma.
Se Vossa Excelência pois se digna ouvir os meus rogos,
eu peço a Vossa Excelência queira apressar a retirada deste
ministro substituindo-lhe outro, ou como Vossa Excelência
julgar melhor, porque em toda verdade a sua vida será
curta, se continuar a viver neste clima.
0 ser extremamente obrigado a Vossa Excelência não
é novo para mim, por isto eu não poderia aumentar o grau
de obrigação, mas recebo e receberei novos impulsos da
mesma força. Desejo sempre a Vossa Excelência a mais
completa saúde, e a mais dilatada para bem de todos. Sou
de Vossa Excelência Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
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Tomás Antônio de Vila Nova Portugal, venerador o mais
obrigado. Luiz do Rego Barreto. Recife, vinte três de junho
de mil oitocentos e dezoito.
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor. Bernardo Teixeira parece ter cedido a teima em que estava de primeiro
pronunciar presos e soltos e depois declarar-se soltos os
perdoados esperando as devassas do Norte, hoje me disse
que como eu estava mais bem lembrado dos nomes dos réus
e culpas, aqueles dos presos que tivessem poucas lhes desse
em lista para se mandarem soltar.
1
Fiz uma relação de todos os presos desde o dia seis
pondo em primeiro lugar aqueles que de modo nenhum se
pode chamar cabeças; depois aqueles que eu não entendo
por tais, mas que êle assim quer chamar, (todos os que
concorriam ou ajudaram a sustentá-la) sem por ora querer
capacitar-se que os braços e pernas ajudam a sustentar a
cabeça sem contudo serem cabeça.
E depois aqueles que eu também chamaria cabeças
provadas bem a prova sôbre a ida aos clubes e a figura que
fizeram no dia seis até a célebre capitulação.
Reputava as perguntas somente para a formação do
crime, e não para coartadas, dizendo vinha só fazer a culpa
e não justificar, quando eu lhe lembrava na inquirição
examinar logo as circunstâncias, que qualificassem os fatos,,
em todas as vistas hoje confundindo os processos verbais
sumaríssimos com os que tem o livramento sumário, diz que
não basta a audiência dos cinco dias para dizer de fato e
direito, e disse-me escrevia a Vossa Excelência facilitando-lhe a brevidade na Bahia pela repartição com os mais
juizes e por conseqüência dobrados escrivães e que tudo se
fazia até se ajuntarem os adjuntos que êle pretendia nomear, da relação e capitania do Maranhão daqui das Alagoas, e não sei se um Fuão Furtado de Portugal, os quais
como hão de ser chamados da Bahia depois de nomeados,
não podem a juntar-se menos de seis meses e não há dúvida,
que então havia tempo para as perguntas: o que lhe participo a Vossa Excelência, para parecendo-lhe recomendai
t*0

— 121 —
alguma coisa ao Conde da Palma ao dito respeito. À Ilustríssima e Excelentíssima pessoa de Vossa Excelência Deus
guarde por muitos anos. Recife, vinte dois de abril de mil
oitocentos e dezoito.
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Tomás Antônio
de Vila Nova Portugal do Conselho de Estado de Sua Majestade fidelíssima, seu Ministro e Secretário de Estado dos
Negócios do Reino Unido e Presidente do Real Erário. O
Desembargador Escrivão da Alçada João Osório de Castro
Souza Falcão,
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor = Ainda não passava do meio da devassa o exame do meu juiz sobre o
conhecimento da culpa de cada réu começados pelas férias
do natal, ainda se não havia concluído a inquirição das
testemunhas nelas referidas, eis que no primeiro de abril
me manda tirar uma relação dos réus que se achassem já
com culpa formada, para se mandarem já prender.
Tinha-me o general dito no dia trinta e um de março
que os negócios internos e externos da capitania exigiam
mandar à Corte pessoa hábil que expendesse de palavra o
que por escrito era difícil e arriscado, e que ninguém estava
ao fato de tudo, nem era tão capaz como o José Carlos
Mairink que se lembrava de o mandar com essa comissão,
porque se êle era culpado (do que ainda se não persuadia)
depois de tirar-se-lhe este serviço, lá mesmo podia ser preso,
e remetido para a Bahia para ser julgado, mas que era necessário nisso convir o juiz da Alçada a quem eu expusesse
esse negócio não me parecendo estranho e vendo a demora
que ainda mostrava a diligência lhe falei, e reservando-se
absolutamente o participei ao general dizendo-lhe que também me parecia não ter lugar e vendo este falar com aquele
no mesmo dia primeiro de abril, o resultado foi ordenar-se
o tirar a dita relação.
Quis servir-me do index, trabalho do dito juiz, mas
achando no meio pessoas que nunca foram réus e as testemunhas nelas falaram por incidente como autores da
contra-revolução fui obrigado a recorrer aos meus aponta-
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mentos e tirei uma relação de oitenta e cinco em que entraram três fugidos, logo desde a restauração, o qual para
o devido exame e apontamento dos moradores que se me
exigio não pude concluir para a noite de quatro de abril
e só no dia cinco pelas oito horas da noite porque o dia se
com
me
ajuntei
horas
essas
testemunhas;
com
por
gastara
o general em casa do ouvidor, e dividindo a lista grande e
menores para se entregarem a cada um dos oficiais da diliir
ajudante
ao
orbes
competentes
para
duas
general
gência
a prender a José Carlos, e cada um se recolheu a sua casa.
Na manhã seguinte disse-me o ajudante general que
José Carlos linha fugido já desde sábado à noite, o que
participei a Bernardo Teixeira, cheio de cólera escreveu
ao general acusando-o daquela fugida, com expressões que
desafiavam a sua indignação e acabando de inquirir uma
testemunha mandou-me fazer o seqüestro do dito José
Carlos, onde a mulher me contou da ocultação desde a noite
de sábado e de uma carta achada na mesa para o general,
a qual depois vi desculpando a sua fuga para ir à Corte
justificar-se.
Neste tempo mandou ao intendente da Marinha para
não deixar sair embarcação alguma de qualquer qualidade
e disse palavras aos oficiais da sala, que as foram contar
ao general como foi o comandante da polícia Merme, = que
êle dava todos os serviços a quem prendesse José Carlos
que êle fizesse toda a diligência e que se estivesse em casa
do general êle o iria lá buscar (segundo me contou) o que
levou a este ao ponto de maior exaspero, neste estado vim
achar as coisas quando me recolhi do seqüestro e notando-lhe
o excesso pediu-me fosse de tarde abrandar-lhe o ânimo que
ainda achei duro, mas pronto sempre a manter a autoridade e a prestar os auxílios necessários, precedendo comde
um
cunhado
constou
tempo
ofícios
que
(neste
petentes
José Carlos fora quem o avisara, ou persuadira a fugir).
Passou um dia, tornei a falar ao general, cedeu a reconciliação e queima das cartas que Bernardo Teixeira protudo
ficou
hoje
consta-me
lá
ontem
foi
este
e
que
punha;
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concluído e conciliado (é verdade que Luiz do Rego escreveu sempre em regra, sem nada exceder).
Fizeram-se as mais prisões nessa noite, à exceção de
quatorze que também não apareceram e dos ditos treze
que há muito tempo andavam fugidos, sem bulha que não
foi tão pouco.
Ontem à noite aqui chegou a notícia do régio perdão,
e hoje tive o gosto de ver a cópia do real decreto em que a
justiça é satisfeita pela punição dos réus principais e a ciemência exercida para com aqueles que a desgraça, a ilusão, a pouca consideração secundariamente levou ao crime,
adiando êste mas lamentando a pessoa que cometeu; nada
me podia ser mais agradável e acompanhei na iluminação
geral o povo de Pernambuco, que exultou de alegria por
tão exuberante graça, logo após os dissabores da noite de
cinco do corrente.
À vista do decreto ficou o juiz na inteligência de tirar
as testemunhas referidas, que ainda restam, até chegar oficialmente de não fazer perguntas algumas, classificar a que
há de mandar soltar (que se a fizer só por si há de levar
seu tempo) e mandou-me hoje fazer um ofício pelo qual
remeti ao ouvidor o exame e providências sobre os sequestros, e fazer perto de oitenta que faltavam desses réus antigos presos e fugidos, estimei-o bastante para maior brevidade e porque êle não tem muita prática deste negócio,
ainda que muito simples.
Conto desta maneira providenciado o que pedia a
Vossa Excelência nas minhas penúltimas cartas, e que logo
que chegue o decreto oficialmente, partiremos cedo para a
Bahia, ficando êste povo de uma vez sossegado, e debaixo
da polícia deste general, que há de acautelar para o futuro
outra desordem semelhante.
Vejo-o a deixar ficar aqui os presos que aqui estavam
antes do dia seis de fevereiro, o que concorrerá para maior
brevidade da nossa partida.
À Ilustríssima e Excelentíssima pessoa de Vossa Excelência Deus
abril
nove
de
Recife,
anos.
muitos
guarde por
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de mil oitocentos e dezoito. Ilustríssimo e Excelentíssimo
Senhor Tomás Antônio Vila Nova Portugal. Do Conselho
de Sua Majestade, seu Ministro e Secretário de Estado dos
Negócios do Reino Unido e Presidente do Real Erário. O
Desembargador João Osório de Castro Souza Falcão.
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor. No dia dezessete
do corrente, depois das seis horas da tarde, recebi a Carta
Regia de seis de fevereiro do presente ano, que me manda
executar o decreto do mesmo dia e que estivessem por prender não sendo conspiradores e me manda fixar a devassa
nos termos em que se achasse assim como a dos ministros
territoriais e sem mais demora ir propor e julgar os réus
pelas culpas que já tiverem.
No dia dezoito do mesmo mês de manhã fiz os ofícios
necessários para os governadores das Províncias do Norte
e para os ouvidores das mesmas, requerendo-lhes que fechassem as devassas e me remetessem tudo que tivessem a
remeter e enviando-lhes a cópia da dita Carta Regia para
sua melhor inteligência e no mesmo dia saíram os portadores que o governador aprontou.
Como o dito Decreto e Carta Regia dizem que sem
outra demora vá eu propor e julgar os réus entendi que não
devia ultimar as perguntas e acareações delas, mandei tirar
dos segredos os que neles estavam que eram poucos, porque
estas prisões e cadeias tem poucos segredos e fizeram necessaria estarem fora dos segredos a maior parte dos maiores
réus mesmo.
Agora estou revendo a minha devassa e hei de rever as
outras para distinguir e conhecer dos réus presos de dois
do dito dia seis de fevereiro, e dos não presos quais são
os conspiradores e quais eram, como é necessário depois do
dito Decreto e Carta Regia, para a pronúncia geral, e respectiva a todas as devassas, que na do aviso de vinte oito
de janeiro do presente ano devo fazer, e para soltar os ditos
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que não foram conspiradores e o perdão compreende a que
há de levar mais tempo do que eu desejo, porque a minha
devassa tem quatrocentas e tantas folhas de letra miúda, e
cinco mui grossos apensos, fora os seqüesttos, a devassa
do ouvidor da Paraíba, respectiva a esta capitania da Paraíba com os apensos é um volume excessivamente grosso,
e veremos o que é a do Rio Grande do Norte e a do Ceará,
que ainda não vieram, a menor que tenho é a do juiz de
fora da Paraíba, tudo é preciso que eu leia porque Miranda
ainda se não tem dado por bom para ajudar-me.
Devo porém declarar a Vossa Excelência que estou com
receio de que os adjuntos na Bahia não entendam como eu
tenho entendido que as palavras do dito Decreto à Carta
Regia que dizem = sem outra demora = excluem até as
perguntas dos réus porquanto sendo estas não só para exalninar a verdade contra os réus, mas também para eles dizerem as suas quartadas, e o que fôr a seu favor, e em sua
defesa podem os ditos adjuntos dizer que o decreto de
perdão é a favor dos réus se não deve entender de maneira
que lhes fique tirando um direito e meio da sua defesa
qual o das perguntas como fica exposto.
E por êste receio que tenho peço a Vossa Excelência
que se lhe parecer o proponha a Sua Majestade para êle
declarar o que mais fôr da sua real vontade, e que me
mande a sua declaração a cidade da Bahia por via do governador, o qual me entregará quando a receba bem entendido que eu na Bahia posso em pouco tempo ultimar as
perguntas porque posso repartir com os adjuntos êste trabalho e evitar assim a queixa que por parte dos réus se
fará para o futuro talvez, de que se lhe não fizeram as
perguntas e se lhes tirou êste meio da sua defesa, que então
hão de exagerar muito na forma do costume desta gente.
Eu tenho assentado de propor para adjuntos ao Desembargador Antônio Batalha, Ouvidor das Alagoas, ao Desembargador Antônio José da Maia, ouvidor do Recife,
Desembargador Luiz de Oliveira juiz de fora de Aldeias
Altas os desembargadores do Maranhão Lourenço de Aro-
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cheia e José Francisco Furtado, por fazer deles bom conceito
não confiando nos da Bahia, a estes hei de recorrer e ao
Albuquerque juiz de fora do Ceará.
Recebi também no dito dia dezessete o aviso de dezessete de fevereiro que me manda informar a respeito do
Marechal José Roberto Pereira da Silva e dos brigadeiros
Gonçalo Marinho de Castro, e Luiz Antônio Salazar Moscoso,
porém não se poderão aprontar para logo as certidões necessárias e por isso logo que puder ser vai a informação.
Pelo correio que está a partir hei de escrever ao ouvidor das Alagoas, mandando-lhe também a cópia do Decreto
e Carta Regia para me remeter a que tiver a cidade da Bahia, porque lá estão os presos desta província, e por isso
basta que me receba isto quando lá chegar. Deus guarde
a Vossa Excelência muitos anos. Pernambuco, vinte de abril
de mil oitocentos e dezoito.
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Tomás Antônio
de Oliveira ['(sic) Vila Nova] Portugal. Bernardo Teixeira
Coutinho Álvares de Carvalho.
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor.
Pela embarcação passada tive a honra de escrever a
Vossa Excelência e dizer-lhe que a devassa se achava com
cento e vinte testemunhas e que não sabia quando o juiz
a daria por acabada, que eu me havia incumbido no tempo
das férias de fazer o exame e o index dos numerosos apensos, como termo de cada documento, o que satisfizera à exceção do último que ainda não estava fechado, porque de
quando em quando apareciam novos papéis a ajuntar, que
o juiz se incumbira de fazer o exame das testemunhas perguntadas, e ver o estado da culpa de cada réu por ser êste
conhecimento absolutamente para saber se as testemunhas
que ainda se devem perguntar para depurar a sua culpa
ou inocência, e me parecia que ainda não tinha chegado
talvez ao meio deste serviço que depois da penúltima carta
que escrevera a Vossa Excelência tinham sido presos o vigário do Limoeiro, que assistiu de estola a declaração da

— 127

rebelião naquela vila, e que mandou quebrar as armas reais
do frontespício da igreja e o escrivão da ouvidoria de Olinda
Matias José da Silva e que nestes dias se ia proceder à prisão
dos oficiais militares que serviram aos rebeldes que haviam
sido soltos e Joaquim Pires Ferreira, e alguns outros de
culpas formadas.
Que todos os filhos do país, ricos, e com postos de ordenanças e milícias, que não estavam doentes até o bloqueio,,
com exceção, de bem poucos que talvez não chegassem a dez:
nas duas comarcas do Recife e Olinda foram rebeldes mais
ou menos entusiasmados, dos quais muitos escapam a formação da culpa, pelo que as testemunhas pela maior parte
vem prevenidas, como vêm ainda ocupando os mesmos postosr
testemunhas porém apontadas além das que se pediram aos
ouvidores e estes aos juizes têm declarado fatos e feito referimentos que tem estendido a diligência.
Que nada até agora se tinha achado de relações exteriores, e que tinha agora havido uma denúncia ao general
de uma loja de maçonaria no Recife, em que principalmente
figuravam o cônsul americano, e franceses, e alguns da terra,,
dada pelo francês do Jardim Rotânico, convidado para entrar, que foi incumbido depois da entrada de declarar a
casa e hora em que possam ser apreendidos, meio pelo qual
se podem adquirir muitas idéias dessas relações externas
pelas apreensões de papéis que se tem em vista.
A idéia que os rebeldes fizeram ter aos seus chamados
patrícios ignorantes da história de que esta terra, sendo conquistada pelos seus passados aos holandeses, ficou sendo
propriedade sua e que a doaram a El-Rei Nosso Senhor,
debaixo de condições que êle não tem cumprido, pela imposição de novos tributos e que os europeus que têm vindo
aqui estabelecer-se têm enriquecido à custa deles patrícios
e se tem feito senhores do país, e eles escravos; por uma
parte e por outro o enlaçamento de famílias com os que
se acham já presos e que ainda o hão de ser no espírito
vingativo próprio da gente do Rrasil, é motivo suficiente
para dever estar-se sempre em cautela e manter-se um:
*
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corpo de tropa que pela economia do general não aumentara as despesas do Estado, sendo em todo caso necessário
que haja ao menos um terço de europeus e que os oficiais
da tropa da terra sejam pela maior parte europeus.
E cada vez me persuado mais que não pelo amor mas
pelo temor se dirigem regularmente as ações dos homens
principalmente daqueles que ainda conservam a educação
de colonos, evitando-se-lhe o motivo de dissabor pela boa
escolha e infalível punição de maus párocos, maus juizes,
maus governadores, a que Sua Majestade tanto deseja
acorrer.
Ainda não chegaram as devassas da Paraíba e Rio
Grande ou o resto dos sumários e a do Ceará, e vou me
persuadindo que não é tanto excesso como o de ser o que tem
cumprido êste governador Sampaio, e o das Alagoas, a que
não procedeu o ouvidor e aqui tem aparecido denúncias
de pessoas daquela comarca. Ai chegaria já Luiz Antônio
de Faria Lobato que se constituiu aqui protetor dos rebeldes,
que obteve a soltura de alguém e a fugida, quando se mandaram prender, como a de Luiz Fortes e o cirurgião Matias
Carneiro Leão e afiançava o realismo de Manuel Corrêa
de Araújo.
Não devo tirar mais tempo a Vossa Excelência a quem
é tão necessário. À Ilustríssima e Excelentíssima pessoa j\e
Vossa Excelência Deus guarde por muitos anos. Pernambuco, vinte de janeiro de mil oitocentos e dezoito. Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Tomás Antônio de Vila Nova
Portugal. Do Conselho de Estado de Sua Majestade, seu
Ministro Secretário dos Negócios do Reino Unido e Marinha.
O Desembargador Escrivão da Alçada. João Osório de Castro Souza Falcão.
0

Relação dos réus que se mandaram prender em cinco
de abril.
Tropa de artilharia
Cirurgião-mor Joaquim Jerônimo Serpa
Tenente Antônio de Castro Delgado
2.° Tenente Venceslau Miguel Soares
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2.° Tenente João Felipe de Souza Rolim
2.° Tenente João Vicente Ferreira Castro
2.° Tenente Felipe Neri de Barcelos
2.° Tenente Raimundo Nonato de Araújo
Cadete José Maria Ildefonso Albuquerque Pessoa de Melo
Cadete Inácio Joaquim de Barros Lima = Em Montevidéu.
Tropa de Infantaria
Coronel João Ribeiro Pessoa de Lacerda
Porta Bandeira seu filho do mesmo nome =: Montevidéu
Secretário João Ferreira Lopes
Capitão Manuel José Martins
Tenente Francisco Antônio de Sá Barreto = Fugido
antes.
Tenente Antônio Tristão de Serpa Brandão = Fugiu
Tenente Vicente de Souza Lanseiro
Alferes José Campeio Júnior
Alferes Antônio Caetano da Costa Monteiro
Alferes Tomás Pereira da Silva
Alferes Manuel do Nascimento da Costa Monteiro
Alferes Pedro Francisco Álvares
Alferes Inácio José de Freitas
Cadete Manuel José de Serpa Brandão
Cadete José Manuel de Oliveira = Em Montevidéu
Sargento Francisco Ribeiro de Guimarães Peixoto
Sargento Felix Francisco Corrêa = Montevidéu.
Milicianos
Tenente da Guarda de Cavalaria, Francisco de Souza

Rego
KfoÍ3re Furriel José Gomes do Rego Cassumbá
3.° Cirurgião-mor Sebastião Antônio de Barros Melo
Sargento Antônio Gonçalves do« Santos = Fugido antes.
Olinda
Sargento-mor Pedro Barreto
Ajudantes Manuel José Martins Ribeiro Júnior = Fugiu
antes.
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Pardos
Sargento-mor Manuel Paz Rabelo
Capitão José do Ó = Alfaiate.
Furriel Joaquim dos Santos, seu genro
Alferes Simão Ferreira dos Passos = Fugiu.
j

ê

Ditos de Nogueira
Capitão Francisco Dornelas Pessoa
Dito Felipe Alexandre da Silva
O Pardo Henrique Sapateiro guarda de João Ribeiro.
Henriques Velho
Alferes José Isodoro, guarda do Barbosa = Fugiu.
Ditos novos
Capitão Domingos de Castro Lima
Tenente Joaquim Pinheiro = Fugiu.
Inspetor da Milícia no tempo dos rebeldes: o Brigadeiro
José Peres Campeio
Secretário José Carlos Mairink Silva Ferrão = Fugiu.
Paisanos
Escrivão Luiz Fortes de Bustamante = Fugido antes.
Cadetes seus dois filhos, um em Montevidéu e outro
fugido antes
Manuel de Carvalho Paes de Andrade = Fugido antes.
Francisco de Carvalho Paes de Andrade, seu irmão =
= dito.
Cirurgião Jerônimo Vilela Tavares
Bento Joaquim de Miranda Henriques, filho de Felix
Francisco Correia = Fugiu
Escrivão Manuel Caetano de Almeida
Padre Domingos Marques, Prioste do Recife, não preso
João Alves de Souza, caixeiro dos Dourados
Escrivão da Abertura da Alfândega
Antônio Rabelo da Silva =: Fugiu.
Médico Francisco Xavier Pereira de Brito
José Joaquim de Alencastre
..

.

.
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Padre Caetano José de Souza Antunes = Fugiu
Tomás, Mestre dos filhos do Suassuma = Fugiu
Escrivão dos órfãos Francisco Joaquim Pereira de
Carvalho
Antônio Moreira, irmão do Capitão Azevedo = Fugiu.
Manuel Anatasio da Silva Cuxarro = Fugiu.
Escrivão do judicial
Antônio Joaquim de Melo
Porteiro da Câmara — Felipe Pardo, genro de José Luiz
Mendonça
Porteiro Luiz Francisco Corrêa de Brito == Fugido antes
Capitão de Mato João do Riêgo Falcão
Fabricante de corda Manuel Luiz Viegos
Procurador João Corrêa Pitomba
Antônio Corrêa, seu filho
Procurador Antônio José Gusmão = Fugido antes.
Corretor Antônio Geraldo
Procurador Joaquim Marques = Fugiu.
Negociante Joaquim Pires Ferreira
José Porfírio de Freitas e seu filho
José da Natividade Saldanha = Fugiu.
Cirurgião Matias Carneiro Leão
Negociante Vicente Ferreira Gomes
Oficial do Cruzeiro Manuel Corrêa Maciel
Escrivão do Selo Antônio Ferreira
Manuel Caetano Veloso
Domingos Caneca: Tanoeiro = Fugiu
Estevão de Siqueira = Mestre
Escrivão da Câmara do sertão Joaquim José Ferreira de
Carvalho oitenta e cinco.
São treze os fugidos entre os quais se dizem alguns em
Montevidéu. João Osório de Castro Souza Falcão.
.V

*
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Senhor.
, João Luiz Freire, um desgraçado agricultor, senhor do
Engenho Vindinha, do termo da Vila de Goiana, que como
muitos outros foi vítima do ódio e calúnia dos habitantes da
Capitania da Paraíba do Norte, que procuravam salvar-se
dos crimes que haviam contraído, em a fatal revolução que
ali arrebentou à custa de outros, que só forçados intervieram
em alguns dos negros atos praticados, dentre os ferros, em
que jaz e que tem feito a sua completa desgraça, e a de sua
numerosa desamparada família, recorre a Vossa Majestade,
o manancial puro das graças e donde somente pode vir-lhe
o saudável remédio a tão estragadores males.
Pela alegação junta que o suplicante apresentou em sua
defesa, ao Tribunal da Alçada mostrou êle cumprida e convincentemente que não teve parte nos fatos tumultuários
praticados pelo povo de Itabaiana, convencendo sem réplica
as arguições que a tal respeito se lhe fizeram, e pondo em
toda a luz possível, segundo as angústias do processo, que a
sua ida ao dilo lugar foi eventual, e segundo o costume, que
tinha como todos os moradores dos arredores de concorrer
àquela feira, e mercado geral dos respectivos suprimentos.
Surpreendido ali por um povo desenfreado, e em tumulto,
como evadir-se, como deixar de fazer o que se lhe ordenou?
Marchou sim entre aquele povo e debaixo do comando dos
oficiais respectivos, cujo comaudo geral assumiu na vila do
Pilar o Sargento-mor Antônio Galdino Alves da Silva, para
a cidade da Paraíba, donde apenas o deixaram imediatamente se recolheu, concentrou e escondeu no fundo da sua
casa, a fim de não tornar a ser visto nem lembrado dos
rebeldes.
Assim o conseguiu e assim se prova dos autos, onde nem
acusado é de ter sido por eles empregado em algum posto,
ofício ou cargo. Se entretanto a calúnia de uns e a sedução
aberta de outros imputou ao suplicante alguns fatos, ou já
em Itabaiana, ou na vila do Pilar, ou na cidade da Paraíba,
assás ficaram desvanecidos não só pelos argumentos em sua
defesa aduzidos, pelas incoerências, falsidades e variedades
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depreendidas nas disposições e pelos documentos que apresentou, senão pela convincente reflexão, que parte do fato
de não ter sido o suplicante considerado, premiado, nem ao
menos lembrado dos rebeldes.
Em verdade Senhor se o suplicante tivesse sido qual a
calúnia o apresenta, bem que sem a prova necessária, teria
êle sido deslembrado dos rebeldes em prêmios, cargos ou
ofícios? Não foram eles tão generosos que adiantaram
prêmios antes de serviços prestados, dando com prodigalidade o que não era seu, e que nada lhes custava? É logo claro
que a omissão, esquecimento, e completo abandono do nome
do suplicante em todas as capitanias rebeladas é decidido, e
convincente argumento de que êle jamais aderiu, ou se prestou voluntário ao sistema adotado. As arguições que na
devassa da Capitania da Paraíba lhe foram feitas são gratuitas e destituídas de prova, e são filhas da imperiosa necessidade, que tinham os preponderantes indivíduos que influi'ram e assistiram ao Ministro devassante de oferecer vítimas
para expiação dos fatos, que principalmente eles haviam
praticado. É o que muito claramente se percebe, depois que
é certo até por documentos que estão nos autos, que o Sargento-mor Antônio Galdino Capitão-mor e Comandante Geral das Ordenanças do Taipu, que figurou antes da revolução, no tempo dela, e depois dela o Capitão Manuel da Costa
Lima, outro igual Proteo, vendo-se que nenhuma só testemunha em toda a devassa as nomeia. Tal foi o influxo
que teve João Alves Sanches Massa, pai e sogro deles, o
intimo amigo do Ministro e o que andou sempre ao seu lado
durante a devassa.
Se pois conforme os sagrados princípios da natureza e
da filosofia tanto mais graves são os crimes tanto maiores,
e mais claras se exigem as provas deles, sendo para concluir que não as havendo tais deixa de existir plenitude e
evidência, é para esperar que Vossa Majestade tomando em
sua real consideração a debilidade das provas, como a inoeuidade do único fato que o suplicante rigorosamente forçado teve de praticar, o haja de declarar compreendido nos
10
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liberalíssimos indultos do Real Decreto de 6 de fevereiro
de 1818, e Áurea Carta Regia de 29 de maio de 1819, que
decididamente lhe compete, dada a nenhuma importância
do serviço, a força que o comandou e a necessidade que
todos têm de respeitar, e obedecer a força; mandando expedir ordem para ser desde logo solto, e restituído aos seus
bens e boa fama. Será esta a maior das graças que o suplicante receberá, e que porá remate a brilhante coroa de glórias que Vossa Majestade se tem tecido nesta época e com
que tem lançado a barra aos Tito e Marco Aurélio.
E Receberá Mercê.
(a.) João Luiz Freire
Defesa do réu preso João Luiz Freire oferecida ao Juízo
da Alçada
Com o mais profundo respeito.
João Luiz Freire preso nas cadeias desta Relação a quem pelo respeitabilíssimo acórdão a f. se
fizeram sumários às arguições que pessoas suas
inimigas e interessadas lhe fizeram nas devassas
a f. e f. e no sumário a f. tem legítima razão de
embargos, artigos de defesa, e contraditas as testemunhas e a fim de ser relevado diz por esta e
pela melhor forma de direito o seguinte, que

I. c.

P. que êle embargante é rústico, nascido no campo, falto
de toda a instrução e luzes, porque a sua educação moral
apenas e muito mal chegou às primeiras letras; viveu
sempre, e vivia ainda de agricultura, a princípio manejada
pelas suas próprias mãos, e ultimamente pelos seus escravos na engenhoca — Vindinha — no termo da vila de Goiana,
comarca de Olinda, Capitania de Pernambuco.
P. que pelo deduzido não é para presumir que o embargante tivesse íntima e particular amizade com o padre João
Ribeiro Pessoa, o qual era um sacerdote literato, mestre do
seminário de Olinda, onde era morador, visto que ordinàriamente a amizade costuma nascer da comunhão de moradia
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e da semelhança de profissões e costumes, sendo muito raro
que homens literatos entretenham relações freqüentes e
amigáveis com rústicos e ignorantes.
P. que costumando o embargante ir à praça de Pernambuco poucas vezes de ano a ano e às vezes ainda mais espaçadamente, nunca se hospedou em casa daquele padre, assim
como passando êle uma vez por Itabaiana, onde o embargante morava, não se hospedou na casa deste, o que de certo
teria sucedido se houvesse essa íntima amizade de que se
faz cargo ao embargante.
P. que as testemunhas que depõem sobre esta amizade
são Antônio João Brum da Silveira, a folhas 142, e Francisco Manuel Brum da Silveira a folhas 147, ambas na
devassa do Doutor Desembargador Ouvidor da Paraíba, os
quais são dois ilhéus pobres, que vivem do miserável tráfico de alguns retalhos de fazenda que vão tomar a crédito
em Pernambuco, e com que vêm mascatear a Itabaiana.
Além disto o primeiro foi nomeado pelo Sargento-mor
Antônio Galdino chefe da tropa revolucionária que da vila
do Pilar marchou para a cidade da Paraíba, quartel-mestre,
e o segundo Alferes, postos que ambos serviram com muita
exação e gosto. Demais são inimigos do embargante, o primeiro porque pedindo-lhe 200$000 réis emprestados o
embargante lhos recusou sem fiança do que se deu por
ofendido tanto êle como o irmão.
P. que as outras testemunhas ao dito respeito são Domingos José Gonçalves Chaves que é europeu da mais baixa ralé,
e vive de uma pequena taberna de aguardente na vila do
Pilar; João Batista de Miranda que vivendo até há pouco
tempo de alugar-se para condutor de cargas, pouco há que
passou a taberneiro de aguardente em Itabaiana, e cortador
de carne de alguma rês, que compra para lirar esse sórdido
interesse; e Manuel José Ribeiro de Almeida, um europeu,
de tão vis sentimentos que casou com uma parda pública
prostituta, e que separado dela vive amancebado com outra
parda sobrinha da mulher. Além disso sendo por desgraça
da Paraíba, membro do governo interino dela, como verea^
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dor da Câmara, atraiçoadamente o entregou às mãos dos
insurgentes, tendo-lhe sido antes denunciado.
P. e não é presumível, que o embargante tivesse aviso
algum anterior do levante de Pernambuco dado como dito,
fica, que não tinha naquela praça alguma amizade particular e até se desvanece semelhante indício ou presunção»
de aviso porque se o embargante o tivesse e acedesse a êle
então deveria antes marchar para a vila de Goiana, capital
da sua moradia, que declarou a revolução primeiro que a
Paraíba como consta da respectiva devassa, o que entretanto
o embargante não fêz, como nos autos não é acusado.
P. que sendo a Itabaiana uma povoação de mercado
público de víveres a quatro léguas distante da moradia do
embargante e onde todas as semanas há uma feira abundante, êle embargante assim como os mais vizinhos dos arredores costumam ir a ela todas as semanas prover-se do
necessário para suas casas.
P. que por êste costume o embargante no dia 10 de
março de 1817, fora àquela povoação só, sem pagem, de
que nunca usou e sem arma alguma, unicamente para fim
de fazer as suas costumadas provisões, e descobrindo logo>
a aceleração, e alboroto em que estava o povo quisera
retirar-se mas o mesmo povo o impedira, dizendo-lhe que
dali para fora não deixavam sair alguém e então o embargante se dirigira ao Comandante João Batista Rego pediudo-lhe que lhe permitisse retirar-se ao que êle respondeu
que não podia por isso que o povo também o retinha ali
a êle obrigado, e contra a sua vontade.
P. que por esta razão teve o embargante de fazer naquela
povoação não podendo nem fugir porque o povo fazia
rondas e tinha presídios, que vigiavam as saídas, além de
ameaçar de morte aos que as tentassem, e é por isso que se
levantou o boato de ser o embargante um dos sócios, que
ajudou a fazer o levante em dita povoação, boato que espalhado entre aquele povo rústico e malvado veio a ser q
princípio donde as testemunhas partiram para a acusação
do embargante.
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P. que conforme a Direito para que da fama se possa
deduzir indício contra alguém é necessário que ela tenha
saído de varões probos, honestos e dignos de fé, devendo
desprezar-se, não dar-se atenção a rumores públicos espalhados sem autor certo, a que as mais das vezes a malignidade deu princípio e a credulidade aumento, e que as testemunhas que a êste respeito depõem contra o embargante
não são desta ordem.
P. que a testemunha Francisco Inácio Raposo, que sobre
isto depõe contra o embargante, é um ilhéu taberneiro e
bêbado de costume; a testemunha Antônio José de Souza é
um europeu da última ralé, rábula da vila do Pilar, intrigante e mentiroso de profissão, vício pelo qual por muitas
vezes tem sido pelos juizes suspendido, sendo além disso da
mais relaxada moral, escandalosamente amancebado com
uma preta, motivo porque maltrata sua mulher. A testemunha José Jacinto de Gouvêa é Ilhéu, irmão em tudo
daqueles primeiros; Antônio José Brum e Francisco Manuel
Brum são também inimigos do embargante pela mesma
causa e ainda mais pobre do que eles, vivendo de uma
pequena taberna de aguardente. A testemunha Tomás José
de Andrade é um traficante pobríssimo, que subsiste do
sórdido lucro de algumas reses que compra para talhar, e
vender sendo até infamado de furtos de cavalos.
P. que a testemunha Manuel do Carmo Pereira é de tal
caráter que dizendo-se branco, é mulato, filho e neto de
outro que era ferreiro, é intrigante e de moral tão relaxada
que casando o pai segunda vez com uma mulher branca e
muito honrada, ouzou difamá-la com seu próprio sobrinho,
neto do pai, a ponto de fazê-lo apartar dela, e trazê-lo para a
sua casa com vistas nos bens que êle tinjia, e por sua morte
tentou que não herdassem três filhos que ficaram do segundo
matrimônio, dizendo que não eram do pai» e como não
pudesse obter nesta trama, recorreu a outra de fingir dívidas
do pai, tanto a êle como a outros credores, a fim de absorver
os bens passando até a incutir terrores à madrasta, viúva,
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¦que suplantada lhe vendeu a meação
por muito diminuto
preço.
P. que esta mesma testemunha sendo comandante de
uma Companhia do Regimento de Cavalaria Miliciana da
Paraíba, de que é Coronel Matias da Gama Cabral de Vasconcelos, apenas constou ali do restabelecimento da Causa
Real na Capitania do Rio Grande, espalhando-se o boato de
que as forças daquela Capitania marchavam contra a
Paraíba, êle logo ou de seu moto próprio ou de ordem do
seu dito Coronel ajuntou a sua Companhia e com ela em
armas esteve em um presídio oito dias, em defesa da causa
rebelde, e para rebater as supostas forças realistas do Rio
Grande. A testemunha Pedro Francisco Alves Pequeno, além
de ser morador em Pacatuba dez léguas distante de Itabaiana é feitor do Capitão João Álvares Sanches Massa que
foi mais interessado em imputar a revolução de Itabaiana e
vila do Pilar a outros, para escusar seu filho Antônio Galdino,
Sargento-mor Comandante das Ordenanças de todo o Distrito, e que foi comandante em chefe de toda a tropa revolucionária, desde a vila do Pilar até a cidade, e no genro
Manuel da Costa Lima, Capitão e Comandante de uma das
companhias da mesma Ordenança, que também fêz a mesma
marcha, e que além disto foi conselheiro do Governo Provisório e entrou em efetivo exercício desse emprego, sendo
certo que o dito João Álvares se conservou sempre ao lado
do Desembargador Ouvidor, e mesmo do Doutor Juiz de
Fora, ensaiando e seduzindo testemunhas.
P. que a testemunha Antônio Bento de Araújo Lima, é
um miserável europeu, taberneiro pobríssimo e da mais
fácil sedução, e além disso mora mais de quatro léguas longe
de Itabaiana, e o mesmo é a testemunha Francisco Manuel de
Souza, europeu da mais fácil sedução e morador a igual
distância. A testemunha Braz Alves de Melo é também
pobríssimo, vagabundo, e da mais fácil sedução e morador
cinco léguas distante de Itabaiana.
P. que forçado o embargante como dito fica a estar
naquela povoação necessariamente havia estar em uma casa
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sua que ali tinha e cuja chave estava entregue a um vizinho,
casa todavia que o sobredito João Batista Rego já tinha
tomado antes que o embargante tivesse chegado e estando
o embargante com êle na mesma casa, é daí que se ergueu
o boato de ser sócio dele, e ter com êle feito extorsões, mas
é muito para notar que nenhum dos pacientes dessa força e
extorsões depusesse na devassa como aliás deveria suceder
se verdadeiras tivessem sido.
P. que pela mesma razão da força irresistível fora o
embargante obrigado marchar com aquela gente amotinada
para a vila do Pilar, mas não sendo oficial nem tendo título
algum, ou representação, marchou como pessoa do povo,
sem arma alguma e até no mesmo traje do luto em que
andava pela sentidíssima morte da Rainha Fidelíssima
Nossa Senhora, traje em que tinha vindo à sobredita povoação, onde fora aprezado, sendo o contrário mera falsidade,
e que a testemunha que ultimamente depõe sobre este fato,
Leandro Rodrigues a folhas 243 é um miserável almocrave,
de pé descalço e da última ralé, e mais fácil de sedução.
P. que na sobredita vila do Pilar todo o tempo que se
demorou a gente revolucionária, o embargante não só por
causa da consternação e constrangimento em que estava,
senão por moléstia mesmo se conservara metido na casa do
seu irmão Antônio Rogério Freire, não assistindo nem presenciando algum dos fatos, que em dita vila se disseram
praticados; e que as testemunhas José da Costa Moreira,
Tesoureiro das Cisas, que arguiu ao embargante a cumplicidade de um fato criminoso é um taberneiro, da mesma
vila, do caráter mais vil que consentia a prostituição de uma
sua irmã que com êle morava na mesma casa, da qual foi
tirado preso por ordem do Governador da Paraíba, um filho
de Luiz Bernardo que a consentimento da testemunha ali
estava com a irmã e além disso é publicamente infamado
de seduzir escravos a fazer furtos a seus senhores que lhe
levam e êle compra.
P. que da sobredita Vila do Pilar fora o embargante
niaiormente obrigado a continuar a mesma marcha para a
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cidade da Paraíba, pois que em dita vila se achava o predito
Sargento-mor Antônio Galdino com muita gente armada,
e revolucionada, e tomando êle conta da gente que vinha e
do comando geral de toda, ordenou a marcha que o embargante acompanhou da mesma forma em qualidade de
simples particular, sem posto, sem representação e sem arma
alguma, e chegando à cidade no dia 15 de março, como o
sobredito chefe, c os mais comandantes subordinados dessem
ordem de dissolver-se a tropa, e retirar-se cada um o embargante na madrugada seguinte de 16 se retirara para a sua
casa, e por isso é falso que o embargante pudesse praticar
algum fato em dita cidade no dia 16 sendo além das mais,
que já contraditas ficam a testemunha Antônio Manuel da
Silva Coelho, interessada em imputar a outros a nomeação
e eleição do Governo Provisório, por isso mesmo que êle
era o secretário dos rebeldes, e ficou sendo do mesmo
Governo Provisório instalado, sendo-lhe necessário escusar-se
deste crime horroroso, e que todas as mais testemunhas que
contra o embargante depõem a este respeito além das especialniente contraditadas são europeus mascates e taberneiros
da Paraíba, não tendo nenhum o preciso caráter de probidade.
P. que recolhido o embargante a sua casa no dia 16 de
março, dela não saíra durante todo o tempo da rebelião,
não indo jamais nem a Itabaiana, nem à Paraíba, nem a
Goiana, e menos a Pernambuco, procurando assim não ser
visto, nem lembrado dos insurgentes, para escapar a qualquer serviço, posto, ofício, ou cargo, o que felizmente conseguiu não tendo servido, nem sendo empregado pelos
rebeldes em coisa alguma em alguma parte, e isto é um
poderoso argumento de não ter o embargante jamais aderido àquela causa, pois que ao contrário se tivesse mostrado
adesão teria sido premiado e que a testemunha Lourenço
Dias da Cunha que contra o embargante depõe à folhas
197 e 198 não tem fé alguma e nem probidade, porque é
conhecido caloteiro, não pagando gados que compra fiado,
e é declarado inimigo do embargante porque este, rogado
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crédito que a sobredita testemunha tinha, o que êle soube.
P. que na forma dita, conservando-se o embargante como
escondido em sua casa, era impossível aparecer na resistência feita em Itabaiana na tarde do dia 3 de maio, quando
nessa mesma tarde o embargante estivera na casa do seu
vizinho o Padre Antônio Tavares Maciel, e que a testemunha
João Botelho de Couto à folha 229 verso, do sumário do
Doutor Juiz de Fora, que além das outras já contraditas,
depõem contra o embargante é um ilhéu pobríssimo taberneiro da vila do Pilar e costumado a embriagar-se bem como
a testemunha Felix Francisco de Brito, que não pôde ter
fé por isso que tratou de escusar-se do crime de ter feito
lhe
serviços
insurgentes,
aos
serviços
que
grangeagrandes
ram a nomeação de Juiz de Polícia na sobredita vila do
Pilar.
P. que as duas testemunhas que depõem contra o embargante na devassa de Pernambuco à folha 444 Joaquim da
Silva Pereira e Antônio de Albuquerque e Melo à folha 378
são ambos europeus, que depois da revolução se tornaram,
bem como todos os mais, inimigos gerais e declarados de
todos os brasileiros, porque
P. e é um fato da última evidência que tendo engraçado,
a ridícula rivalidade entre europeus e brasileiros que levou
Pernambuco a maior desgraça, estes depois da restauração
dos reais direitos se têm declarado inimigos capitais daqueles
como em reação dos males, que superficialmente julgaram
reais
inales
com
retribuindo
fazer,
de
haviam
lhe
eles
que
e capitais como são os juramentos falsos contra os pobres
brasileiros, inales imaginários e que não receberam.
P. que além de todas as razões expendidas que devem
diminuir o crédito das testemunhas contra o embargante
há de mais o grande interesse que todas e cada uma delas
teve, de imputar aos outros o crime para se escusarem sendo
certo que todos eles se prestaram à rebelião, muito principalmente o sobredito Sargento-mor Antônio Galdino, chefe
e comandante das ordenanças do vasto termo da vila do
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Pilar, que comandou toda a tropa insurgente desde a dita
vila até a cidade e que além disso foi pelos insurgentes
capitão-mor de todo o distrito, obrando e dando ordens em
nome deles e o Capitão Manuel da Costa Lima, comandante
de uma das companhias do mesmo distrito que não só fêz
também a dita marcha, senão que efetivamente foi conselheiro do Governo Provisório sendo por esta razão que as
testemunhas das devassas não falam nestes e imputam a
força e o crime ao embargante, e outros, porque foram insinuadas e seduzidas pelo pai, e sogro deles, dito Capitão
João Álvares Sanches Massa, e pelo Padre Francisco da
Costa, Vigário da dita vila do Pilar, que a razão de íntima
amizade com todos eles juntou o interesse de escusar-se
também do crime em que entrou e porque foi preso como se
escusou imputando-o falsamente ao embargante e a outros
como se vê da respectiva contestação à folha e que além da
influência geral deste Garracho sobre a maior parte das testemunhas êle tem toda sobre Pedro da Costa Frazão, músico
da dita vila e que faz a sua subsistência das festas da igreja,
sendo finalmente seguro argumento do influxo que tiveram
na devassa os ditos Galdino, Costa e Vigário e do receio
que ainda tem dos justos clamores do embargante e dos
outros desgraçados que quiseram fazer e de fato fizeram os
autores da revolução, que ainda agora eles estão a procurar
impedir, e embargar qualquer justificação que cada um
os
requericomo
inocência,
da
sua
fazer
provam
procura
mentos insertos na justificação do embargante a folhas.
P. que não tendo sido o embargante, como não foi, nem
contra êle se argui empregado pelos rebeldes em algum
posto, cargo, ou ofício em todo o tempo da revolução com
algumas das partes em que a houve é isto muito seguro
argumento de não ter êle mostrado alguma adesão à causa
insurgente e nem lhe terem eles conhecido préstimo para
ela, pois que sendo o primeiro e o principal objeto deles,
engrossar o partido, e agregar prosélitos por isso não só
recompensavam com usura quaisquer pequenos serviços
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senão mesmo ofereciam postos e empregos a quem os nãon
tinha feito.
P. que o embargante fora sempre muito manso, muito
submisso e respeitador das autoridades constituídas, assim
como muito amante da ordem estabelecida e da qual somente
dependia a fortuna da sua vida agricultora, que aliás
nenhuma vantagem podia esperar da revolta, que segundo
a prática constante é sempre destruidora, principalmente
da agricultura, e que não sendo o embargante imbuído em
princípios e lição inovadoras não podia deixar-se prestigiar
das máximas destruidoras que arrastam os literatos superf iciais.
E nestes termos
P. que segundo os de direito são dignos de atenção os
artigos deduzidos para por meio deles ser o embargante
julgado isento das imputações que testemunhas inimigas
e sem fé lhe arguiram sendo mandado relaxar da prisão,,
e restituir a liberdade, boa fama e bens com todas as mais
pronunciações.
Eclaus. Salutar.
Viri dumtaxat delinqüentes plectendi.
Que seria da vida, honra e fortuna dos cidadãos se
alvos da maledicência, intriga, e calúnia dos malvados não
achassem nos tribunais de Justiça, nestes sagrados templos
de Temis seguro esteio que assegurasse, propugnáculo que
os defendesse? Abandonados ao capricho da mentira, e ao
trama da calúnia quantas vezes sucumbiriam por mais
regulada que fosse a sua conduta? Quantas vezes... Mas
graças as luzes e imparcialidade dos Magistrados Portuguêsos! Nos tribunais de Justiça examina-se a verdade ao farol
da jurisprudência e da filosofia; ali só ela tem lugar, entanto que nos ajuntamentos do povo rústico e malvado só
há a inveja = ut omnes intelligant in contionibus esse invidiai locum, in judiciis veritati = Cicer. pro A. Cluent.
Convencidos desta verdade, vamos sem mais preâmbulo,
e sem os socorros de Arte, apresentar a êste Régio, conspícuo Tribunal, João Luiz Freire, um agricultor honrado
¦
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do termo dá vila de Goiana, contra quem se armou a calúnia e mordacidade dos habitantes da povoação de Itabaiana, e da cidade da Paraíba, para lhe arguir o horroroso
crime de lesa-majestade, crime que só pronunciado horroriza.
Conquanto porém a só idéia deste crime seja assustadora cumpre por isso mesmo que as provas sôbre êle sejam
as mais duras, mais precisas e menos equívocas, nam quo
gravius est delictum eo majores requiruntur probationes
diz o• Desembargador Mell. Freire Instit. jur. erimin.
Cap. 17 § 4 axiom. 6.° e isto para que fique salvo e em
vigor o principio natural == Quisque praesumitur bônus
donec probetur malus z= princípio que nestes séculos de
luzes, que aproximam os de Sócrates e de Tito, tem feito
proscrever a danada opinião de condenar por indícios, opiniao que só vagou e teve apoio na bárbara Escola de Farinácio e Júlio Claro.
Em verdade esta doutrina tão miserável, como bárbara,
só se encontra por entre a farragem tenebroza de uma lógica
homicida, sendo certo que no sentir de Filangieri a prova
de indícios só serve de ministrar armas a calúnia para arguir
impunemente a inocência. É prova criminosa, funéria e
cheia de incompetências, no sentir de Vouglans, Lois crim.
de Ia France, tom. 3.°, livro 3 § 7 n.° 6 e no descobrimento
da verdade não ministra mais do que luz fraca e vacilante,
Voltaire: Essai sur les probabilités en fait de Justice.
Supostos pois estes princípios que eu sei que são congênitos aos literatissimos magistrados, ante quem tenho a
glória de falar, vou entrar em a análise circunstanciada de
cada um dos artigos de que nos autos se faz carga ao meu
clienle; assim como das provas da sua defesa. Cumpre,
senhor é preciso, que a um tempo e na mesma linha se apresentem as provas da acusação e da defesa, porque para
bem julgar a verdade deve ser olhada com os mesmos olhos
e no mesmo ponlo de vista uma e outra; unir-se todas as
circunstâncias, juntar-se os diferentes fatos não dividir o
indivisível, porque querendo julgar em um tempo o crime
e em outro a inocência, talvez se não julgue bem nenhum
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deles. É sentimento do celebre d'Aguesseau tom. 4 Piaidover 51.
O meu cliente é pois acusado em primeiro lugar = de
ter correspondências com o Padre João Ribeiro, antes e
depois da rebelião. Que prova se produz sôbre isto para
se poder deduzir o indício de ser êle participante do crime
a que infelizmente se deu aquele Padre em Pernambuco?
Vejamo-lo em análise. Depõem sôbre isto as testemunhas
Antônio José Brum da Silveira à folha 142 da devassa do
Desembargador Ouvidor da Paraíba e seu irmão Francisco
Manuel Brum da Silveira, produzindo a razão de levarem
e trazerem cartas dum para outro quando da Itabaiana,
onde moravam iam ao Recife. Ora estas testemunhas têm
as legítimas contraditas, expendidas nos embargos à folha
que necessariamente lhes diminuem o crédito, pois que só
é fidedigna a testemunha a que nenhuma exceção se pode
opor. Mell. Freire, sup. lib. 4 tt.° 17 § 10 = duo testes
fidedigni quales sunt quibus nula legitima exceptio valet
opponi = e lib. 5 tt.° 17 § 2 = ... vel per testes fidedignos
et omni exceptione majores =.
Mas quando estas tesmunhas não tivessem os defeitos
pessoais de inimizade com o Réu que lhes vão opostos que
fé, ainda assim, se lhes poderia atribuir sobre o fato, tendo
dado a razão que deram do seu dito? Levavam e traziam
cartas, quando iam de Itabaiana ao Recife, mas em que
tempo? O Réu desde 1814 morava fora da Itabaiana, na
freguesia do Desterro, termo da vila de Goiana como da
certidão do respectivo pároco n.° 1.°. Logo aquela correspondência quando verdadeira, nada podia ter de comum com
o fato da revolução sucedida em 1817. Demais, quantas
vezes iriam as testemunhas de Itabaiana ao Recife para
sè próvàr essa freqüente correspondência? Não o dizem e
é certo, que sem dar congruente razão do seu dito, nenhuma
testemunha faz fé, idem Mell. Freire supr. tt.° 17 § 5 = ...
congruamque testimonii sui rationem redentes =,
Todas as mais testemunhas a respeito deste artigo dePõem ou de notoriedade e publicidade, ou ^em produzir
o
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-alguma razão do seu dito, o
que de certo nada prova, ainda
quando todas e cada uma não tivessem as legítimas razões de contraditas posta à folha que as inabilita de fé.
Ora, se a esta falta de prova juntarmos a precisa e pleníssima da Just. N.° 2 onde ao 6.° artigo exuberantemente se
mostra que o Réu nenhuma amizade tinha com aquele padre, com quem somente entretinha ligeiro conhecimento,
tanto assim que as poucas v^êzes que ia ao Recife, não se
hospedava na casa dele mas na de Joaquim da Silva Pereira,
-com quem somente naquela praça entretinha mais negócios
cm razão de assistir-lhe com alguns gêneros e receber-lhe
e vender-lhe os produtos da sua agricultura, sôbre o que é
terminante a testemunha Francisco Antônio Pinto Melgaço
à folha 13 e seguintes da dita justificação, se juntarmos
que com isto concordam as atestações N.° fica desde logo
desvanecido o artigo da acusação que aliás se não pode
Jpresumir dada a disparidade de condição dos dois aquele
o (Padre João Ribeiro) um sacerdote literato, mestre numa
escola pública, rodeado na praça de homens doutos, considerados e da sua ordem, êste (o réu) um agricultor rústico,
sem conhecimentos nem instrução alguma, e morando a
tantas léguas de distância.
Aqui Senhor eu devo prevenir a objeção que entrevejo
se me há de opor que os defeitos que vão opostos às testemunhas sendo fatos não se presumem, e não sendo provados não podem diminuir a fé delas, e por outra parte que
a prova em que fundamos a defesa do Réu, sendo extrajudicial é inadmissível por bem da Ord. livro 3 t.° 54.
Para combater semelhante objeção convém refletir que as
testemunhas das culpas também não são judiciais porque
lhes faltam as circunstâncias jurídicas, mas se assim mesmo
hão de ser atendidas contra o Réu suprida essa falta, em
razão da gravidade do delito, assim também cumpre que
seja atendida a defesa qualquer que seja a ilegalidade nas
provas.
Assim como pela gravidade do delito, prescinde-se das
nulidades jurídicas, resultantes das disposições do direito
«
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positivo e somente atende-se ao merecimento das provas,
segundo o direito natural, assim também não deve encarar-se
por outro modo a defesa, porque presumindo sempre a lei
a inocência não é possível que consinta tudo ao acusador, e
nada ao acusado, que a voz do primeiro se faça ouvir, entanto que o segundo é obrigado a guardar um rigoroso silêncio. A balança da Justiça, se não deve inclinar-se mais
para o acusado, que para o acusador, deve ao menos conservar equilíbrio entre um e outro; o menor privilégio que
deve esperar o acusado é a indiferença ou equilíbrio da
justiça, o mesmo d'Aguesseau tom. 4 pág. mihi 435.
Se pois é esta a sentença comum dos melhores criminalistas, tanto mais ela deve adotar-se e atender-se a respeito
do Réu e de todos os mais desgraçados nesta causa. Presos
por suspeitas populares, fugidos outros de suas habitações,
para escapar-se à prisão, aqueles arrastados tão longe de
seu país, e do teatro da revolução, postos na mais rigorosa
incomunicabilidade, como defender-se conr a precisão júriclica, e com as solenidades legais? Se aos seus acusadores
se há de permitir tudo, e a eles nada, se aqueles hão de ser
acreditados sem alguma prova, de que sejam fidedignos e se
estes não hão de ser ouvidos, quando clamam que aqueles
são malvados, vis caluniadores, e seus inimigos, então veremos a balança da Justiça pender só para o acusador, o que
de certo não é para esperar dum Tribunal, o trono de Astréa, a sede da Humanidade.
Confutada desta sorte a objeção continuemos a análise das testemunhas que carregam sobre o Réu. É o 2.° =
ter no dia 8 de marco recebido aviso do levante de Pernambuco = mas que gêneros de prova se apresenta? A testemunha João Batista de Miranda a folhas 214 e 215 da
devassa do Ouvidor refere-se sobre isto a José da Costa e
acrescenta que êle testemunha se confirmou porque estavam continuamente juntos o Réu e o Cruz, dando disposições e animando os povos. Ora ainda que o dito desta só
testemunha nada prove, ainda que José da Costa, por êle
referido, não foi perguntado, como cumpria por bem da
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Ord. livro 1.° título 86 § 4.° ainda que, sobre a circunstância
de andar o Réu com o Cruz, dando disposições, e animando
os Povos seja singularíssima,- e nenhuma outra com ela
concorde, ainda prescindindo de tudo isto, esta testemunha
não pode ler crédito atendida a contradita que a folhas ...
se lhe opôs.
0 3.° artigo == Ter sido um dos sócios de João Batista
Rego e ajudar a fazer o levante em Itabaiana. É igualmente
destituído de toda prova, porque todas as testemunhas que
sobre êle depõem não produzem outra razão além de notoriedade, e publicidade e algumas nenhuma razão. Da primeira ordem são Antônio José de Souza a folhas 131 até 136,
Pedro Francisco Alvares Pequeno a folhas 224 verso, Manuel do Carmo Pereira à folha 290 e acrescenta que presenciara que o Réu marchou com a tropa para a cidade, Antônio Bento de Araújo Lima à folha 295, Francisco Manuel
de Souza a folhas 297 verso, Braz Álvares de Melo à fôlha 300. A testemunha Francisco Inácio Raposo à folha 276
verso, acrescenta a publicidade a razão de ver o Réu entrar
em Itabaiana com a sua gente de Camutanga e olho d'Água,
mas nesta circunstância é singularíssima ou antes contestada e desmentida por todas as outras. Da segunda ordem
são as testemunhas Antônio José Brum, José Jacinto de
Gouvêa e Tomás José de Andrade, nenhuma das quais produz razão do seu dito. A testemunha sobredita João Batista
de Miranda refere-se também ao mesmo José da Costa, que
não foi perguntado e além disto é singular na já indicada
circunstância de estar o Réu continuadamente junto com
João Batista dando disposições e animando os povos. Que
prova pode resultar de semelhantes testemunhas que depõem de publicidade vaga, e sem autor, que não produzem
congrua razão do dito, que são singulares em circunstâncias essenciais, e que referindo-se a outro não é esse outro
examinado?
O 4.° artigo = andar com João Batista Rego em Itabaiana tirando dinheiros à força para o partido dos rebeldes — Adestrue-se nos ditos de três testemunhas, Francisco
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Manuel Brum da Silveira à folha 247 da devassa do Ouvidor,
Antônio Bento de Araújo Lima à folha 295 e Francisco
Manuel de Souza à folha 297 verso. A primeira em lugar
de afirmar que o Réu forçara alguém a dar dinheiro diz
ao éontrário que êle concorrera com o seu voluntariamente
e é célebre a razão, que produz sobre esta falsidade e é
que o Cruz lhe mostrara o dinheiro, como se por algum
cunho particular o pudesse ter distinguido. A segunda aduz
a razão de publicidade e a terceira a de ouvir dizer publicamente mas não nomea uma só das pessoas a quem tal
ouviram. E pode dizer-se provado este artigo com tais testemunhas? Além das contraditas à folha que lhe dimiíiueni e anulam mesmo o crédito, dão elas razão connatureza
fato
desta
um
olhos
aos
salta
Não
que
gruente?
que necessariamente deveria jogar com tantos, quantos fòssêm os indivíduos forçados e que sofreram as extorsões
deveria ser atestado por algum ou por todos eles e que uma
vez que nenhum aparece não existiu e é falso?
A esta absoluta falta de prova sobre este artigo, acresce
que pela justificação do Réu consta plenissimamente que
costumando êle ir todas as semanas a Itabaiana prover-se do
março
10
de
no
dia
fizera
o
assim
sua
casa
a
preciso para
e que apenas ao chegar percebera o povo amotinado logo
se quisera retirar, mas que sendo impedido pelo mesmo
povo e não podendo obter licença do Comandante João
Batista Rego, que lhe deu a razão de estar também ali apressado e impedido pelo povo, teve de ficar forçado e iuvoluntàriamente. Eis a razão de se achar o R. naquela povoaou
impute
lhe
ainda
haverá
e
dia,
fatal
quem
aquele
ção
origem
na
sendo
fato
um
imputar
razão
que
com
possa
indiferente, de costume inveterado, foi depois coato, forçado
e irresistível?
Cinzas respeitáveis de Hugo Grocio, de Puffendorfio, de
Barbeirac de Watel, e dos outros grandes corifeus do Direito natural, falai por mim, desenganai a estas testemunhas
malvadas e caluniadoras de que não podendo ser criminosas
senão as ações livres, todas as coatas, e a que se não pode
ii
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resistir, são inocentes e carecem de imputação. Em verdade,
nem todas as ações contrárias as leis são delitos, nem
todos os que as praticam se devem reputar culpados. A ação
sem vontade não é criminosa; vontade sem ação não expõe à pena. Filangieri, Scienza delia Legislazione tom 4 § 13
pag. 5, 2.a edit. à Paris an. sept. segundo a edit. cie Nápoles
de 1784.
Com a mesma falta de prova se apresenta o 5.° artigo
= De ir na marcha de Itabaiana para a vila do Pilar adiante
de todos com o Padre Antônio Pereira. A única testemunha
que depõe sobre isto de vista é Antônio José de Souza a
folhas 131 e 136 aquele mesmo que tendo os defeitos capitais notados, não pode ter alguma fé e sobre a circunstância de vir o Réu armado não só é singular, senão que é
desmentido pelas testemunhas da justificação.
É um fato da última certeza que o Réu acompanhou
naquela marcha em qualidade de simples particular sem
representação alguma, sem armas, triste, e até coberto de
luto e é este o ar e o trem de um chefe revolucionário?
Quem jamais viu Aquiles armado só de uma chibata na
mão e com o semblante pálido e convulsivo?
O 6.° artigo = Ter na vila do Pilar ido a casa do Tesoureiro das Cisas com João Batista Rego, e trazer um saco
de dinheiro que entregaram ao vigário. Em que prova
esteia? Não há senão o dito do mesmo Tesoureiro José
da Costa Moreira à folha 316 mas por Deus! Que fé pode
ter esta testemunha defeituosa à folha e que a respeito
de fato não se refere a uma só pessoa, dizendo aliás que
êle fora praticado na igreja e na publicidade de uma novena?
Que fé quando a respeito de ter o Réu pistolas é singularíssima e nenhuma outra com ela concorda? Que fé enfim
quando sendo isto um fato criminoso para a mesma testemunha ela tinha o grande interesse de o imputar a outros?
Concorrendo na testemunha interesse na matéria, sobre que
depõe, não tem fé o seu juramento Farin [ac] . de Testib.
quoest. 60 n.° 4.
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Ora se a esta falta absoluta de prova de juntar a plena
e perfeita que apresenta o Réu de que naquela vila aterrado
como vinha e adoentado se conservara sempre metido em
casa de seu irmão Antônio Rogério, temos então de dizer
que aquele artigo de acusação é como os outros da mais
escandalosa falsidade.
Levanta altamente a cabeça a calúnia contra o Réu
no 7.° artigo — Ter na Paraíba assistindo e votado na eleição do Governo insurgente no dia 16 de março. Que falsidade, que escandalosa mentira!!! 0 Réu prova com toda
a extensão que apenas chegado à Paraíba no dia 15 e dando-se ordem de retirar-se a tropa, logo no dia 16 de madrugada voltara para sua casa. Isto é provado com exuberância, não só pela justificação senão pela atestação
n.° [...].
Vejamos contudo como se prova o contrário, isto é, a
acusação. A testemunha Manuel José Ribeiro de Almeida
a folhas 12 e 13 da devassa do Ouvidor, tendo dito que vira,
que a nomeação e eleição do governo fora no sábado 15
de março e que o Réu fora um dos votantes e eleitores, diz
também por ver na devassa do Doutor Juiz de Fora a fôlhas 384 que a nomeação e eleição do governo fora no
dia 16 e que ouvira dizer que o Réu fora um dos eleitores
e votantes. Que miserável variedade e contradição a respeito
do tempo, e na razão do dito! Mas esta testemunha além
dos defeitos de seu caráter e moral, que lhe ficam anotados,
foi membro do Governo Real que o entregou muito voluntàriamente aos rebeldes e por isso interessada em imputar
crimes aos outros para se escusar. Além disto dada a contradição e variedade do seu depoimento, não merece crédito. A variedade e contradição da testemunha no seu dito
é argumento de falsidade, tanto assim que na L. qui falso,
vel varie ff. de testb. era punida a testemunha varia ibi = .
Qui falso vel varie testimonia dixerunt a judicibus puniuiitur. Veja-se Tabores, verb. contrarietas § 14 Mend. in prax.
2.° p. 1.° 5.° n.° 89. Bagna cap. 31 n.° 325.
*
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A outra testemunha Antônio Manuel da Silva Coelho,
secretário dos rebeldes e do Governo Provisório, como até
mesmo o afirma a testemunha Manuel José Ribeiro de Almeida e como se vê do exame feito pelo Doutor Ouvidor da
Paraíba no Ap.° L do n.° 2.° à folha 46 feito no livro das
Vereações da Paraíba onde se acha o termo da reinstalação
da Câmara, escrito e assinado por êle, como secretário
do Governo Provisório diz a folhas 371 verso da devassa do
Doutor Juiz de Fora, que vira que no dia 16 se fizera o
governo, mas quando diz que o Réu fora um dos eleitores,
e votantes não produz razão alguma do dito, que não pode
compreender-se debaixo daquela de vista, sem que o declarassem. Quando porém a desse e concludente, que poderá provar uma testemunha que tem o interesse de desonerar-se
de um crime tão hororroso qual o de ter sido secretário de
semelhante governo? 0 que há aqui pasmoso é que as Autoridades da Paraíba não prendessem êste secretário. Tanta
foi a parcialidade tanto se quis arruinar ao Réu e a outros
desgraçados contra quem se quiseram declarar, querendo
fazer os Cristos, e vítimas de expiaçãoü!
O resto das testemunhas sobre êste artigo nada podem
provar, sendo a só razão dos seus ditos ouvida vaga, indeterminada, e sem autor certo. Agora perguntarei eu, e será
crivei que o Réu um campônio, rústico, não conhecido na
Paraíba, sem literatura, sem posto nem representação al-:
guma, e até nem morador da Capitania, porque o era do
termo da vila de Goiana, fôsse chamado para o sério ato
de votar, e eleger o governo da província, onde haviam
pessoas caracterizadas, oficiais superiores, prelados eclesiásticos e pessoas de representação? De certo é de si mesmo
inverossímel e testemunhas que depõem sobre coisas inve-?
rossímeis não são acreditas. L. 16 ff. de Testib. L. 27 ff,
ad leg. cornei de fals.
Depois desta falsa imputação lembraram-se os caluniadores de arguir ao Réu o 8 ° artigo = Dizer que a rebelião
estava a muito tempo tratada por toda parte, por Bahia e
Rio de Janeiro e que estavam fiados na América inglesa
¦
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para os prover de pólvora e mantimentos = Deus imortal!
E até quando consentireis a calúnia sobre a terra? Até
quando [...] mas examinemos a prova em que isto se
funda. Uma única testemunha faz ao Réu êste artigo de
inculpação. Lourenço Dias da Cunha que tem a contradita
à folha [... ] é o que afirma que o Réu lhe dissera isto,
*nas afirmando que o dissera perante muita gente em dia
de missa, é pasmoso que nem uma só pessoa individuasse
nem o Ministro a isso o obrigasse, como devia, por bem da
já citada Ord. do livro 1.° título 86 §1. É claro portanto
que o dito desta só testemunha quando não tivesse os defeitos analisados, nada prova e conseqüentemente deixando por
mão êste artigo como não provado passamos ao 9.° = Ir
unir-se ao corpo de tropas que Rogério tinha formado para
ir em auxílio dos rebeldes contra os realistas, e que em Itabaiana, juntara coisa de 60 homens com os quais resistira
fortemente aos realistas do que resultaram mortes =.
A primeira parte deste artigo não é de maneira alguma
nem falada por alguma testemunha, prova segura da sua
inexistência. Vejamos a segunda, isto é, a resistência feita
em Itabaiana aos realistas. A testemunha Antônio José de
Souza depõe sobre isto de publicidade: o mesmo Domingos
José Gonçalves Chaves. Lourenço Dias da Cunha não dá
razão de dito, o mesmo José Jacinto de Gouvêa. Antônio
Bento de Araújo Lima que disse ter ido entre a tropa
realista, e fala de vista da resistência dos rebeldes, e de dez
mortes que nela houveram, conclui que ao depois foi que
soube que o Réu e outros tinham sido os autores da resistência logo não o viu no ato e isto prova sem réplica que
o Réu ali não esteve pois que ao contrário a testemunha
número
o
mesmo
e
mortes
as
contou
até
curiosamente
que
dos resistentes, o deveria ver. João Botelho de Couto à
folha 229 do sumário do Doutor Juiz de Fora, diz que vira
que o Réu e outros, vendo que não tiravam partido do exérfcito realista tomaram o expediente de fugir mas que obscura
dade se não encontra neste depoimento? Não diz a testetemunha onde vira o Réu, donde figura êle; não basta afir-
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mar o fato, é preciso individuar as circunstâncias essenciais
dele, e é por isso que o depõe de vista, deve ser perguntada
sobre o tempo, e lugar, e se estavam ali outras pessoas que
também viessem Ord. dita L.° 1.° n.° 86 § 1 e isto porque
assim o requer o exame da verdade e para evitar que a
testemunha ou engane ou se engane. Temos ainda mais
sobre isto uma testemunha de ouvida vaga, Felix Francisco
de Brito à folha 132 que conta a história que ouvira no
sertão do Seridó, 50 ou 60 léguas longe da Itabaiana.
Ora se a debilidade desta prova se aos defeitos que têm
todas as testemunhas que vão expendidos nos embargos,
principalmente os defeitos de embriagues da testemunha
João Botelho de Couto, que em Direito lhe tolhe todo o
crédito, se a tudo isto juntarmos digo eu, a prova pleníssima da Justiça do Réu é então para concluir de falsidade
deste artigo de acusação. Em verdade o Réu no dia 3 de
maio esteve em sua casa, 4 léguas distante de Itabaiana:
pela tarde foi à casa do seu vizinho, com quem esteve, o
Padre Antônio Tavares Maciel, são isto fatos positivos, afirmados de vista e com testemunhas ao 6.° artigo da justificação, sendo muito notável a testemunha João Tavares da
Silva, que declara, e afirma, que estando em Itabaiana onde
mora não vira ali naquele dia ao Réu muito principalmente
advertindo-se que Itabaiana é uma povoação pequena, onde
todos os objetos se divisam ao primeiro golpe de vista, e
se ultimamente atendermos à atestação n.° [..'.] do Sargento-mor Antônio Galdino, que foi o chefe daquela expedição realista na Itabaiana, fica desde logo convencido o
sobredito artigo de acusação; pois que aquele chefe tão
interessado na causa real, como está patente, até por ter
sido premiado por El-Rei nosso Senhor, não atestaria a favor do Réu uma vez que o tivesse visto entre os rebeldes de
Itabaiana.
¦

Temos ainda uma arguição contra o Réu em Pernambuco: diz ali Antônio de Albuquerque e Melo à folha 376
da respectiva devassa, que o Réu declamara a favor da causa
rebelde, e contra o Governo de Sua Majestade, o que con-
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firma Joaquim da Silva Pereira, à folha 444 da dita devassa,
mas que peso têm estes ditos, quando por todas as testemunhas da justificação e pelas atestações consta plenissimamente que o Réu em todo o tempo da rebelião não saíra
de sua casa para alguma parte? Aquelas testemunhas são
européias e europeus habitantes em Pernambuco, que por
causa da maldita rivalidade, suscitada no fundo do Tártaro,
para fatal destruição daquela capitania se têm declarado
capitães inimigos dos Brasileiros a que tem procurado todo
o gênero de mal* E serão hábeis tais testemunhas inimigas?
Vejam-se as Ordenações livro 5.° título 37 § fin. e tilulo 117 § 2, e livro 3 título 56 § 7 e título 58 § 7 Gom.
tom. 3 cap. 12 n.° 14.
Não para aqui a indisposição dos caluniadores. Julgando que a calúnia não ficaria suficientemente fundada
em ditos só passaram a contrafazer a carta à folha 417 do
App.° n.° 2.° 1.° L. e a firma do Réu. É o Apogue [(sic)
Apogeo] da malignidade, mas graças à estupidez! Primeiramente não se diz nem consta a quem esta carta era dirigida, não aparece a data, em que foi feita, e mesmo dos têrmos vagos dela, nada se conclui de crime, mas qualquer
que ela fosse, como, em falta de prova da sua veracidade,
que não aparece, o Réu a não reconheceu, e negou, é claro,
que o não pode prejudicar. Ord L.° 3 título 25 § 9 e título 59
§ 10. Nem se diga que o reconhecimento de tabelião fêz
sobre ela alguma prova: quando ela fosse por comparação
de letras formalmente instituída, ainda assim não podia
resultar mais, que indício, sempre vacilante e muito falível.
Coccej. jur. controv. ad tit. de probat... Sed futilis admodum, et fallax cum multi hodie inveniantur qui alterius
manum et in scribendo litteras graphice ad eo immitentur,
ut ne peritissimus quidem eas distinguere possit. O Desembargador Mello Freire supr. in Not. ao § 12 Cap. 18 do
]ib. 4 Instit. jur. civil.
Se pois daquela carta nada de prova resulta contra o
Réu ainda menos o pode nocer [(sic) prejudicar] a declaração do estrangeiro Jorge Fleming Holdt; e menos ainda
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a parte do Comandante da Polícia de Pernambuco João
Merme a folhas 363. 0 primeiro, instado sobre o motivo
porque o Réu estava na casa do Cônsul Americano, onde
foi preso, conta uma história de fadas, em que mete o Coronel Latapie, indivíduo que o Réu não conhece, e de quem
nem idéia pode ter.
Conquanto o indício que pode resultar da fuga seja o
mais falível de todos, porque quem ignora que até os inocentes fogem, e quam meticulosa res sit ire ad Judicem,
como diz o cômico latino? Conquanto, digo eu, nesta razão
e na de não poder fazer fé o dito de um indivíduo preso, que
tratava de excusar-se de crime, e dito nem ao menos firmado com juramento que se lhe não deu, todavia o Réu
mostra com tanta precisão a causa e o motivo da sua estada
naquela casa que nada resta de dúvida a esse respeito; e
ne alguma coisa valem indícios, bastante poderoso é para
excluir o da fuga, o pouco e ridículo fato ou mobília que
até foi achado ao Réu e que certamente não deixa suspeitar
a fuga que se quer induzir.
A parte do Comandante da Polícia é tão miserável que
até é falsa a informação, que dá a respeito da moradia do
Réu que sendo constante pelos autos morar no termo de
Goiana o faz morador da Itabaiana, freguesia da Paraíba.
Assim é Senhor que por indícios tão miseráveis deduzidos de provas tão incertas como miúdamente temos expendido, tem sido um vassalo de Vossa Majestade arrastado de
seus lares, arrancado à sua família em desamparo, e tem
sofrido tantas moléstias, baldões e trabalhos, mas graças à
Providência! estamos no momento feliz de ver asselado com
o cunho judicial, que os magistrados portugueses, segundo
a justa máxima do grande Cujacio comment. ad. cod. L. 9
tt.° 8 = quod non est plena veritas est plene falsitas = desprezam os indícios seguidos em outro tempo por uma lógica
farraginosa e homicida, protegem a inocência, e só marcham no descobrimento da verdade à luz da razão, da humanidade e da filosofia.
Tem à vista as bases de instrução dadas pela grande
imperatriz da Rússia, para a dedução do seu Código Crif
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157 minai vem no artigo 105 desta peça que ninguém deve ser
condenado, antes de se lhe terem dado todos os meios de
defesa, princípios igualmente adotados pelo Rei de Sardenha, no seu Código, publicado em 1770. Sabem que esta
mesma santa máxima faz um artigo de interpretação em
o nosso Direito Pátrio pelo Áureo e sempre memorável
aviso de 20 de janeiro de 1745, escrito em nome do Senhor
Rei Dom João 5.° ao Corregedor do Crime da Corte e Casa
pelo Secretário de Estado Alexandre de Gusmão ibi = Sua
Majestade me manda advertir a vossa mercê que as leis
costumam ser feitas com muito vagar e sossego e nunca
devem ser executadas com aceleração e que nos casos crimes sempre ameaçam mais do que na realidade mandam,
devendo os ministros executores delas, modificá-las em tudo
que lhes for possível porque o legislador é mais empenhado
na conservação dos vassalos, que nos castigos da Justiça, e
não quer que os Ministros procurem achar nas leis mais
rigor do que eles impõem.
Tem ultimamente à vista a Real Vontade de Vossa Majestade acerca do melindroso escrúpulo na indagação da
verdade a respeito dos crimes, declarando na Carta Regia
de 2 de janeiro de 1809 o seguinte = Para que em caso
algum se confunda o Réu com o inocente, não vos esquecendo que o Vosso Soberano sempre praticou o antigo
princípio dum Imperador Romano que antes queria se salvassem mil réus do que fosse punido um inocente.
Santas máximas, nunca seguidas daqueles juizes de têmpera forte, de quem falava o Advogado Servan, que tinham
os corações tão severos, e penetrados de uma certa dureza,
que de ordinário traz consigo o aspecto do crime, que só
tratavam de punir! Longe, longe de nós tais juizes, horror
da humanidade, os magistrados, de que felizmente consta
êste conspícuo Senado, são iluminados, imbuídos nos princípios de humanidade, e sendo enfim homens seguem a máxima de Plauto (sic) (*) — liomo sum, nihil humani a me
alienum puto =.
(*)

Terencio.
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É pois nesta íntima convicção e na outra de que se
alguma coisa de culpa se pode descobrir neste Réu é só a
marcha que fizera da Itabaiana, para a cidade da Paraíba,
marcha conquanto lhe não possa ser imputada, como demonstrado fica, todavia reclamamos em favor dêle as abundantes graças que do Real Coração do Monarca, o mais
benéfico e o mais clemente, se tem espalhado sôbre a desgraça de Pernambuco; imploramos a atenção e benevolência dos prestantíssimos ministros e concluímos enfim com
as palavras do orador romano advogando a causa de
Cluento 2= vós, qui oqui estis omnibus, conservator miserum, restituite incolumem municipio, amicis, vicinis hospitibus et filiis, corum studia videtis vestrum est hoc, judices,
vestre clementie. Recté hoc repetitur à vobis, ut virum
optimum plurimis mortalibus carum, ad que jucundissimum
his aliquando calamitatibus liberitis, ut omnes intelligant
in concionibus esse invidio locuni in judiciis veritati.
Perguntas feitas ao Réu preso João Luiz Freire pelo
Juízo da Alçada e respostas do mesmo.
Perguntado pelo nome, naturalidade, idade, estado e
ofício?
Respondeu na forma do costume.
P. Em que lugar foi preso e qual o motivo?
R. Que a seis de fevereiro do ano de 1818, em casa do
cônsul americano no Recife, fora preso, e presume ser pela
desordem de Pernambuco.
P. A que dias estava em casa do cônsul americano,
e a que fim?
R. Que havia três dias estava em casa do dito Cônsul,
e tinha vindo para ai homisiado, em conseqüência de ver
os seus bens seqüestrados com o fim de arranjar uma conta
que tinha com Joaquim da Silva Pereira, e depois recolher-se a prisão para justificar a sua conduta.
Instado que dissesse a verdade, pois constava dos autos
que êle fora introduzido e apresentado em casa do dito
Cônsul por Antônio Rogério, o moço, para lhe dar fuga para
a América Inglesa, como antes haviam tratado?
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R. que a verdade era o que havia dito que sua mullier é quem lhe arranjou aquele lugar para estar oculto,,
e que não tinha consigo senão umas poucas de camisas
grossas e o mais que constará do seqüestro, que não é para
quem embarcava para fora do Reino.
P. Se tinha correspondência com o Padre João Ribeiro,.
antes e depois da rebelião?
R. Que não.
P. Se em Itabaiana foi um dos sócios de João Batista
Rego, que ajudou a fazer levante?
R. Que no dia 10 de março fora àquela povoação,
distante do seu sítio quatro léguas, para fazer algumas
provisões, e ali encontrou a rebelião e querendo voltar
para sua casa o impediram e indo falar ao Comandante
João Batista Rego, lhe disse também que não podia sair
porque o povo lhe não concedia também a êle, e o retiraram e fizeram acompanhá-los para o Pilar e cidade.
P. Se no Pilar foi com o dito Rego a casa do Tesoureiro das cisas e trouxeram um saco de dinheiro que entregaram ao Vigário?
R. Que não, que nada figurou, e até que a arma que
levava era um cipó.
P. Se no dia 16 foi assistir e votar na eleição dos
membros do governo?
R. Que é falsa, nem entrou na Casa do Governo, nem
soube o que lá se fêz.
P. Se na marcha para o Pilar êle ia adiante com o
Padre Antônio Pereira?
R. Que é falsa que sempre foi dos últimos.
P. Se disse que a rebelião estava a muito tempo tratada por toda a parte por Bahia, e Rio de Janeiro, e que
estavam fiados na América Inglesa, para os prover de pólvora e mantimento?
R. Que era falso.
P. Se na noite do dia 8 de março foi avisado do levante do Recife, e quem o avisou?
*
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R. Que não e se tal soubesse não se vinha meter na
revolução.
P. Se êle com José da Cruz de Gouvêa se foram unir
ao corpo da tropa, que Rogério tinha formado para ir em
auxílio dos rebeldes contra os realistas?
R. Que depois da saída da cidade como acima disse,
se meteu em sua casa, e não foi a parte alguma:
Instado que dissesse a verdade que constava dos autos
que êle fora a Itabaiana todo espavorido dar ordens no
nome do Governo Provisório, para se a juntar gente, que
de fato se ajuntou coisa de sessenta homens para resistirem
(diziam eles aos ladrões) que aí vinham, e ainda que Inácio
Leopoldo e Rogério fugiram, êle ficou com o dito Cruz, e
resistiu fortemente aos realistas, de que resultaram mortes?
R. Que era falso, que nesse dia não saiu de casa.
P. Se êle com o dito Rego andou tirando dinheiros a
força para o partido rebelde?
R. Que era falso.
P. Se tinha coisa que dizer mais em sua defesa.
R. Que não.
P. Se reconhecia a carta e assinaturas que se acham
à folha 147 do livro n.° 2." Ap.° L.
R. Que a assinatura se assemelhava, mas que não assinoü papel algum durante a rebelião. E nada mais se lhe
perguntou nem respondeu e lido assinou com o dito ministro.
Parte da Polícia
Tive ordem de Vossa Excelência para prender o Estrangeiro Jorge Holdt o qual sendo intérprete de línguas na cidade
da Bahia, obteve despacho do Excelentíssimo Senhor Conde
dos Arcos, para vir a esta Capitania a certa dependência, e
chegou haverá seis meses, esteve algum tempo na casa de
pasto, perto do Trapiche da Alfândega, e há muito tempo,
que passou a viver em casa do cônsul americano, aonde fiz
a dita prisão, e como encontrasse na última sala da casa
do dito Cônsul a parda Luzia Maria com uma filha de
ano e meio pouco mais ou menos, José Apolinário de Faria,
que disse vivia de vender fazendas para o mato, que certos
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ingleses lhe fiavam, João Luiz Freire, que disse ser de
Goiana, e Antônio Rogério Freire, que disse ser escrevente
de um cartório, os prendi também por fazer deles má confidência, porque portugueses vivendo em casa de estrangeiros, no interior dela parecia ser uma conseqüência de
que tinham procurado ali abrigo: e passando a indagar
da conduta deles achei certa a minha suposição, porque
pessoas fidedignas me afirmam que o dito João Luiz Freire
era de Itabaiana, freguesia da Paraíba do Norte, que fora
um grande revolucionário, e que sendo perseguido na sua
Capitania como réu de alta traição fugira e nunca pudera
ser encontrado, o dito Antônio Rogério Freire era filho de
outro do mesmo nome, que é da Paraíba e se acha preso
lia fortaleza das Cinco Pontas pelo mesmo crime, e enquanto ao tal José Apolinário de Faria, ainda não pude
saber dos motivos, porque se tinha valido da casa do mesmo
cônsul, porém é presumível que a sua conduta não seja boa,
olhando para a dos companheiros ou aliás que não estivesse
ali para bom fim. Quartel na Rua do Colégio, seis de levereiro de mil oitocentos e dezoito = João Merme, Sargentomor Comandante da Polícia.
II — 31,32,7
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limo. Exmo. Senhor:
Serve êste de certificado a V. Excia. que já oficiei ao
Governador desta capitania para remeter aos presos constantes da relação junta, que se acham pronunciados na
Devassa do Juiz de Fora, e também na minha, a exceção
dos dois últimos: e outrossim de acompanhar a mesma
Devassa que em virtude da Precatória de V. Exa. me foi
remetida como vai.
Acompanham a Devassa os Autos de Seqüestros e Certidões pertencentes a todos os pronunciados na dita Devassa
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como melhor se declara na Certidão do respectivo Escrivão
N.°9 2.° e 3.°.
Acompanham mais a mesma Devassa os Sumários per¦tencentes aos réus Alexandre Francisco de Seixas Machado,
Francisco João de Azevedo, José Lourenço da Silva, e Joaquim José Monteiro da França, que já se acha nas prisões
dessa praça. N.° 2.°.
Todos estes papéis vão cerrados, lacrados e conduzidos
pelo Escrivão do Meirinho General desta Ouvidoria José
Francisco Barreto como Fiel. E por estes pouquíssimos dias
remeterei a Devassa da capitania e todos os mais papéis e
presos que se puderem aprontar.
Os referidos sumários foram processados segundo a
marcha admitida pela Comissão Militar, e ordenada pelo Governador, e que ainda restavam neste Juízo quando V. Exa.
chegou se sustou tudo.
Vão nesta mesma ocasião os presos o vigário do Pombal, o Capitão-mor da vila de Souza, o Padre Luiz José
Corrêa de Sá, e o Sargento-mor Francisco Antônio Corrêa
de Sá, os quais adianto para essa, a fim de livrar os sustos
ao Governador; os dois primeiros estão pronunciados na
minha Devassa, porém estes dois últimos em nenhuma, mas
como tem papéis, sumários e justificações, e uma Devassa
que a respeito do Padre Luiz José o Governador mandou
tirar pelo Juiz Ordinário da Vila de Souza seu territorial,
a qual está limpa de culpa, por isso mesmo eu os envio
para V. Exa. ter a bondade perguntá-los, acareá-los, e melhor conhecer a verdade e decidir deles.
Devo como magistrado desta comarca informar a
V. Exa. que êste Padre Luiz José e seu sobrinho, sofrem
a muitos anos uma intriga importunante de um partido
oposto, que tem no vigário da Vila de Souza e dois ou três
sequases, e todos os governadores e ouvidores sendo logo
que chegam importunados, e inquietados têm tomado conhecimento, e achado ser nada a intriga, razão porque tem
conservado sempre a reputação de bons vassalos e a estima
.geral.. O mesmo Padre e seu sobrinho foram os únicos no
*\
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sertão que me agasalharam e respeitaram sempre como ministro d'El-Rei na ligeira passagem que fiz fugindo aos revolucionários que me perseguiram, e que chegaram até a deitar tropas em meu seguimento, acusando o Padre como
perdido por ter agasalhado um ministro do Rei, o ex-ouvidor,
como eles chamavam, inimigo da Pátria; e nesse mesmo
tempo achei sempre um caráter de cristandade e de bom
realista, e facilitando a minha passagem por terra para a
Bahia, e quando tornei a casa deles no momento em que
se desenvolvia a contra-revolução na qual eu tive a parte
de a reanimar e fixá-la, provendo tudo quanto era necessário
a bem do serviço de Sua Majestade, sossego e segurança
daqueles povos, eles foram os primeiros que se prestaram e
concorreram a aclamar o nome de Sua Majestade na vila;
marcharam com a tropa que me acompanhou até a cabeça
da comarca com o destino de irem todos auxiliar o cerco
e tomada de Goiana, que inda estava levantada; apresentaram-se ao governador que chegou pouco depois de mim,
deu para o serviço d'El-Rei seus donativos, e enfim depois
de preso se mostrou sempre manso e pacífico, nunca constou que tentasse fugir ou saísse de sua casa onde estava
francamente como em homenagem concedida pelo governador. Depois da minha saída da cidade foi mudado para
o Quartel, prisão mais segura, e então se inventou que
queria fugir. À vista do que, e das mais informações e
devassas eles parecem ser dignos da recomendação de Sua
Majestade até a benefício de seus ministros, aos quais êle
respeitou e defendeu quando todos os seus vizinhos ou a
maior parte os perseguiram e desconheceram. Houve com
efeito esse ajuntamento segundo consta da mesma devassa
e notícias extrajudiciais mas o seu fim deu bem a conhecer
que foi coarto e produziu efeitos realistas.
À vista do que V. Exa. decidirá o mais justo. Deus
guarde a V. Exa. a cujas ordens fico. Mamanguape, 8 de
fevereiro de 1818.
(a.) 0 P. Ouvidor Geral André Álvares Pereira
......
Ribeiro Cirne
*
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Umo. Exmo. Snr. Bernardo Teixeira Coutinho Álvares
de Carvalho.
(Ao alto) — Recebi esta no dia 13, respondi no dia 14
de fevereiro, disse que não tinham chegado os presos.
I — 31,4,4 n.u 1
56)
limo. e Exmo. Snr
Pelo Bergantim Gavião, cujo comandante é o Capitão
Tenente Antônio Joaquim do Couto, remeto a Vossa Excelência os presos de crime de lesa-majestade, constantes da
relação inclusa, na qual verá Vossa Excelência notados os
que foram pronunciados na Devassa do Ceará e os que
pertencem à Devassa do Ouvidor desta Capitania. Aqui
ainda ficam dois dos já pronunciados nesta Devassa que
hão de ser remetidos por terra com toda a brevidade.
Deus guarde a Vossa Excelência muitos anos. Paraíba
do Norte, 25 de fevereiro de 1818.
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Desembargador
Bernardo Teixeira Coutinho Álvares de Carvalho, Presidente da Alçada de Pernambuco.
(a.) Tomás de Souza Mafra
(Ao cdto) — Respondi em 5 de março e recomendei que
me mandasse os padres e o homem que recomendei em 29
de outubro.
I — 31,4,4 n.° 2
57)
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor.
O Tenente de Cavalaria de Milícias André Dias de Figueiredo deve entregar a Vossa Excelência os réus de crime
de lesa-majestade Alexandre Francisco de Seixas Machado,
Tenente Coronel do Regimento de Infantaria de Milícias de

— 165 —
brancos, e Silverio da Costa Cirne, Tenente do mesmo Regimento, os quais remeto à disposição de Vossa Excelência
por haverem saído pronunciados na Devassa de Inconfidência a que procedeu o Ouvidor da Comarca André Alves,
como a Vossa Excelência já deve constar pelos papéis que
este lhe remeteu.
Deus guarde a Vossa Excelência. Paraíba, 9 de março
de 1818.
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Desembargador
Bernardo Teixeira Coutinho Álvares de Carvalho, Presidente
da Alçada de Pernambuco.
(a.) Tomás de Souza Mafra
(Ao alto) — Respondi em 15 de março dizendo que
estavam na cadeia os presos.
I — 31,4,4 n.° 3

58)
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
Pelo Fiel José Francisco Barreto, escrivão do Meirinho
Geral, remeto a Devassa e mais papéis desta capitania na
forma do meu ofício de 28 do passado, e certidões que o
acompanham, e vai agora tudo, porque depois disso é que
chegaram as testemunhas para a acareação de André Dias
e outros ultimamente presos, e para isso tornei outra vez a
dar um pulo à cidade donde voltei ontem.
Vai também mais o sumário de Antônio Rogério Freire
Júnior a que procedi depois da carta de Vossa Excelência
em que me participava a sua prisão na companhia dos outros
dois, para ver se descobria positivamente mais alguma coisa
acerca dele, porquanto na Devassa só a testemunha 41 falou
dele genericamente, apesar da indagação exata que fiz, e
por isso não foi pronunciado e o que com certeza me consta
é que indo para assentar praça conduzido pelo pai e na
companhia de Inácio Leopoldo e o Padre Antônio foi en12
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contrado pela tropa realista, e como todos os mais fugiram
fugiu também e nunca mais apareceu nesta comarca. Os
dois João Luiz e José Apolinário que se prenderam são com
efeito dos primeiros revolucionários, e mais libertinos pelas
informações e da mesma Devassa consta que eles tinham
idéias revolucionárias a mais tempo; eram da escola do infame Padre João Ribeiro, e o dito João Luiz um dos cabeças
de Itabaiana e muito amigo do dito padre.
Remeto junto a relação dos presos que devem ir já e
que tenho oficiado ao governador para isso, dos mais disporá
Vossa Excelência como achar justo, na forma que já expus
no dito meu ofício de 28.
Quanto aos mais que faltam prender e se dizem ausentes diz-se que andam em um lugar das Matas ou da Venda
no distrito da vila de Goiana para o sertão.
Nessa praça do Recife se acha o capitão-mor da vila
do Conde José Antônio Pereira de Carvalho que está pronunciado e outros que na relação dos pronunciados vão no*
tados com a estrelinha
os quais eram moradores nesta
comarca no distrito de Pitimbu e do Pilar, e se ausentaram
para essa. Queira Vossa Excelência recomendar para lá se
fazerem algumas diligências que de cá já dei a relação ao
Governador e lhe recomendei isso e tenho dado aos mesmos
juizes ordinários as ordens para caso apareçam nos seus

termos.

Pelo mesmo dito fiel remeto preso a Luiz Pedro de
Melo, a respeito de quem fala o meu ofício de 28 dito.
E a respeito dos mais que ficam Vossa Excelência haja
por bem determinar-me o que achar justo.
Queira ver o que mais falta e será necessário para pela
minha parte avisar nesta capitania e em qualquer parle que
eu o possa executar e não me poupe, desculpando-me qualquer falta e atendendo sempre ao grande trabalho, zelo e
boa vontade com que faço por desempenhar tudo quanto
é do serviço de Sua Majestade e do de Vossa Excelência.
Fico de marcha para o Rio Grande, e com muita breyidade remeterei a daquela capitania.
¦

ú
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Deus guarde a Vossa Excelência. Mamanguape, 10 de
marco de 1818.
(a.) André Alves Pereira Ribeiro Cirne
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Bernardo Teixeira
Coutinho Álvares de Carvalho.
.¦

-

Respondi a esta e a de 28 de fevereiro que recebi juntas em uma mesma carta, remetendo os sumários e devassas
constantes da relação que remeti, de que ficou cópia na mão
do Desembargador Escrivão para cá os pronunciar, e disse
que mandasse precatório para se perguntar as duas testemunhas referidas de que fala, que não declara a respeito
dos presos que haviam de vir por lá ficarem pelo motivo
que diz êste dito ofício de 28, porque isso pertencia a quem
os prendeu porque não fêz por comissão minha, recomendei
que mandasse reconhecidos os documentos que mandasse, que
perguntasse testemunhas européias, que são sem suspeita
em regra neste caso, recomendou que examinasse o procedimento do Secretário do Governo do Rio Grande que eram
do Padre Miguelinho e do Sr. Ajudante Raposo da Câmara
e dos franceses Mr. Pontecoulant e seus sócios. E respondi
em 20 de marco de 1818.
I — 31,4,4 n.° 4
*

-

59)
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor.
O Furriel de Cavalaria de Milícias Manuel de Serqueira
Luna deve apresentar a Vossa Excelência o réu de crime
de lesa-majestade o Padre José da Costa Cirne, que remeto
ter
saído
ultiExcelência,
Vossa
de
à
disposição
por
preso
mamente pronunciado na devassa de inconfidência a que
procedeu o Ouvidor da Comarca Àndrè Alves como já
lhe há de constar pelos papéis que êste recentemente lhe
remeteu. Restam ainda doze dos mesmos crimes, e pronunciados como o acima, os quais tenciono mandar por mar
em uma sumaca, que está próxima a sair.
i

•

¦
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Deus guarde a Vossa Excelência. Paraíba, 17 de março
de 1818.
(a.) Tomás de Souza Mafra
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Desembargador
Bernardo Teixeira Coutinho Álvares de Carvalho, Presidente
da Alçada de Pernambuco.
I — 31,4,4 n.° 5

60)
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
O Alferes João Carlos de Abreu da Companhia de Infantaria aqui destacada deve entregar a Vossa Excelência
os onze réus do crime de lesa-majestade, constantes da
relação junta, os quais remeto presos por haverem saído proixunciados na devassa de inconfidência, a que ultimamente
procedeu o Ouvidor André Alves, como já havia prevenido
a Vossa Excelência em ofício de 17 do corrente. Resta ainda
Francisco de Leão que por moléstia não vai agora, preenchendo êste o número de doze que naquele ofício eu disse
ficava a remeter.
Deus guarde a Vossa Excelência. Paraíba, 24 de março
de 1818.(a.) Tomás de Souza Mafra
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Desembargador
Bernardo Teixeira Coutinho Álvares de Carvalho, Presidente
da Alçada de Pernambuco.
Respondi em 3 de abril em que a recebi; veja-se dita
ordem de 26 de março do mesmo ano, que recebi primeiro)
que está por vir por mar com os presos.
»

I — 31,4,4 n.° 6
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61)
limo. e Exmo. Senhor.
Suponho já a muito entregues a Vossa Excelência a
devassa desta capitania e os mais papéis e os presos que
remeti pelo Meirinho Geral desta Ouvidoria Manuel Joaquim de Oliveira.
Agora remeto a Vossa Excelência as duas devassas que
cá tinham ficado por tê-las mandado na forma da ordem
de Vossa Excelência, aos juizes ordinários; tendo vindo a da
vila de Monte-mor depois de muito tempo com o ofício nela
junto sem pronúncia, como assim a remeto, visto ter-se
parado em tudo no estado em que estivesse a Carta Regia
de 6 de fevereiro; e por não demorá-la mais tornando-a a
recambiar ao mesmo juiz, a quem tenho estranhado muito
a sua falta ou materialidade.
A outra de vila de Souza hoje me chega, e foi retardada
pela longitude e caminhos de sorte que já não contava com
ela nesta ocasião.
Restam os quatro sumários que mandei à Paraíba,
firmas
de
alguns
as
reconhecer
mandar
de
Fora
o
Juiz
para
documentos que tinham porque as suas pronúncias ainda
que ambos tínhamos atestado a alguns deles, não podiam
ser assinadas por ambos, os quais sumários ainda não vieram nem aparecem, apesar de me ter mandado o juiz de
fora nas vésperas da sua partida para esse Recife, onde
se acha, dizer que os tinha mandado, mas não declara por
quem nem quando, e só me supõem entregue deles, estando
eu até agora a solicitá-los. Tenho mandado à Paraíba indagar, e procurá-los, e fico nessa averiguação de quando e
de
algum
desconfiado
assás
e
estou
foi
o
portador,
quem
extravio, vista a pouca cautela e clareza que parece haver
da parte do juiz de fora, em mos remeter. A distância em
que estou, e a ausência do juiz de fora, tem retardado esta
solução e por isso não vão já.
Remeto também agora os seqüestros dos pronunciados
do termo da vila do Pilar na Paraíba, que também faltavam e são os do auto n.° 1. O auto n.° 2 é para se ajuntar
ao seqüestro de José Lourenço da Silva, que foi remetido
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com a devassa do juiz de fora em 8 de fevereiro. E o auto
n.° 3 é para se ajuntar ao seqüestro de José de Albuquerque
Maranhão de Meriri, que também já lá está. E só falta o
do Sargento-mor do Pombal Francisco da Costa Barbosa
preso em 14 de março deste ano, que ainda não veio
daquela vila.
i
E faltam os dos pronunciados nesta capitania pela sustação em virtude da dita Carta Regia de 6 de fevereiro.
Remeto também agora a relação de todos os presos com
os dias e meses de sua prisão, que me remeteu o Governador agora, e a recebi no dia 20 pelo correio quando recebi
também o ofício de Vossa Excelência de 11 do corrente,
acusando a recepção do meu de 30 de abril. A relação está
exata com o acréscimo que lhe fiz, e por isso a mando assim
mesmo para ver as observações do Governador. À vista dela
e das relações dos pronunciados que já Vossa Excelência
lá tem, pode conhecer os que não estão pronunciados, e
inda se acham presos, e determinar-me a sua soltura, não
tendo perante Vossa Excelência alguma culpa ou motivo
de serem demorados porque principalmente os presos pelas
tropas do Ceará, não sei se todos ou alguns deles estarão pronunciados na devassa daquela capitania.
1
Creio estar assim tudo satisfeito à exceção dos quatro
sumários sobre que me não descuidarei. Vossa Excelência
tem tido muitas provas para estar persuadido da minha
inteireza e zelo em todos estes negócios, e contra semelhantes réus. Queira portanto dar-me sempre as suas ordens.
Deus guarde, a Vossa Excelência. Vila de São José, 27
de maio de 1818.
(a.) André Alves Pereira Ribeiro e Cirne
*•

»

¦

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Bernardo Teixeira
Coutinho Álvares de Carvalho.
I — 31,4,4 n.° 7
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62)
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor.
Tendo expedido pelo Fiel Francisco Ramos, os meus
ofícios de 15, 20 e 27 do passado, que os havia demorado
tanto por portador seguro, como a ver se entretanto chegavam os sumários que tinha mandado à Paraíba como
disse no meu ofício de 27, assim como chegaram as devassas
que remeti; eis que chegam os sumários, cujo portador
foi apanhado demorado nas vizinhanças da Paraíba, trazidos pelo meu Meirinho Geral, que também me entregou
nesse mesmo dia 3 à noite o ofício de Vossa Excelência de
14 de maio. Portanto agora já faço expedir os ditos sumários, e vão pelo Fiel Inácio de Morais, oficial da vara
deste juízo, portador desta. No sumário que veio indicado
com um n.° 34 fiz ajuntar a cópia da mesma informação
dada ao Governador, para Vossa Excelência fazer idéia da
qualidade dos outros presos referidos na relação inseria nos
autos. Nos outros, como sei que algumas intrigas se têm
suscitado indevidamente contra mim pelos inimigos de uns
e amigos e parentes de outros, pareceu-me mais adequado o
despacho que neles proferi.
Fico certo da entrega dos meus ofícios, devassa e mais
papéis. Já remeti a relação geral dos presos. Quanto às
arrematações dos bens seqüestrados nesta capitania pelo
meu dito ofício de 20 informei a Vossa Excelência o estado
delas segundo o que vi dos autos, que os pedi na cidade do
Rio Grande para saber o que estava por fora e podê-lo
assim informar a Vossa Excelência, e parece-me a propósito
que Vossa Excelência mande ir à sua presença os mesmos
inventários e autos de arrematações que estão anexos aos
traslados dos seqüestros, que já lhe deviam ter sido remetidos quando foram os mesmos seqüestros; e só à vista dos
próprios autos de inventário, avaliações e arrematações
Vossa Excelência melhor verá tudo, e os arrematantes que
estão na razão de assinarem o termo, pois são muito diversos os autos e arrematantes. Consta-me que na cidade se
estão já tirando novos traslados dos ditos autos, e dizem-me
ser para Vossa Excelência lhe mandar averiguar na Paraíba
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a arrecadação dos bois da viúva, para cumprir o que me
ordena. Quanto porém depósitos de dinheiros em mãos particulares não me consta que os haja na Paraíba porque o
pouco que se apurou de algum açúcar achado, ou animais
dos que conduziram os presos tudo foi recolhido ao Cofre
Real da Junta por depósito; e os engenhos e escravatura
estão em poder de administradores porque não sabendo o
tempo da sentença do confisco não me pareceu conveniente
fazer arrendamentos que pela forma e estilo do país haviam
de ser trienais. Os administradores têm feito despesas, aiguns tiveram algum suprimento porém têm pela maior parte
suprido por si, têm já as suas safras recolhidas nos trapiches onde até 13 de abril se achavam já 37 caixas, e depois
disso sei que entraram mais. Este gênero precisa ser arrematado para se não arruinar e de tudo hão de dar as suas contas. Vou mandar analisar os móveis e o mais arrematado
que houver para melhor informar a Vossa Excelência.
Quanto ao mais estou pelo que Vossa Excelência achar
de razão, pois só quero que Vossa Excelência permita que
seja conhecido fora daqui o muito que eu tenho trabalhado
nesta causa a um ano continuamente, e que Sua Majestade
assim o conheça, pois que me persuado tê-lo feito com a
maior pureza e fidelidade possível.
É quanto nesta ocasião posso dizer a Vossa Excelência
que mandará o mais justo.
Deus guarde a Vossa Excelência, 5 de junho de 1818,
em Goianinha.
(a.) André Alves Pereira Ribeiro e Cirne
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Bernardo Teixeira
Coutinho Álvares de Carvalho.
I — 31,4,4 n." 8

>
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Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor.
Tenho a participar a Vossa Excelência que o réu de
crime de lesa-majestade Alexandre Pereira de Souza,
que
se achava preso nesta cidade, faleceu no Hospital em 30 do
mês próximo passado, como mostram os atestados inclusos
do médico que lhe assistiu, e do capelão que o sepultou;
na relação que remeti a Vossa Excelência com o ofício de
7 do dito mês êle é contemplado com o n.° 41.
Deus guarde a Vossa Excelência muito anos. Paraíba,
6 de junho de 1818.
(a.) Tomás de Souza Mafra
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Desembargador
Bernardo Teixeira Coutinho Álvares de Carvalho, Presidente
da Alçada de Pernambuco.
I — 31,4,4 n." 9
64)
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor.
Havendo Vossa Excelência exigido de mim em ofício
de 14 do mês próximo passado, que lhe mandasse especificada e decididamente dizer o dia em que foi preso Manuel
Januário Bezerra Cavalcanti, por isso que o Ouvidor André
Alves lhe havia participado ler-se o mesmo recolhido à cadeia em dias de fevereiro do presente ano, e que o dia da
sua prisão devia constar da Parte que tinha vindo para a
sala do governo, tenho a responder a Vossa Excelência que
a dita Parte que era datada de 13 do referido mês de fevereiro só declarava estar efetuada a prisão, e não se meucionava o dia em que se tinha feito, como pela mesma que
remeto inclusa com o n.° 1 Vossa Excelência verá, e que
tendo eu mandado depois ordem ao capitão-mor que ma
dirigiu para que me declarasse o dia da prisão, êste me respondeu da forma que mostra a Parte n.° 2, que também
remeto, no que não instei mais senão agora, para satisfazer
ao que Vossa Excelência pretende naquele seu ofício, ordenando novamente àquele capitão-mor de Mamanguape que
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marcasse precisamente o dia em que se tinha feito aquela
prisão, o que fêz designando o dia 9 de fevereiro, como
expressam os documentos n.os 3 e 4 a que me refiro, pois
com certeza só posso dizer que veio remetido de Mamanguape para a cadeia desta cidade, em 18 de março seguinte.
Enquanto a Felix Francisco de Brito, que Vossa Excelencia menciona no mesmo ofício eu nada posso dizer do
dia da sua prisão, porquanto o Ouvidor ma não participou,
sei contudo que foi recolhido à cadeia desta cidade no
mesmo dia 18 de março em que veio Manuel Januário.
Também me consta, por ouvir dizer, que o Ouvidor
mandou de Mamanguape para essa vila do Recife preso a
Luiz Pedro de Melo e César, que nas minhas relações de criminosos revolucionários se acha acusado de ter vindo de
Vila Nova da Rainha a esta cidade a propor aos membros
do governo insurgente, com quem tinha intimidade, a João
Gomes para Coronel das Ordenanças montadas, e a José
Nunes para capitão-mor daquela vila por serem ambos patriotas; isto consta de uma carta que êle mesmo escreveu
de ter feito proclamações a favor da rebelião e de ter finalmente acusado a Bento José Alves Viana, que ocupava
emprego na Câmara da dita vila, ao Governo Provisório de
Pernambuco, de haver lavrado um termo de violência»
no livro da mesma Câmara quando o obrigaram a seguir as
ordens do governo insurgente por cujo motivo foi preso
nessa capitania.
Como estou persuadido que devia saber destas prisões,
e da remessa deste preso, o ponho na presença de Vossa
Excelência para que haja de instruir ao Ouvidor de seus
deveres, de que com efeito abusa muito.
Deus guarde a Vossa Excelência muitos anos. Paraíba,
6 de junho de 1818.
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Desembargador
Bernardo Teixeira Coutinho Álvares de Carvalho, Presidente
da Alçada de Pernambuco.
(a.) Tomás de Souza Mafra
I — 31,4,4 n." 10
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65)
Relação dos presos criminosos de rebelião que devem
ser remetidos ao Juízo Privativo da Alçada pelo governo
desta capitania.
( José Lourenço da Silva
0 Padre José Inácio de Brito
Manuel José da Silva
Manuel Lobo de Miranda Henriques
Pronunciados em ambas Joaquim José Gomes de Amorim
Alexandre Francisco de Seixas
as devassas
Machado
João Batista Barroso de Carvalho
Francisco João de Azevedo
Joaquim José Ribeiro, Sargentomor de Henriques
Pronunciados só no Juízo
de Fora

Não tem pronúncia

Silvério da Costa Cirne
José Gonçalves de Medeiros —
Cadete do Batalhão de Linha da cidade
V»

f 0 Padre Luiz José Corrêa de Sá
Francisco Antônio Corrêa de Sá
— Sargento-mor da Ordenanca Montada da vila de
Souza
o

Pronunciados na devassa
da Ouvidoria

0 Padre José Ferreira Nobre —
Vigário do Pombal
Patrício José de Almeida — Capitão-mor das ordenanças da
vila de Souza

Mamanguape, 8 de fevereiro de 1818.
0 Desembargador Ouvidor Geral da Comarca
(a.) André Alves Pereira Ribeiro e Cirne
I — 31,4,4 n.° 11
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66)
Joaquim Inácio de Lima, Escrivão Privativo da Ouvidoria Geral e Correicão no Crime e Cível em toda esta
Comarca da Paraíba, por Sua Majestade Fidelíssima, que
Deus guarde, etc.
Certifico que deste Juízo vão remetidos para o Juízo
Privativo da Alçada os Autos seguintes: uma devassa, quatro sumários, trinta e três seqüestros referidos na relação
junta assinada pelo escrivão dos seqüestros; e para que assim
conste passei a presente por ordem vocal do Doutor Desemgador Ouvidor Geral e Corregedor da Comarca André Alves
Pereira Ribeiro e Cirne, nesta povoação de Mamanguape,
oito de fevereiro de mil oitocentos e dezoito.
Em fé de verdade
(a.) Joaquim Inácio de Lima
(À margem) — N.° 2.
I — 31,4,4 n.° 12

67)
Francisco Luiz Nogueira de Morais, escrivão dos Feitos
da Real Fazenda com exercício de presente nos seqüestros do
termo nesta Capitania da Paraíba do Norte por Sua Majestade, etc.
Certifico que são remetidos deste Juízo da Ouvidoria
Geral para o Juízo da Alçada em Pernambuco os seqüestros
e certidões pertencentes aos réus de lesa-majestade que são
os seguintes:
¦

Seqüestros:
Estevão José Carneiro da Cunha
João Luiz Freire
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Francisco Xavier Monteiro da Franca
José da Cruz de Gouvêa
João Nepomuceno de Albuquerque Maranhão
José de Olanda de Albuquerque
João de Albuquerque Maranhão
João de Albuquerque Maranhão de Meriri
José Maria de Albuquerque Melo
Manuel Lobo de Miranda Henriques
Bento Bandeira de Melo
Antônio José Fernandes Nobre
Frei Francisco de São Marvane [... ]
Augusto Xavier de Carvalho
Francisco Antônio da Silva
Antônio Severino de Almeida
Joaquim Monteiro da Franca
José Lourenço da Silva
O Padre José Inácio de Brito
Manuel José da Silva
Joaquim José Gomes de Amorim
Alexandre Francisco de Seixas Machado
João Batista de Carvalho
Francisco João de Azevedo
Silvério da Costa Cirne
Virgínio Rodrigues Campeio
José Gonçalves de Medeiros Júnior
Antônio Alves Pessoa
Supliciados:
Amaro Gomes Coutinho
José Peregrino Xavier de Carvalho
Francisco José da Silveira
Padre Antônio Pereira de Albuquerque
Inácio Leopoldo de Albuquerque Maranhão
i
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Falecidos:
*

José de Melo Muniz
Manuel Clemente Cavalcante de Albuquerque
Joaquim Manuel Carneiro da Cunha
Joaquim B.a Avondano
Antônio de Oliveira
Clemente Estêvão de Lima
João de Santa Ana, herdeiro de Amaro Gomes
José Lucas de Souza Rangel
Frade Francisco de Melo Muniz
André Axiole de Vasconcelos
Joaquim da Silva Ribeiro
Felipe Mena Calado da Fonseca
j

¦

0 referido é verdade porque consta dos autos a que
esta acompanha aos quais me reporto. Mamanguape, 8 de
fevereiro de 1818.
O Escrivão
(a.) Francisco Luiz Nogueira de Morais
(À margem) — N.° 3.
I _ 31,4,4 n.° 13
»

•

i

68)
-

*

Lista dos réus de crime de lesa-majestade que nesta
Capitania da Paraíba do Norte se tem prendido por se conhecerem cúmplices da nefanda rebelião aqui praticada, que
declara o dia, mês e ano das suas respectivas prisões e os
lugares em que efetivamente existem.
i
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NOMES

Dia

53'O

Antônio P. Fernandes Nobre

I

OBSERVAÇÕES

Ano

Mês
Maio

1817

1
Remetido para o Recife
em 17 de junho seguinte

_.,
Consta-me que fora enforcado em execução
da sentença que teve
na comissão militar
porém
ainda me não
ofiparticipado
foi
cialmente

Padre Antônio Pereira de Albuquerque

{

Maio

1817

Idem

!

<),
—

-¦¦

i

|

Padre Vigário de Mamanguape
simo Machado Freire

VerísMaio

I
1817

Idem

João de Albuquerque Maranhão

Maio

1817

Idem

Maio

1817

Idem

Joaquim de Santa Ana — Cabra
—¦

¦-

—.-¦¦¦—

..

—

.—__^

___^___

_
__^^__^_^

Felipe Mena Calado da Fonseca

Maio

1817

...

—

¦

¦

i

i.

.^

Idem

Coronel do Regimento de Milícias de
Consta-me
que fora enBranco Amaro Gomes Coutinho ...
em execução
Maio 1817 Idem
forcado
da
sentença que teve
comissão militar
na
ainda me não
porém
foi participado
oficialmente
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em que foram
presos

Co

Dia

Mês

Ano

Lugares em que
existem

i
_i_.

9

Joaquim Manuel Carneiro da Cunha .

10

Maio

1817

Idem

10

Alferes de Milícias de Brancos Joa
quim Batista Avondano

10

Maio

1817

Idem

10

Maio

1817

Idem

J*-

Maio

1817

Existe na
cidade

11

li

13

14

15

l
Ajudante
Ordens
Coronel
de
e
|Tenente
do Governador Francisco José da
Silveira

l

Apolinário — Preto

Capitão-mor João
ranhão

Cabo

I

de Albuquerque Ma-

prisão

desta

I

de Esquadra do Batalhão de
Linha Antônio de Oliveira

|Padre Vigário de Campina Grande Virgínio Roiz Campeio
I

14

Maio

1817

Remetido para o Recife
em 17 de junho de
1817

14

Maio

1817

Idem

Maio

j 1817

Idem

16

|
I

I

OBSERVAÇÕES

í

/

/Ajudante ão Batalhão de Linha Padre Peregrino Xavier de Carvalho. I 18
|

16

Maio

1817 Remetido para o Recife Consta-me que fora enem 17 de junhq do forcado em execução
da sentença que teve
mesmo ano
na comissão militar
porém ainda me não
foi participado
oficialmente

l

17

18
19

Ajudante de Batalhão de Linha José
Maria de Melo e Albuquerque

18

|Frei Francisco de Santa Mariana

18

. . ..

i

Maio

1817 Idem

Maio

1817 Idem

Antônio Rogério Freire

20

20

José Jerônimo Lima

20

Maio

21

Francisco Xavier de Albuquerque

20

Maio

22

Clemente Estêvão de Lima

27

Ma io

23

Francisco Xavier Monteiro da Franca .

30

Maio

24

Augusto Xavier de Carvalho

30

Maio

I

•

•

I

g

25

José Maria Xavier de Carvalho

30

1817 Idem

Maio

Maio

1817 Remetido para o Recife
em 24 de março de
1818
I 1817

Remetido para o Recife
em 17 de junho de
1817

1817 Idem
I 1817
1817 Idem
I
I

| 1817 Idem

I
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Época

CS P

em que foram
presos

NOMES

Dia I

I54
26 José

Lucas de Souza

Rangel

10

Mês
I

|

Junho

I

Lugares em que
existem

OBSERVAÇÕES

Ano

1817

idem
.

27 Joaquim

Cipriano

11

Junho

1817

Remetido para o Recife
em 24 de março de
1818
—
-

28 Capitão de Infantaria de Linha Francisco Antônio da Silva

11

Junho

1817

29 Manuel

12

Junho

| 1817

17

Junho

1817

Existe na cadeia desta
c idado

31 Tenente de Milícias de Pardos Manuel
Coelho Serrão

18

Junho

1817

Remetido para o Recife
em 10 de agosto de
1817

l
32 |José Ramos, mameluco

19

Junho

1817

Idem

30 Joaquim

Florentino
José

Gomes

Remetido para o Recife
em 17 de junho de
1817
Idem

;

i

—¦

33

L^..

.,;-,-,.•¦¦•

;¦¦

I

Padre Vigário de Porto Alegre João
Barbosa Cordeiro

an—

-

20

Junho

-

(

,

1817

Idem

-

|

.34

j

[José

Borges

Uchoa

20

35 Francisco Ribeiro

20

36 Almoxarife do Presídio de Fernando
Joaquim José Ribeiro Pessoa ....

|
|

Junho

1817

Junho

1817 Remetido para o Recife
24 de março de
em
18.18

__

Idem

-

21

Junho

1817

Remetido para o Recife
em 16 de agosto cie
1817

—-'

___

37 |Escrivão do mesmo Presídio Bruno Antônio de Serpa Brandão

—r21

Junho

1817

Idem

r
-

38 |Capitão da Companhia de Granadciros
|
do Regimento de Infantaria de
Linha do Recife .José de Barros
Falcão de Lacerda ......
27 Junho
| 1817 Idem
39 [Padre

Gonçalo Borges

de Andrade

..

30

Junho

| 1817

Remetido para o Recife
em 25 de fevereiro

'..

"
¦

~

¦

(lp
-

18ls

40 | Capitão-mor da Vila de Souza Patrício
José de Almeida
30 Junho

|
| 1817

-

Idem

^

,
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2)resos
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Lugares em que
existem

*-.:

NOMES

Rei

§.§

Dia |

Mês

30

Junho

1817

Junho

1817

[d em

Junho

1817

Idem

Junho

1817

[d em

Junho

1817

Idem

41

Alexandre

42

Luiz José Benevides

30

43

Antônio

Ferreira da Nóbrega

30

da Costa Gadelha

30

44 ] Narciso

Pereira de Souza

!

Ano
i
Existe nas prisõos desta
cidade

I

I

45 Antônio Francisco Cardoso

30

46 Joaquim

30

Junho

1817 Idem

30

Junho

1817 Idem

47 | José
48
49
50

Soares de Sá

Barbosa Bandeira

I Miguel Lopes Furtado
| Miguel

- I

Gonçalves

José Joaquim Alves

~
'

30
30
30

|

Junho

I

| 1817 Idem
1

Junho

1817

Idem

Junho

| 1817

Idem

i

OBSERVAÇÕES

I

51
52

53

I

54

Idem

Manuel da Rocha Vieira

30

Junho

1817

Padre Vigário do Pombal José Ferreira
Nobre

30

Junho

1817 'Remetido para o Recife
em 25 de fevereiro de
1818

Manuel Ferreira de Souza

30

Junho

1817 Existe nas prisões desta
cidade

30

Junho

1817 Existe nas prisões desta
cidade

30

Junho

1817

Idem

Junho
| 1817
1

Idem

Antônio Ferreira

de Souza

i

José Ferreira de Souza

OD

I
I

I

30

Henrique José de Almeida

56

Cadete do Batalhão de Linha Francisco
de Melo Muniz

57

I
I

2

|

Julho

i
58

I

Sargento do mesmo Batalhão André
Axiole de Vasconcelos

Julho

I

| 1817 Remetido para o Recife
em 16 de agosto de
1817

1817

Idem

i

59

Dr. Antônio Severino de Almeida ...

Julho
I 1817 Idem
I

60

João Batista Rego Cavalcanti

Julho

- -""—""—'*."¦-

I 1817 Idem
">*
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|
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61
.

62

Miguel Joaquim
I

César

I Cadete do Batalhão de
Bandeira de Melo

63 | David

Leopoldo

Linha

64 |José de Sá Cavalcanti

6õ
66
67.

i

,

1817

Julho

1817

Idein

Julho

1817

Remetido para o Recife
em o 1.° de setembro
de 1817

Julho

1817

Existe nas prisões desta
cidade

Bento

Targine

Idein

Julho

|João Barbosa Pereira

|
Julho 1817

Idem

|Bartolomeu Soares

Julho

1817

Idem

7

J
Julho
| 1817
|

idem

7

|

Manuel Mateus de Brito

68 | Padre José Inácio de Brito

Julho

| 1817

Iem
69 iFrancisco

João

de Azevedo

Julho

1817

Remetido para o Recife
25 de fevereiro
de 1818
Idem

*

,»

70

Tenente Coronel do Regimento de Milícias de Brancos Alexandre Francisco de Seixas Macedo

i
9

Julho

1817 Remetido para o Recife
em 9 de março de
1818

| Tenente de Milícias de Brancos Ma
I
nuel José da Silva

9

Julho

1817 Remetido para o Recife
em 25 de fevereiro
de 1818

Alferes de Milícias de Brancos Joa
quim Pe. Gomes de Amorim . ..

9

Julho

1817

Idem

10

Julho

1817

Remetido para o Recife
em 17 de março de
1818

10

Julho

1817 Remetido para o Recife
em 9 de março de
1818

| Manuel Lobo de Miranda Henriques .-.

10

Julho

1817

Remetido para o Recife
em 25 de fevereiro
de 1818

Padre Vigário do Pilar
Gosta ....
|

12

Julho

1817

Idem

71

72

Padre José da Costa Cirne

i
I

74

Tenente de Milícias de Brancos
vério da Costa Cirne

Sil

i
I

75

i
76

i

Francisco

da

Q> co

<a ¦a
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III

Lugares em que
existem

NOMES

Dia I
I
I Custódio

77

em que foram
presos

Vaz de Carvalho

14

Mês

i Ano

Julho

1817

Remetido para o Recife
em 10 de agosto de
1817

i

78

I
I

79

I

| Amaro Soares de Avelar

IPadre Luiz José Corrêa de Sá

Major de Ordenanças Francisco
nio Corrêa de Sá

80

!
Julho 1817

14
17

.

I

I
Julho
j 1817

Idem
Remetido para o Recife
em 24 de março de
1818

Auto17

Julho

1817

17

Julho

1817 Existe na
cidade

Idem

I

81

Francisco José Xavier Borges

_i
82

Antônio

José Barbosa

17

83

Gonçalo Frutuoso

19

84

Lino Ferreira de Góis — Cabra

22

|
I

Julho
Julho
Julho

1817
I

Idem

1817 Tdem
1817

üdem

cadeia

desta

OBSERVAÇÕES

85 | Padre Antônio Felix Velho

22

86 |João

27

Ribeiro

|

Julho

1817

Idein

Julho

1817

Remetido para o Recife
em o 1.° de setembro
de 1817

87 Tenente Coronel de Cavalaria de Orde28 Julho
nanças João Martins Torres ....

Existe nas prisões desta
1817
cidade
,

88 Padre José Gonçalves Henrique

Agosto

1817

Remetido para o Recife
em o 1.° de setembro
de 1817

89 Capitão de Milícias de Brancos Joaquim José Monteiro da Franca ...

30

Agosto

1817

Idem

l
90 Major do Regimento de Henriques
Joaquim de Sá Ribeiro

31

Agosto

| 1817

Idem

I

91 Alferes de Milícias de Brancos
Batista de Carvalho Barroso

João

2

Setembro

1817

Mem

3
Setembro
1817 Existe na
92 (Antônio Pedro — Preto
cidade

!
12
Maranhão.

cadeia

nesta

Remetido para o Recife
em 24 de março de
1818

93 jJosé Felipe de Albuquerque

Setembro

1817

~.

»§•§

li

$) co

Época

915

Lugares cm que
existem

NOMES

8*8

Francisco Bernardo

94
95

cm que foram
presos

Cavalcanti

jjoão de Albuquerque Maranhão Júnior

Dia |

Mês

12

Setembro

1817 Idem

Setembro

1817 Idem

i
I

12

I

Ano

I
Manuel Lopes Pereira — Pardo

96

14

I
| Setembro

1817

Remetido para o Recife
em 25 de fevereiro
de 1818

r

7

Remetido para o Recife
em 21 de março de
1818

Setembro

1817

Existe nas prisões desta
cidade

Setembro

1817 Idem

Outubro

1817 Remetido para o Recife
em 24 de março de
1818

¦

I

97

98

99

I
(Manuel da Franca

l

Galvão

14

I Setembro

í

í

I

I

— Pardo
|Francisco Vieira

17

Vicente José Ferreira — Preto

17

'

i

100

| Capitão de Henriques Aniceto Ferreira
da Conceição

OBSERVAÇÕES

101 Capitão de Milícias de Brancos
Lourenço da Silva

José
12

Outubro

| 1817

102 Gabriel Pereira de Oliveira

19

Outubro

1817

103 jFrancisco de Freitas

19

Outubro

| 1817

Idem

i

104 João

da Rocha

105 j Francisco Felix das Chagas

i

Remetido para o Recife
em 25 de fevereiro
de 1818
Existe nas prisões desta
cidade

19

| Outubro

1817

Idem

19

| Outubro

1817

Idem

19

Outubro

1817

Idem

107 Francisco

19

| Outubro

1817

Idem
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Gomes

—^~-^-_-^——^-^M

_______

—^—-——-^^—^^^M^^^^^^^^^^^^^^M-M^—

-

-

_________________________________________

--__¦__—-___-__-__-__—-__^_-~__-__r_-^_fe_-_-_-_-_-_-_-_--_-

|-|

— ¦

¦

108 |Francisco Figueira

19

Outubro

1817

Idem

109 Luiz de Oliveira

19

Outubro

1817

dem

110 Cadete José Gonçalves de Medeiros .. 10 | Dezembro
1817
em
de
—*

.

"

106 Antônio José Bernardo

-i

¦¦

y_

.

¦¦

-

y.

Remetido para o Recife
25 de fevereiro
1818
j>

m -.i

i- ...

_¦-

.i

¦

¦,->¦¦¦¦

.

Época

•eis
o 9

em que fora-.n
presos

Lugares em que
existem

*..

NOMES

I1

HO

00

Dia

S e
CO

Manuel Januário

112

Capitão-mor dos índios da Vila
Conde José Alves Antunes

113

114

I
I

Sargento-mor dos índios
João Alexandrino

!José Vidal da Silva

Ano
Existe nas prisões desta Em 2 de fevereiro do
cidade
corrente ano expedi
ordem ao Capitão-mor
de Mamanguape para
prender êste réu em
conseqüência de mo
haver requerido Vossa
Senhoria em ofício de
1 28 de
janeiro antecedente e por parte
de 13 do dito mês de
fevereiro daquele Capitão-mor soube estar
efetuda esta prisão

Cavalcanti .

111

Bezerra

Mês

da dita

doi
I

OBSERVAÇÕES

14

Fevereiro

1818 Remetido para o Recife
em 25 de fevereiro
de 1818

14

Fevereiro

1818 Idem

Fevereiro

1818

vila

20

)

Remetido para o Recife
em 24 de março de
1818

115 Francisco

de Leão

116 André Dias de Figueiredo

24

24

| Fevereiro 1818 Existe nas prisões desta
cidade
i

| Fevereiro 1818 Eemetido para o Recife Idem
24 de março de
em
1818

|
117 Sargento-mor das Ordenanças da vila
I
do Pombal Francisco da Costa
|
Barbosa
28 Março
|
1818 Existe nas prisões desta
cidade

194
N. B. — A relação ou mapa acima é dada pelo Governador por ofício de 11 do corrente recebido a 20; a quem
a exige por ofício de 26 de abril, por isso que muitos dos
presos tinham sido recolhidos a prisões militares do Quartel e Cabedelo, e não tinham assento na cadeia, nem se me
tinha participado o dia das suas prisões, apesar de serem
mesmo alguns requeridos por êste juízo.
Faltam porém na mesma relação:
Felix Francisco de Brito — preso no dia 6 de fevereiro
deste ano na Vila do Pilar, donde foi remetido a Maman—
—
não está pronunda
cidade
acha-se
na
cadeia
guape
ciado, porém tem uma carta e auto de perguntas — tudo
apenso à Devassa da Paraíba, e ficou esperando a resolução
do Juízo da Alçada para sua soltura ou remessa.
José de Barros — pardo — preso cm 12 de agosto de
1817 — não está pronunciado — tem auto de perguntas e
acareações apenso à Devassa da Paraíba.
Manuel Januário — de quem fala a relação acima —
foi com efeito preso no dia 13 de fevereiro.
Luiz Pedro de Melo — recolhido à prisão em Mamanguape a 6 de março — remetido para o Recife a 10 pelo
Barreto — não está pronunciado.
Cidade do Natal, 21 de maio de 1818.
O Provedor Ouvidor Geral
(a.) André Alves Pereira Ribeiro e Cirne
I — 31,4,4 n.° 14

69)
Relação dos réus do crime de lesa-majestade que se
remetem para o Recife no bergantim Gavião de que é Comandante o Capitão Tenente Antônio Joaquim de Couto a
entregar à disposição do Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
Desembargador Bernardo Teixeira Coutinho Álvares de Carvalho, Presidente da Alçada, por serem pronunciados nas
devassas do Ceará e desta Capitania.
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Nomes
O Padre José Ferreira Nobre,
Vigário do Pombal
O Padre Gonçalo Borges de Andrade
José Lourenço da Silva
0 Padre José Inácio de Brito
Manuel José da Silva
Manuel Lobo de Miranda ííenrique
Joaquim José Gomes de Amorim
João Batista Barroso de Carvalho
Francisco João de Azevedo
Joaquim da Silva Ribeiro, Sargento-mor de Henriques
Cadete José Gonçalves de Medeiros
José Alves Antunes, Capitão-mor
dos índios da Vila do Conde
Alexandrino,
SargentoJoão
mor do dito
Manuel Lopes, pardo
Patrício José de Almeida, Capitão-mor das ordenanças
da Vila de Souza

Pronunciados na devassa
do Ceará

Idem
na
devassa
do
Ouvidor desta Capitania

i

Paraíba do Norte, 25 de fevereiro de 1818.
(a.) Tomás de Souza Mafra
I — 31,4,4 n.° 15

70)
Pvelação dos réus do crime
remetem presos para a vila do
tríssimo e Excelentíssimo Senhor
haverem saído pronunciados na

de lesa-ma jestade que se
Recife a entregar ao liusPresidente da Alçada por
devassa de inconfidência
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a que ultimamente procedeu o Ouvidor da Comarca André Alves.
João de Albuquerque Maranhão Júnior ....
José Felipe de Albuquerque Maranhão
Manuel da Fonseca Galvão
José Vidal da Silva
José Jerônimo de Lima
André Dias de Figueiredo
Aniceto Ferreira
Joaquim Cipriano Gomes dos Santos
José Borges Uchoa
Francisco Bernardo Cavalcanti
Francisco Ribeiro
Soma

11

Paraíba, 24 de marco de 1818.
(a.) Tomás de Souza Mafra
I — 31,4,4 n.° 16

71)
José Bento Monteiro da Franca, Bacharel em Filosofia
e formado em Medicina pela Universidade de Coimbra.
Atesto que Alexandre Pereira de Souza, preso, insurgente nesta cidade, doente no hospital desta Santa Casa da
Misericórdia de um grande antraz sobre o dorso, faleceu
no dia trinta deste mês pelas oito horas da noite, como é
verdade está passo, a qual afirmo sub juramento mei gradus. Paraíba, 31 de maio de 1818.
(a.) José Bento Monteiro da Franca
I — 31,4,4 n.° 17
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72)
Atesto è certifico que o corpo do Capitão Alexandre
Pereira de Souza foi sepultado nesta igreja da Santa Casa
da Misericórdia tendo sido conduzido do hospital da mesma,
aonde pereceu de enfermidade grave. 0 que por ser verdade o afirmo in verb. sacerdot. Cidade da Paraíba, 31 de
maio de 1818.
O Padre Manuel Henrique Pires de Carvalho
Capelão da Santa Casa da Misericórdia
I — 31,4,4 n.° 18
73)
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Governador.
Dou parte a Vossa Excelência em como se acha executada a ordem de dois de fevereiro, em que me ordenou
Vossa Excelência mandasse prender a Manuel Januário Bezerra Cavalcante de Albuquerque e o apresentasse ao Ilustríssimo Senhor Desembargador, o que assim o fiz executar
pelo Capitão Sebastião Nobre de Almeida Júnior, o qual
entregou fielmente. 0 mesmo Capitão me rogou com instância lhe concedesse licença para chegar a essa cidade pois
que tinha de ir aos pés de Vossa Excelência, o que para
semelhante fim lha concedi e uma vez que corre feito chega
ao íntimo do coração a sua justíssima queixa.
Deus guarde a Vossa Excelência como nos é mister.
Mamanguape, 13 de fevereiro de 1818.
De Vossa Excelência
Soldado obediente e rL
j
(a.) Sebastião Nobre de Almeida
(À margem)

N.° 1
I — 31,4,4 n.° 19

14
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74)
Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Governador.
Por ordem de Vossa Excelência, datada de vinte quatro de abril e dirigida pelo Senhor Ajudante de Ordem o
Senhor Francisco Inácio do Vale, para eu mandar dizer
o dia e mês em que foi preso Manuel Januário Bezerra
Cavalcante com toda a brevidade, o que com certeza não
posso dizer o dia. Sim que recebi a respeitável ordem de
Vossa Excelência sobre êste objeto com a data de dois de
fevereiro e inadvertência (sic) de assentar o dia do recebimento passo agora por esta dúvida. Se gastaria esta um
ou dois dias de sua entrega e no outro fiz despedir a ordem
de Vossa Excelência por ser o dito preso. Sempre medeam da entrega da dita oito dias ou mais que por não
ter mais demora o não faço examinar como executar e
por estar longe o que poderei fazer ordenando-me Vossa
Excelência como também já avisei a José Valério Freire de
Castro para ir a sala imediatamente, como Vossa Excelência me determina em outra e também dou por parte a
Vossa Excelência como até hoje não é chegado o recruta do
Rio Grande e por toda a gente pronta para no recebimento
a fazer conduzir não tenho tido notícia alguma desta obra,
é o que posso informar a Vossa Excelência que mandará o
que fôr servido. Deus guarde a Vossa Excelência como
é mister. Quartel de Mamanguape, 28 de abril de 1818.
De Vossa Excelência
Soldado obediente
(a.) Sebastião Nobre de Almeida
(À margem) — N.° 2.
I — 31,4,4 n.° 20
75)
Ilustríssimo Senhor Capitão-mor Sebastião Nobre de
Almeida.
Recebi a carta de Vossa Senhoria em a qual me determina lhe dê certeza a quantos do mês de fevereiro foi
preso Manuel Januário; a ordem que Vossa Senhoria me
i
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mandou foi passada a 4 do dito que foi na quarta-feira
de cinzas e eu o prendi na segunda-feira seguinte pelas 9
horas do dia, que se contavam 9 de fevereiro. É o que posso
Informar a Vossa Senhoria com verdade.
Também incluso remeto o mapa da população do meu
distrito e fico cuidando no outro derradeiro que falta.
Deus guarde a Vossa Senhoria felizmente. Quartel do
Bonfim, 28 de maio de 1818.
De Vossa Senhoria
Súdito o mais humilde
(a.) Sebastião Nobre de Almeida Júnior
(À margem) — N.° 3.
I — 31,4,4 n.° 21

76)

limo. Exnio. Senhor Governador.
Incluso remeto a Vossa Excelência dilatada a prisão de i
Manuel Januário Bezerra Cavalcante, pelo Capitão que o
prendeu, constante do ofício junto por ordem que obteve
de vinte dois de maio. Como também recebi outra de 11 do
mesmo mês, para mandar os nomes dos presos que remeteu
para Pernambuco, por mandado do Doutor Desembargador
e Ouvidor, declarando o dia em que fêz a remessa e o
número de pessoas que escoltaram desta povoação Excelentíssimo Senhor. Saiu José Francisco Barreto com Antônio
Pedro, homem branco e moço, morador na Campina Grande, se foi preso ou não não o sei dizer a Vossa Excelência
sei que meu deu o Doutor Desembargador Castro índios e
dois soldados de ordenança os quais o fiz entregar o oficial,
os nomes dos índios ignoro, os de ordenança foram Bartolomeu de tal e outro Bernardo moradores em Meriri. Como
também recebi outra de 28 de abril para mandar dizer se
Manuel de Castro que se acha preso nesta cidade é casado
nas Bananeiras, do qual não tenho achado notícia alguma
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de tal nome e é o que posso dizer sôbre estes objetos. Vossa
Excelência como Senhor me ordenará o que. fôr servido.
Deus guarde a Vossa Excelência como nos é mister.
Quartel de Mamanguape, 2 de junho de. 1818.
De Vossa Excelência
Soldado obediente
(a.) Sebastião Nobre, de Almeida
J _ 31,4,4 n.° 22

77)

Para o Excelentíssimo Senhor Desembargador Juiz
15|520
Rubrica
Conta
$080

Tem trezentas e
no princípio ficaram
cadas com a rubrica
termo. Recife, 20 de
(a.) Bernardo

15-1600
noventa folhas além de dezesseis que
para index, as quais todas vão rubri(Rubrica) de que uso de que fiz êste
junho de 1819.
Teixeira Coutinho Álvares de Carvalho
I — 31,4,4 n.° 23 .

78)
Fica recolhido o preso de Estado, José da Costa Cirne,
Presbítero Secular do Hábito de São Pedro, vindo do Quartel General, e entregue pelo Sargento da Cavalaria Miliciana da cidade da Paraíba, Manuel de Siqueira de Luna.,
Cadeia da vila do Recife, 22 de março de 1818.
(a.) Antônio José da Silva Pereira
Carcereiro
•

.i

* t

i

<

%

¦

I — 31,4,4 n.° 24
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79)
Por ordem de Vossa Excelência ficam presos em cadeias
desta fortaleza e incomunicáveis os presos de Estado João
de Albuquerque Maranhão, José Felipe de Albuquerque,
José Vidal da Silva, Aniceto Ferreira da Conceição, José
Borges Uchoa, Francisco Bernardes Cavalcante, Francisco
Ribeiro, José Jerônimo de Lima, Manuel da Fonseca Galvão,
Joaquim Cipriano Gomes dos Santos, e André Dias de Figueiredo, vindos da cidade da Paraíba, conduzidos pelo
Alferes João Carlos de Abreu do 1.° Batalhão de fuzileiros
destacado na mesma cidade. Deus guarde a Vossa Excelencia. Fortaleza das Cinco Pontas, 3 de abril de 1818.
¦

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Bernardo Teixeira
Coutinho Álvares de Carvalho, Desembargador do Paço e
Presidente da Alçada.
(a.) Gonçalo Marinho de Castro
Brigadeiro
#

I — 31,4,4 n.° 25

SO)
*

Parte do carcereiro da cadeia desta vila de Santo Antônio do Recife em 17 de marco de 1818.
Por ordem do Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Desembargador Conselheiro e Presidente da Alçada Maior,
recolhi nesta cadeia o preso Luiz Pedro de Melo César,
Lranco, residente na Paraíba, de onde veio reconduzido, e
me foi entregue pelo escrivão do Meirinho Geral da mesma
cidade da Paraíba, José Francisco Barreto o que participo.
(a.) Antônio [... ]
I — 31,4,4 n.° 26
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81)
José Barroso Pereira, Desembargador e Ouvidor do
Crime da Casa da Suplicação do Brasil, Escrivão assistente
na devassa a que procede o Desembargador .Tose Albano
Fragoso por decreto de vinte e um de abril de mil oitocentos dezessete, c que de presente sirvo de Escrivão por
impedimento do Desembargador Ouvidor da Comarca Manuel Pedro Gomes, escrivão da mesma devassa.
Certifico e faço certo que pelo mesmo Desembargador
Juiz da mesma devassa me foi apresentada uma carta cujo
teor é o seguinte == Senhor Capitão André Alves da Silva
= Pernambuco, trinta e um de marco de mil e oitocentos
e dezessete. Como Vossa Mercê faltou nesta praça e ouço
dizer que Vossa Mercê seguiu para a Bahia, e que também
para aí fora o seu barco Zabumba é por isso que junto lhe
mando a procuração de seu cunhado Manuel de Moura
Silva Aguiar, com a ordem dele para tomar conta das caixas que forem no dito barco pertencentes ao mesmo, e
guardar o seu rendimento, até segunda ordem, e aviso que
Vossa Mercê daí fizer a dito respeito. O Senhor seu filho e
caixeiro também se retiraram há dias, e não se sabendo para
onde presume alguma gente que foram em dito barco, no
que mostraram fraqueza porque como são moços e robustos na ocasião em que deviam defender a pátria com as
armas na mão assim como tantos outros que o tem feito
assentando praça a abandonaram. Ignoro quem deixaram
em casa pois que passando por ali só vejo negros na porta,
e sempre o Joaquim. Vai-se tomando conta das casas dos
imigrados, e agora só está com a primeira de Manuel Ribeiro
da Silva; em qualquer parte que Vossa Mercê se ache lhe
desejo boa saúde e a tudo quanto é seu; o seu afilhado
Cazuza lá partiu ontem para Inglaterra na companhia de
Auton e do caixeiro Rocha, e mulher deste no Riga Paquete.
Tenho a satisfação de ser de Vossa Mercê compadre amigo
e obrigado criado. Antônio da Silva e Companhia = E nada
mais se continha na dita carta que me foi apresentada e
que bem e fielmente copiei da própria a que me reporto
e vai sem coisa que dúvida faça e vai por mim conferida e
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assinada. Rio de Janeiro, aos dezessete de fevereiro digo aos
dezoito de fevereiro de mil e oiltocentos e dezoito e eu José
Barroso Pereira que o escrevi, conferi e assinei.
(a.) José Barroso Pereira
I — 3,13,32

82)
Senhor.
Quando recebi o ofício do Governador da Paraíba pedindo-me um reforço de duzentos homens, e anunciando-ine,
como iminente uma revolução, sempre entendi que havia
algum desvio do verdadeiro modo de olhar as coisas, porque
uma revolução nestas capitanias é presentemente caso de
uma alta dificuldade. Não desprezando de todo esta notícia mandei oitenta homens à Paraíba, e dispus-me a ver
pessoalmente aquela capitania para melhor ajuizar das suas
circunstâncias.
No dia onze cheguei à Paraíba. O Governador parece-me
um oficial honrado, e cheio de boas intenções no serviço de
Vossa Majestade; mas receio que o sistema que tem adotado
não seja o próprio para governar aquela gente nas atuais
circunstâncias, pelo menos, êle não tem colhido outro fruto
da
afeie
respeito
do
em
vez
e
a
desconfiança
o
terror,
que
ção dos povos. A Paraíba está como Pernambuco em uma
perfeita quietação, e só tem a diferença do sossego de espírito perdido porque as prisões suscitadas por alguns intrigantes lho têm roubado de todo.
Visitei a entrada do porto, e a fortaleza do Cabedelo,
que está na precisão de ser substituída por outra inteiramente diversa, é sobre o que ainda hei de ter a honra
de falar a Vossa Majestade mais extensamente.
Durante a minha demora na Paraíba aportaram à baía
da Traição sete marinheiros escapados de um brigue de
Liverpool, que foi a pique com água aberta, navegando
para a Bahia. Foram perguntados e entre as novidades
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que deram dizem que em Gibraltar se afixaram editais anunciando a fugida de Napoleão Bonaparte da Ilha de Santa
Helena; na cópia do depoimento destes marinheiros que
tenho a honra de apresentar a Vossa Majestade, se pode conhecer até que ponto esta notícia merece crédito. Pelo que
me toca eu não duvido da possibilidade de um tal acontecimento, e as minhas disposições nesta capitania principiam a ser debaixo de hipótese que posso ser atacado, e é
nestas circunstâncias que eu afirmo a Vossa Majestade que
terei muita honra em poder dar a última gota do meu sangue na defesa dos direitos de Vossa Majestade, e que tenho
os meus oficiais e soldados na mesma conta. Porém Senhor,
nós estamos desarmados. Eu tenho por algumas vezes
representado a falta em que está a capitania e feito e proposto tudo quanto me tem parecido necessário à segurança
dela; se me não fôr dada a pólvora e artilharia, as armas
que tenho pedido e se a tropa desta capitania não tomar
uma forma regular qualquer que seja, eu e os meus
camaradas, havemos cumprir o nosso dever, morrendo
como soldados, mas não poderemos afiançar a Vossa Majestade a segurança dos seus Estados.
Não me tem esquecido representar igualmente que esta
capitania é um ponto militar da Costa do Brasil e que deve
ser conservado em respeito por mar e por terra. É também
um princípio inegável que a paz deve servir às nações, para
bem se disporem à guerra.
Hoje hei de passar revista aos dois regimentos de infantaria e cavalaria desta vila e a 20 aos Regimentos de Iguaraçu. A 21 estarei no Recife, e na primeira ocasião que
tiver sairei a ver e examinar os portos desta Capitania ao
Norte do Recife, e depois os do Sul, e de tudo darei conta
a Vossa Majestade.
Permita-me Vossa Majestade ser vaidoso nesta ocasião,
para repetir muitas vezes que o mesmo Luiz do Rego, que
soube em tantos anos de campanha, e em toda a extensão
da Península oferecer a sua vida, e combater pelos sagrados
direitos de Vossa Majestade está cheio dos desejos de fazer,
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sendo preciso, os mesmos sacrifícios nos bosques e desfiladeiros do Brasil, c que se o nome de Vossa Majestade foi
por tantas vezes sobejo estímulo para que os soldados portuguêses derrotassem os inimigos de Vossa Majestade na
Europa, também no Brasil nos há de dar o mesmo valor,
e a mesma força, porque nem eles valem mais que os que
então foram vencidos, nem nós valemos menos que os
vencedores.
Deus guarde a preciosa vida de Vossa Majestade tantos anos quantos seus fiéis vassalos precisamos. Vila de
Goiana, 17 de fevereiro de 1818.
Aos reais pés de Vossa Majestade
(a.) Luiz do Rego Barreto
I — 3,13,38 n.° 1

83)
Correição
Autuamcnto das perguntas feitas ao preso Aniceto Ferreira da Conceição.
Escrivão Carvalho, pelo da Correição.
Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de
mil oitocentos e dezoito aos vinte cinco dias do mês de
fevereiro do dito ano, nesta cidade da Paraíba do Norte
e casas de Residência do Doutor Desembargador André
Alves Pereira Ribeiro e Cirne, Ouvidor Geral e Corregedor
da Comarca aonde eu escrivão vim no impedimento do da
Correição Joaquim Inácio de Lima, aí preparei as perguntas feitas ao preso Aniceto Ferreira da Conceição, e lhe
fiz este Autuamento, ao qual juntei as mesmas perguntas,
que tudo é o que ao diante se segue e eu Manuel Teixeira de
Carvalho escrivão o escrevi.
Auto de perguntas feitas ao preso Aniceto Ferreira da
Conceição.
Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil
oitocentos e dezoito aos vinte cinco dias do mês de feve-
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reiro do dito ano, nesta cidade da Paraíba do Norte nas
casas de Audiência dela aonde veio o Doutor Desembargãdor André Alves Pereira Ribeiro e Cirne, Ouvidor Geral e
Corregedor da comarca comigo escrivão do geral no impedimento do da Correição Joaquim Inácio de Lima e o tabelião
João Nepomuceno Corrêa Cesar, ai mandou o dito ministro
vir à sua presença o preso Aniceto Ferreira, o qual compareceu em sua liberdade sem queixa de prisão alguma,
e foi interrogado pelo mesmo ministro da forma seguinte.
Foi perguntado se êle era o próprio Aniceto Ferreira,
sua naturalidade, filiação, estado, idade, moradia e em que
se ocupava.
Respondeu que êle era o próprio Aniceto Ferreira, nafurai da vila de São Miguel da baía da Traição, filho natural de Ana Maria, que era casado, de idade de quarenta
anos, e que era morador no dito lugar da baía da Traição,
que vivia e se ocupava em pescarias.
Foi perguntado pelo dito ministro se sabia ou suspeitava a causa da sua prisão?
Respondeu que êle não sabe porque está preso, e só
que depois de preso tendo feito um requerimento ao governador lhe declarou por seu despacho que a sua culpa
era por ter seguido e mostrado adesão ao partido dos rebeldes no tempo da revolução, e antes e depois passou dos.
inquietadores povos, mas que êle não tinha feito coisa aíguma por onde merecesse esta imputação.
Foi perguntado pelo dito ministro se êle interrogado
linha feito algum serviço no tempo da pátria?
Respondeu que êle não tinha feito serviço algum nem
seguido tal partido, antes pelo contrário tinha sido sempre
um vassalo fiel de Sua Majestade, e pronto no seu serviço,
e que tendo mandado por ordem do Governo Interino a sua
gente ao serviço desta praça e sucedendo o levante no outro
dia, êle interrogado logo que soube veio a esta cidade,
e fêz fugir a todos para não fazerem serviços à Pátria; e
quando foi à vila o Padre José Antônio Lima, vigário da
vila de Monle-mor, no tempo ainda dos revolucionários,
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buscar gente para fazer a contra-revolução, êle interrogado
foi um dos primeiros que se lhe ofereceu e à sua gente e
se não veio logo foi porque a esse mesmo tempo chegando
a gente de Fernando, foram todos obrigados a ficar para
defenderem as suas casas, e mandou alguns dos seus soldados que estavam fora da praia unirem-se ao Capitão João
Barbosa para irem para as Bandeiras Reais do Rio Grande
do Norte.
Foi instado pelo dito ministro que não condizia o que
êle interrogado responde com o que consta que êle fizera
no tempo da pátria, mostrando-se muito zeloso pelo partido
dele, e obrigando a dizerem = Viva a Pátria = como fizera
um fuão de tal, a quem lhe pusera unia faca aos peitos
obrigando-o a dizer — Viva a Pátria = e chamando-o de infiel à mesma?
Respondeu que êle interrogado nunca disse tal, e que
nem perante êle houveram testemunhas que o sustente, e
que só pode dizer isto Joaquim da Silva, porque querendo
cobrar dele interrogado uma quantia maior do que êle lhe
devia e tendo-o mandado citar para isso, êle interrogado
ouvindo que êle lhe mandava pôr na praça uma casa única
que tinha, foi lhe falar para lhe não fazer essa execução,
e pedir-lhe esperasse na forma que já lhe tinha prometido, e
com efeito êle mandou chamar um oficial de João Borges
Uchoa para não continuar a execução, porém ao depois
por intrigas das mulheres levantou nele interrogado esse
falso e espalhou que êle dito interrogado o tinha ido atacar, e que por isso só alguns cabras e do partido dele, comprados por êle, é que puderam dizer isso, porque as pessoas
capazes da praça não hão dizer e afirmar tal coisa.
Foi mais instado peio dito ministro como dizia êle interrogado não ler feito serviço à pátria se êle mesmo interrogado se foi oferecer à gente de Fernando para se unir a
ela em defesa da dita pátria.
Respondeu que não havia tal, antes foi avisado por
algumas pessoas, que o sargento-mor que comandava a tropa
o queria mandar matar, por ser falso à pátria.
*
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Foi perguntado pelo dito ministro se êle interrogado
não tinha feito um ofício aos oficiais de Fernando oferecendo-se para defesa da pátria, e que estava pronto a derramar com eles o seu sangue em defesa da mesma pátria?
Respondeu que êle interrogado não fêz ofício algum e
que isso é confusão com urna ordem que êle teve desta
cidade de seu Sargento-mor Joaquim da Silva Ribeiro, para
fazer uma revista, e ter a sua gente pronta para defesa da
pátria, mas que isto foi antes da chegada dos Fernandistas,
e que essa mesma revista êle interrogado a não fêz, nem.
publicou tal ordem porque mostrando-a a algumas pessoas,
como fosse ao escrivão da vila o Capitão João Barbosa a
deitou fora digo Barbosa, e mais algumas pessoas a deitou fora.
Foi instado pelo dito ministro como podia êle interrogado sustentar o que dizia, quando havia testemunhas,
que viram ler o tal ofício na casa aonde se achavam aquartelados os chefes referidos oficiais de Fernando?
Respondeu que se fosse assim o mesmo comandante,
em cuja casa estavam os ditos oficiais o deveria fazer, mas
que tudo isto é armado para o deitarem a perder, porque
se fosse assim não haviam de o querer mandar matar os
mesmos de Fernando como já disse, porque êle interrogado
contra o seu soberano não obrou coisa alguma, e que isto
procede da intriga que algumas pessoas do lugar com êle
tem por ser muito vigilante em punir pela destruição das
madeiras, de que estava encarregado vigiar pelos governadores desta capitania.
E sendo lidas estas perguntas e suas respostas e perguntado se as achava conformes com o que havia respondido
e se tinha mais que adir ou diminuir?
Respondeu que em tudo estava conforme com o que
havia respondido e que nada tinha que adir ou diminuir de
que para constar mandou o dito Ministro fazer este encerramento em que assinou com êle interrogado e tabelião
assistente e eu Manuel Teixeira Carvalho escrivão o assinei.
(a.) Cirne
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Em fé de verdade o escrivão,
(aa.) João Nepomuceno Corrêa César
Aniceto Ferreira da Conceição
Manuel Teixeira de Carvalho
5
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Correição
Autuamento das perguntas feitas ao preso João de
Albuquerque Maranhão Júnior.
Escrivão Carvalho pelo da Correição.
Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil
oitocentos e dezoito, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do dilo ano, nesta cidade da Paraíba do Norte e Casas de Residência do Doutor Desembargador André Alves
Pereira Ribeiro e Cirne, Ouvidor Geral e Corregedor da
Comarca, aonde eu escrivão vim no impedimento do da
Correição, Joaquim Inácio de Lima, aí preparei as perguntas feitas ao preso João de Albuquerque Maranhão, e lhe
fiz este autuamento no qual juntei as mesmas perguntas
que são as que ao diante se seguem e eu Manuel Teixeira
de Carvalho o escrevi.
Auto de perguntas feitas ao preso João de Albuquerque
Maranhão Júnior.
Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de
mil oitocentos e dezoito aos vinte e seis dias do mês de
fevereiro do dito ano, nesta cidade da Paraíba do Norte
e Casas da Câmara dela aonde veio o Doutor Desembargador André Alves Pereira Ribeiro e Cirne, Ouvidor Geral
e Corregedor da comarca, aonde eu escrivão vim no impediniento do da Correição Joaquim Inácio de Lima e o Tabelião
João Nepomuceno Corrêa César, aí mandou o dito ministro
vir à sua presença o preso João de Albuquerque Maranhão
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Júnior, o qual compareceu em sua liberdade sem o vexame
de prisão alguma, e foi interrogado pelo mesmo ministro
pela maneira seguinte.
Foi perguntado se êle era o próprio João de Albuquerque Maranhão Júnior, sua naturalidade, filiação, estado,
idade, moradia, e em que se ocupava antes da sua prisão?
Respondeu que êle era o próprio João de Albuquerque
Maranhão Júnior, natural do Rio Grande do Norte, freguesia de Goianinha, no lugar do Cunhau, filho legítimo do Capitão-mor João de Albuquerque Maranhão e Dona Josefa
Joaquina de Albuquerque Maranhão, solteiro, que tinha a
idade de vinte e cinco anos, e morava antes da sua prisão
no engenho Santo Antônio, termo da Vila do Pilar, e que
vivia das rendas da casa do dito seu pai.
Foi perguntado se sabia ou suspeitava a causa da sua
prisão?
Respondeu que não sabe a razão porque fora preso nem
presume qual seja o motivo da sua prisão.
Foi perguntado pelo dito ministro se no tempo da revolução tinha feito alguma coisa a favor da pátria Oü dito?
Respondeu que êle interrogado não fez coisa alguma,
nem disse por onde presuma ter delinquido, porque era um
filho família que só fazia o que seu pai mandava, e como
esse nunca lhe mandou fazer nada a favor da páfríaf, liada
com efeito tinha êle interrogado obrado.
E perguntado porque razão tinha êle interrogado acompanhado ou foi com seu pai para o Rio Grande do Norte
na ocasião que se prendeu o governador daquela capitania?
Respondeu que estando para ir anteriormente para o
mesmo Rio Grande passou uns dias com seus tios, tendo
o dilo seu pai de ir levar um ofício do Governo Provisório
desta cidade ao mesmo governador, disse a êle interrogado
que era boa ocasião de ir também e que nem seu pai tinha
ido à prisão do dito governador, porque quando chegaram
adiante de Goianinha souberam que o governador já se
achava preso em o lugar de Belém e com efeito quando êle
interrogado chegou já o achou debaixo de prisão, que tinha
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sido feita pelo Coronel André de Albuquerque de ordem
dos provimentos de Pernambuco.
Foi perguntado pelo dito ministro o que compreendia
o dito ofício?
Respondeu que êle interrogado assistiu quando seu pai
o entregou que foi na ocasião em que o mesmo governador
mandou chamar André de Albuquerque e o seu pai e lhe
disse que lhe apresentasse os artigos da capitulação, e a esse
momento seu pai entregou o ofício que foi lido em voz
alta e dizia que o Governo de Pernambuco mandava que
exigissem do Governador do Rio Grande a resposta de um
ofício ou ofícios que êle tinha enviado, e que a esse mesmo
tempo seu pai não fêz mais que entregar o dito ofício tanto
que quando o governador falou em capitulação êle respondeu que não ia autorizado senão de entregar aquele
ofício e receber a resposta.
Foi perguntado pelo dito ministro porque razão êle interrogado acompanhou outra vez a seu pai trazendo o dito
governador preso?
Respondeu que sendo o seu destino ir até o engenho de
Belém e tendo seu pai se oferecido para conduzir o governador preso, porque ninguém o traria com mais decência
mesmo pela amizade e obrigações que já entre eles havia,
êle interrogado voltou também ficando na sua casa no engenho de Santo Antônio quando seu pai continuou para
o Recife.
Foi instado pelo dito ministro que havia testemunhas
que tinham visto quando conduziu-se o governador, mostrando êle interrogado muita satisfação, e falando mesmo
a favor do partido revolucionário?
Respondeu que não haveria pessoa que dissesse isto, e
que se o disse não era verdade.
Foi instado mais pelo dito ministro como dizia êle interrogado não ter seguido o partido revolucionário c ter
acompanhado somente naquela ocasião a seu pai, por ir de
visita a seus tios, quando êle interrogado tinha sido visto
na companhia do mesmo seu pai e de José Maria Xavier
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de Carvalho ajuntando gente para irem ao Rio Grande por
ocasião de se terem levantado pela coroa e morto a André
de Albuquerque Maranhão?
Respondeu que não tinha ido, e que dessa vez tinha êle
interrogado ficado em sua casa.
Foi mais instado pelo dito ministro que diziam ser público que êle interrogado dessa vez estava no engenho Embiribeira, em casa de João Barbosa Viana, exigindo da mulher
para mandar carros buscar a gente de Fernando à baía
da Traição?
Respondeu que nessa ocasião como êle interrogado já
havia dito estava no engenho Santo Antônio em sua casa,
tanto assim que êle não soube mais de seu pai senão quando
foi preso.
Foi perguntado pelo dito ministro se êle interrogado
não tinha ido à vila de Alhandra, já no fim da revolução?
Respondeu que tinha ido porque fugindo do engenho
de Santo Antônio por ter ouvido dizer que as tropas do
Coronel Matias da Gama iam destruir Santo Antônio e o
engenho Espírito Santo, parou em Goiana Grande com o destino de se passar para o Cabo, porém que a esse tempo
chegando um reforço de cem pessoas, pouco mais ou menos,
de Goiana que ia para a Alhandra êle interrogado foi também com o mesmo exército que chegando a Alhandra voltou para a Feira, e dali tornaram para Goiana Grande e
que êle interrogado fora com seu tio João Nepomuceno para
Goiana donde sabendo que tudo já estava sossegado e tinha
sido falsa a notícia de o quererem matar, voltou para a
sua casa.
Foi perguntado pelo dilo ministro se esse exército
era ainda revolucionário e a que fim se dirigia à vila de
Alhandra?
Respondeu o exército era ainda de Patriotas, porque
Goiana ainda estava pela pátria, e que o fim diziam que'
era para vir à Paraíba.
Foi instado pelo dito ministro se êle interrogado náo
era do partido patriótico, para que deixou a Paraíba e as
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tropas realistas que já as haviam, e se foi incorporar em um
exército de revolucionários?
Respondeu que com medo da morte é que tinha ido
lá ter.
Foi instado se êle interrogado não tinha feito no tempo
revolucionário serviço algum porque se receiava que as tropas realistas o matassem?
Respondeu que como os comandantes das tropas realistas eram inimigos do dito seu pai, e dizia-se que eles
iam fazer a êle interrogado o mesmo que se tinha feito a
Francisco Bernardes e ao Vigário João Marinho Falcão, êle
receiou-se e deixou ordem para a gente de sua casa se unir
ao exército da coroa, fugindo por isso como já disse.
Foi perguntado pelo dito ministro se êle interrogado
soube desta revolução antes de acontecida?
Respondeu que não, porque se soubesse antes seu irmão
Afonso de Albuquerque não havia embarcar para o Rio de
Janeiro como embarcou no dia dois do mês de março próximo passado.
E perguntado qual era a razão porque depois do levante
do Recife no engenho do Espírito Santo se fizeram algumas
funções aonde êle interrogado era um dos que mais frequentava, mostrando muita satisfação pelo levante do Recife?
Respondeu que é verdade que êle interrogado frequentava muito a casa do Espírito Santo por ser de seus tios,
porém que isso que diziam era falso.
Foi perguntado pelo dito ministro porque razão êle interrogado depois do levante do Recife, na véspera do levante
desta cidade, vinha de noite e tornava a voltar, como foi
encontrado muitas vezes, e em uma noite fugiu do reconhecimento da guarda principal?
Respondeu que é verdade que êle interrogado veio uma
noite na véspera ou ante-véspera da revolução a esta cidade
com tensão de se arranchar na casa do vigário, porém depois de ter passado a guarda principal encontrando uma
ronda que o quis pegar na Rua Direita êle fugiu, e se tornou
a ir embora, e vinha êle e seu pagem.
15
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Foi instado pelo dito ministro se êle interrogado não
trazia armas, não vinha mudado de traje e não tinha crime,
porque fugia da ronda, e era natural que uma vez conhecendo lhe não fizessem mal?
Respondeu que como o pagem correu que êle interrogado
também fêz o mesmo supondo ser alguma coisa que lhe
fizesse dano.
Foi mais instado se êle interrogado não tinha interesse
pu não sabia da revolução, como foi um dos que se achou
nesta cidade no segundo dia mostrando muita satisfação, e
foi um dos primeiros que assinou um termo que se fêz na
sala do Governo e juntamente com seu parente José de
Olanda, João Nepomuceno, João de Albuquerque de Meriri,
quando todos costumavam a freqüentar pouco esta cidade?
Respondeu que é verdade que êle interrogado veio no
segundo dia de revolução a esta cidade, mas que não tinha
ainda notícia certa dela, aqui é que o soube, e que nessa
ocasião que se fêz esse concurso na sala do Governo êle
interrogado se achava no lugar do Viradouro a receber um
pouco de dinheiro.
E sendo-lhe lidas estas perguntas e suas respostas e
perguntando se as achava conformes com o que havia
respondido e se tinha mais que adir ou diminuir?
Respondeu que em tudo as achava conformes com o
que havia respondido e que não tinha mais que adir ou
diminuir, de que para constar mandou êle ministro fazer
este encerramento, em que assinou com o interrogado e
Tabelião assistente, e eu Manuel Teixeira de Carvalho escrivão o escrevi e assinei.
(a.) Cirne
Em fé de verdade o escrivão.
(aa.) João de Albuquerque Maranhão Júnior
Manuel Teixeira de Carvalho
João Nepomuceno Corrêa César
*
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Correição

Autuamento das perguntas feitas ao preso André Dias
xie Figueiredo.
Escrivão Carvalho pelo da Correição.
Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil
-oitocentos e dezoito, aos vinte cinco de fevereiro do dito ano,
nesta cidade da Paraíba do Norte, em casas de Residência
do Doutor Desembargador André Alves Pereira Ribeiro e
Cirne, Ouvidor Geral e Corregedor da Comarca, aonde eu
escrivão vim no impedimento do da Correição Joaquim
Inácio de Lima, e sendo aí preparei estas perguntas que
o dito ministro procedeu ao preso André Dias de Figueiredo e lhe fiz êste autuamento* ao qual juntei as mesmas
perguntas que tudo é o que ao diante se segue, eu Manuel
Teixeira de Carvalho escrivão o escrevi.
i

Auto de perguntas feitas ao preso André Dias de Figueiredo.
Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de
mil oitocentos e dezoito, aos vinte cinco de fevereiro do
dito ano, nesta cidade da Paraíba do Norte, e casa da Ca«mara dela aonde veio o Doutor Desembargador André Alves
'Pereira
Ribeiro e Cirne, Ouvidor Geral e Corregedor da Co-marca comigo escrivão no impedimento do da Correição
Joaquim Inácio de Lima e o tabelião João Nepomuceno
Corrêa César, aí mandou o dito ministro vir a sua presença
o preso André Dias de Figueiredo, o qual compareceu em
sua liberdade, sem vexame de prisão alguma, e foi interrogado pelo mesmo ministro da forma seguinte.
Foi perguntado se êle era o próprio André Dias de
Figueiredo, sua naturalidade, filiação, estado, idade, moradia e em que se ocupava?
Respondeu que êle era o próprio André Dias de Figueiredo de que se trata, natural do lugar de Angico Torto,
Freguesia de Nossa Senhora do Desterro do També, filho
de André Dias de Figueiredo, e de sua mulher Isidora Maria de Melo, que era casado, de idade de cinqüenta e qua-
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tro anos, morava antes da sua prisão no seu engenho dito»
Angico Torto e que vivia de plantar canas e lavouras..
Foi-lhe perguntado pelo dito ministro se sabiá, ou: igno-*
rava a causa da sua prisão?
Respondeu que não sabe a causa da sua; prisão nenit!
a presume.
Foi perguntado pelo dito ministro se êTe interrogado noi
tempo da revolução havia obrado algum fato ou dito alguma
coisa ou feito algum serviço a favor dos revolucionários?
Respondeu que não tinha feito serviço algum, não tinha
dito palavra e que não tinha coadjuvado em coisa alguma
a favor da dita revolução.
E perguntado pelo dito ministro se êle interrogado tinha
tido notícia, ou se soube da revolução antes ou quando ela.
se preparava?
Respondeu que nunca teve notícia dela, e quando soube:
foi no dia da sexta-feira, à tarde, porquanto no dia nove
do mês de março saiu êle de sua casa para a vila do Pilar
e no dia seguinte para o lugar de Canafístola a fazer inventários e aí é que soube do levante desta cidade, e que tanto»
era assim que no dia treze e no seguinte quatorze do dito
mês de março tendo sido a revolução no dia treze êle interrogado ainda fêz inventários como Juiz de órfãos que
era da mesma vila do Pilar em nome de Sua Majestade, os.
quais se hão de achar no cartório da referida vila e que
depois disto não deu mais despacho algum, nem fêz ato
a iavor da pátria ou que mostrasse reconhecer este governa*
revolucionário.
Foi instado pelo dito ministro como estando êle in~
terrogado no dia nove de marco na vila. do Pilar, não
soube que ja nesse dia se ajuntava gente em Itabaiana?
Respondeu que não soube, e só sim depois de estar no
lugar de Canafístola é que soube, que descia todo o povo
de Itabaiana para esta cidade.
Foi perguntado pelo dito ministro se nesse dia, nove do
mês de março, em que esteve na vila do Pilar, não ouviu
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'êle interrogado falar ou não falou com alguém sobre a revolução que estava a acontecer?
Respondeu que não tinha ouvido falar, nem tinha falado
coisa alguma quanto à revolução desta Capitania da Pa;raíba, porém só da de Pernambuco, porque já era pública.
Foi mais perguntado pelo dito ministro se êle interrogado tinha estado com Antônio Rogério Freire, e se em
sua companhia tinha dito ou ouvido alguma coisa relativa
à mesma revolução?
Respondeu que esteve com o dito Antônio Rogério, porcque se hospedeu na sua casa, mas que nem lhe ouviu nem
'disse palavra a êsse respeito.
Foi instado pelo dito ministro que não era conforme
<o que êle interrogado acabava de responder com o que constava da devassa ter êle interrogado dito nesse mesmo dia
nove de março indo juntamente com Antônio Rogério e um
:sujeito, êle que partido seguia e a quem defendia, se a
pátria ou ao Rei, e porque lhe respondeu que acompanharia
o seu capitão acrescentou êle interrogado que isso não era
assim, que era defender a pátria, com o seu sangue, com as
suas armas, com o seu dinheiro e tudo, e que no caso de
fugir a quem fugia se matava.
Respondeu que não tinha dito tal a pessoa alguma, e
que se tivesse dito isto não havia de ir no dia seguinte
fazer inventários em nome de Sua Majestade.
Fòi instado pelo dito ministro como dizia êle interrogado
não ter tido notícia da revolução e tê-la sabido só em Canafístola quando aí mesmo disse êle que tinha visto uma
carta do Recife a um seu camarada participando-lhe o modo
porque se tinha levantado o Recife, para êle comunicar
com os seus amigos como o haviam de fazer cá.
Respondeu que êle interrogado não tinha dito tal porque aonde êle falou sobre a revolução de Pernambuco nesse
dia ioi em casa de Antônio José da Costa, aonde se achava
um marinheiro mascate do Recife, dizendo que tinha meda
de ir para a sua casa na dita praça do Recife por que o
smão matassem e que êle interrogado apenas dissera que não
(
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devia temer porque êle não ouvia dizer que se matas—
sem os marinheiros, à exceção dos que morreram no primeiro dia.
Foi mais instad'ò pelo dito ministro porque razão nessa
mesma casa chegando êle interrogado, foi logo dizendo =
você ainda está por aqui, não tem medo de morrer, nãovai para onde os mais estão indo, e porque lhe responderam que tinham medo que os matassem por isso que
não sabia para onde havia de ir êle interrogado continuara
a dizer que não o haviam matar, uma vez que fosse do
partido da pátria?
Respondeu êle interrogado que não disse tal, e apenas disse ao marinheiro o que já havia respondido.
Foi mais instado pelo dito ministro como dizia não
ter dito nada a favor da pátria, quando havia testemunhas que o viram dizer e falar a favor da pátria, como fossenesse mesmo lugar, e nesse mesmo dia da revolução aonde
êle interrogado disse que agora é que as coisas se iam a
pôr boas, porque até então estavam governados por uns
poucos de marotos que vinham de fora e que daqui adiante
haviam de ser governados por homens de cá e por uma
regência de seis ou doze homens e que em Pernambuco já
assim estava?
Respondeu que não tinha dito tal, porque êle interrogado não sabia de regência, nem tinha visto carta alguma
e só sabia de notícia vaga se tinham levantado em Pernambuco.
Foi mais instado pelo dito ministro se êle interrogado ^
nesse dia treze do mês de marco não sabia da revolução,
nem do povo que descia para a cidade, porque razão já
nesse dia disse êle interrogado que tinha sido chamado à
ordem do governo pelo Ouvidor e que pensava ser por
causa dos algodões extraviados, mas que se havia desculpado por diante receiando alguma prisão, mas porém queagora já não temia mais, que Caetano Pinto tinha se metido
no Forte do Brum, porque lhe tinham dado capitulação: e
<iue êle interrogado marchando para esta cidade na frente*

219
de um exército a capitulação que havia dar ao Ouvidor era
um tiro na testa.
Respondeu que êle interrogado não tinha dito tal, nem
o podia dizer, porque o dito Ouvidor não lhe tinha nunca
feito dano ou mal algum, e porque nesse dia treze de março
ainda se não sabia da capitulação do referido Caetano Pinto,
somente do levante da praça de Pernambuco.
Foi mais instado pelo dito ministro se êle interrogado
não tinha notícia da revolução para que tinha dito ao
mascate, esse mesmo de quem a pouco êle interrogado falou, dizendo-lhe o mascate que queria fazer um requerimento para cobrar umas dividas, que se não danasse com
isso porque duvidava muito que o ouvidor despachasse mais.
Respondeu êle interrogado que não tinha dito tal, porque não só o mascate lhe não falou em dívidas, mas até
no dia seguinte, quatorze de março, Francisco Pedro Cavalcanti duvidando de uma avaliação respondeu êle interrogado se achava que lhe fazia injustiça que recorresse ao
Ouvidor.
Foi mais instado pelo dito ministro como dizia êle interrogado não ter feito serviço algum no tempo dos revolucionários, quando havia testemunha que tinha visto êle
interrogado fazer uma grande revista na sua companhia e
uma fala proclamando e animando a todos em defesa da pátria, ao que todos eram obrigados por seus filhos e família?
Respondeu que não tinha feito essa revista, nem dito
coisa alguma, porque inteiramente nada fêz, pois esteve
todo o tempo doente em uma cama, como pode mostrar
pelas atestações e certidões do pároco e médico que as têm
em seu poder.
Foi instado pelo mesmo ministro se êle interrogado não
tinha servido nem se tinha empenhado pelo partido dos
revolucionários para que repreendeu a José Bento da Anunciação por ter deixado de comparecer e de ir com a tropa
que foi chamada para a vila do Pilar, não só por êle não
ter ido mas ter desencaminhado a outros seus vizinhos chaanando-lhe inconfidente à pátria e falso aos seus patrícios,
«
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e que o retorno que êle José Bento andava dizendo que
havia de haver era uma pistola que lhe mostrou ameacando-o?
Respondeu que era verdade que êle interrogado tinha
mostrado não só uma, porém duas pistolas ao referido José
Bento porque chegando êle interrogado de fazer os inventários a sua casa, soube que o referido José Bento com o
Padre José Felipe tinham ido atacar o seu vigário do Destêrro João Francisco da Silva Pinto, por ser europeu e não
ser do partido revolucionário, e porque o dito José Pinto
era seu compadre e um pobre carregado de filhos, êle interrogado o mandou chamar e partiu com êle dizendo-lhe
que deixasse o Padre José Felipe que tinha dinheiro para
se livrar, mas êle José Bento que era um pobre merecia
antes levar com aquelas pistolas do que fazer semelhantes
insultos, que isto lhe disse êle interrogado no caminho de
seu roçado aonde o esperou e daí foram ambos para a casa
dele interrogado e donde se foi embora depois de o ter persuadido a ser quieto e moderado, porém que nada disso foi
pela pátria e sim por ver um ataque feito ao seu pároco.
Foi perguntado pelo dito ministro se êle interrogado
não tendo interesse no partido da pátria, para que tinha feito
ajuntar uma tropa no seu distrito para ir à vila do Pilar na
ocasião em que a contra-revolução se fazia contra o exército
da coroa que marchava sobre a vila do Pilar?
Respondeu que é verdade que se juntou essa tropa, mas
foi nas Pedras de Fogo, e por ordem do seu filho, hoje já
morto, o Padre Antônio Pereira de Albuquerque, na quintafeira, primeiro de maio, que se achava então de visita na
casa dele interrogado por ordem que teve dos outros provisórios, para o fazer ajuntar junto com outros da dita vila
do Pilar a fim de irem para Caraú em reforço pedido pelos
revolucionários de Pernambuco, mas que para esse a juntamento êle interrogado não cooperou nem deu ordem alguma
antes tendo êle interrogado notícia que a dita tropa fora
mandada retroceder para a vila do Pilar por isso que os
da casa nova vinham sobre a mesma vila tendo já morto ao
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vigário João Marinho Falcão e Francisco Bernardo Cavaicante, êle interrogado mandou por um filho seu chamar o
outro seu filho que estava na dita tropa, por nome Francisco
Xavier, para que voltasse com a sua tropa para a casa dele
interrogado porém que soube o dito seu filho foi convencido por outros e voltaram todos para onde o chamaram,
e que êle interrogado bem longe de concorrer para esse
movimento se foi nesse mesmo dia meter nos matos assim
mesmo doente como está.
Foi instado pelo mesmo ministro como dizia êle interrogado que não sabia se a tropa tinha ido à vila do Pilar
e nem tinha sido junta de ordem sua quando êle mesmo interrogado parece disse o contrário em uma sua carta, número
quatorze, no assento das cartas particulares, a folhas dezoito onde diz = se foi a tropa à vila do Pilar foi porque
a notícia corria que aquela gente vinha matando e roubando, como fizeram a Francisco Bernardo, João Marinho,
Luiz Martins e João Leitão, que os deixaram destituídos até
dos cadeados das orelhas das mulheres e a êste direito particular é que foram e não opôr-se ao do Soberano?
Respondeu que é isso verdade, que êle assim tinha
escrito ao seu filho o dito Padre Antônio Pereira, que se
achava então preso na Campina Grande, porém que essa
tropa é a mesma que êle interrogado já falou e que sabe
que foi para a vila do Pilar não porque êle interrogado
a mandasse ajuntar, mas pela notícia que teve de que ela
tinha voltado para o Pilar como já disse.
Foi mais instado pelo dito ministro se êle interrogado
não aprovava ou não mostrava empenho pelo partido dos
patriotas porque confessa em uma carta a seu filho, que era
então Governador Provisório, que é número onze no apenso
das cartas a folhas quatorze, que Francisco de Leão Menezes que pedia a Patente de Capitão da Mombaba tinha
razão porque foi o que parou a dita companhia na ocasião
em que foram a revolução da cidade além de que dos do
Ipamame ou do dito Distrito é o que achava com mais
merecimento?
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Respondeu que é verdade que êle tinha escrito essa
carta e que se lembrava bem ter falado nisso não porque
êle interrogado tivesse prazer ou satisfação no serviço que
o dito Francisco de Leão tinha feito, mas por querer servi-lo e que êle se fundou nessas mesmas razões e ter-lhe
assim pedido que escrevesse.
Foi perguntado pelo dito ministro se êle interrogado
nunca percebeu nos seus filhos que tem sido envolvidos na
revolução, que tinha notícia eles se preparavam para ela
e porque podendo os não desviou como pai.
Respondeu êle que nunca percebeu no seu filho padre,
que era o que poderia saber, sinal algum por onde presumisse semelhante revolução, e quanto aos outros que esses
se souberam foi depois dela acontecida, e que êle interrogado fêz todas as diligências para que eles não se achassem no último ajuntamento de tropas, como já disse, mandando-os chamar para voltar para casa ao seu filho Francisco, porque o outro já se achava escondido com êle no
mato, e que eles como rapazes nem sempre fazem o que
os pais lhes dizem, principalmente já eles morando cada
um em sua casa.
E logo neste mesmo auto lhe foram apresentadas as
cartas número onze, doze, quatorze, do apenso das cartas
folhas quatorze, quinze e dezoito.
E perguntado se reconhecia as letras e firmas serem
próprias dele interrogado.
Respondeu que a letra da carta número onze não era
dele interrogado, mas que a firma tanto dessa como das
outras duas eram todas próprias dele interrogado, que as
reconhecia como tais assim como as letras das duas doze
e quatorze, que eram todas feitas de seu punho, e que eram
todas cartas que êle tinha escrito a seu filho o Padre Antonio Pereira.
E sendo-lhe lidas estas perguntas e suas respostas, e
perguntado se as achava conformes com o que havia respondido se tinha mais que adir ou diminuir?
*
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Respondeu que em tudo estavam conformes com o que
havia respondido, e que nada tinha que adir, nem diminuir
do que para constar mandou o dito ministro fazer êste
encerramento, em que assinou com êle interrogado, o tabelião assistente, e eu Manuel Teixeira de Carvalho escrivão
o escrevi e assinei.
(a.) Cirne
Em fé de verdade o Tabelião.
(aa.) Manuel Teixeira de Carvalho
André Dias de Figueiredo
João Nepomuceno Corrêa César
—
N.° 28.
margem)
(À

86)
Correição
Autuamento da acareação e confrontação feita ao preso
André Dias de Figueiredo.
Escrivão Carvalho pelo da Correição.
Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de
mil oitocentos e dezoito, aos sete dias do mês de março
do dito ano nesta cidade da Paraíba do Norte e casa de
Residência do Doutor Desembargador André Alves Pereira
Ribeiro e Cirne, Ouvidor Geral e Corregedor da Comarca
aonde eu escrivão vim no impedimento do da Correição
Joaquim Inácio de Lima, ai preparei êste Auto de Acareação, que o dito ministro procedeu ao preso André Dias de
Figueiredo e lhe fiz êste autuamento, ao qual juntei a mesma
acareação, que tudo é o que ao diante se segue eu Manuel
Teixeira de Carvalho escrivão o escrevi.
Auto de acareação do preso André Dias de Figueiredo com as testemunhas da devassa número quarenta e
quatro, Domingos José Gonçalves Chaves, e número noventa
e quatro Antônio José da Costa, e número cento e vinte e
nove José Bento da Anunciação.
Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de
mil oitocentos e dezoito, aos sete de março do dito ano,.
*
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Tiesta cidade da Paraíba do Norte, no Quartel Militar dela,
em que estava preso André Dias de Figueiredo, onde veio
o Doutor Desembargador André Alves Pereira Ribeiro e
Cirne, Ouvidor Geral e Corregedor da Comarca comigo escrivão no impedimento do da Correição Joaquim Inácio de
Lima, e o Tabelião João Nepomuceno Corrêa César para
efeito de fazer acareação ao referido preso com as testemunhas da devassa número quarenta e quatro Domingos
José Gonçalves Chaves e número noventa e quatro Antônio José da Costa, e número cento e vinte nove José Bento
da Anunciação, aí mandou o dito ministro vir perante si o
dito preso André Dias de Figueiredo, o qual compareceu
em sua liberdade, sem vexame de prisão alguma, assim
com as ditas testemunhas cada um de per si e foram acareados e confrontados na forma seguinte.
Foi perguntado pelo dito ministro se êle era o próprio
André Dias de Figueiredo, sua naturalidade e filiação, estado, idade, moradia e em que se ocupava antes da sua
prisão?
Respondeu que êle era o próprio André Dias de Figueiredo de que se trata, natural de Angico Torto, freguesia
de Nossa Senhora do Desterro do També, filho de André
Dias de Figueiredo e da sua mulher, Isidora Maria de Melo,
e que era casado, de idade de cinqüenta e quatro anos
^ que morava antes da sua prisão no seu engenho dito
Angico Torto, e que vivia de plantações e lavouras.
Foi perguntado pelo dito ministro se êle tinha no tempo
da revolução obrado algum fato ou dilo alguma coisa ou
feito algum serviço a favor dos revolucionários?
Respondeu que êle não tinha obrado fato algum, nem
dito coisa alguma, nem proclamou e menos fêz serviço aigum aos revolucionários.
Foi perguntado pelo dito ministro se êle não tinha tido
noticias da revolução desta capitania antes do seu rompimento ou quando ela se preparava?
Respondeu que nunca teve notícia dela, porque no dia
nove de março passado, quando saiu da sua casa para a
i
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vila do Pilar aonde passou esse dia, e no ãíti dez partiu
para a Canafistola a fazer três inventários nada sabia da
revolução, e só soube que se tinha junto muita gente na vila
do Pilar que marcharam para a cidade mas ao que não lhe
disseram para o que era, e isto foi no dia quatorze do mesmo
mês, que êle ainda se achava na Canafistola no lugar dos
Barreiros.
Foi perguntado pelo dito ministro se nesse dia nove em
que êle interrogado achava-se no Pilar não falou com aiguém sôbre a revolução que estava para acontecer?
Respondeu que não tinha falado coisa alguma e só tinha contado a Domingos José Gonçalves a notícia aue tinha
da revolução de Pernambuco.
Foi instado pelo dito ministro como dizia não ter dito
nada, se não contou a notícia que teve da revolução de
Pernambuco, quando constava pelo depoimento da testemunha número quarenta e quatro da devassa que a esse
mesmo Domingos José Gonçalves ter-lhe êle interrogado
dito, nesse mesmo dia nove de março, vindo a sua porta
com Antônio Rogério perguntar a êle interrogado que partido seguia êle Domingos e a quem defendia, se a pátria ou
ao rei, e porque o mesmo Domingos respondeu que acompanharia ao seu Capitão até onde pudesse, e tornar êle
interrogado a dizer que isso não era assim, que era defender a pátria com o seu sangue, com as suas armas, com o
seu dinheiro, e dar tudo pela pátria e por êle testemunha
responder que nesse caso se iria embora ou fugiria respondeu êle interrogado que a quem fugia se matava?
Respondeu que era falso e que não tinha dito tal, que
era verdade que tinha estado com Rogério na porta da
referida testemunha, onde tinha ido de passeio na forma
do costume, e que aí falando só do levante do Recife como
êle interrogado já disse, e que só se matavam os marinheiros, tinha êle interrogado dito como êle Domingos era marinheiro que visse que o não matassem também, ao que
o dito Domingos respondeu que então fugia e se ia embora,
que aí deixava tudo que só queria escapar.

226
E logo no mesmo ato compareceu o dito Domingos José
Gonçalves e foi perguntado pelo ministro se êle era o mesmo
que tinha jurado na devassa? Respondeu que sim.
Foi-lhe logo lido o depoimento da devassa e perguntado se era o mesmo que havia deposto.
Respondeu que estava certo, e ser o mesmo que êle
Domingos havia jurado.
E perguntado se era mesmo acareado André Dias de
Figueiredo que presente estava com êle testemunha.
Respondeu que era o próprio e que estava bem certo
que o dito acareado lhe tinha dito o que êle tinha deposto.
Foi perguntado a êle acareado o que dizia à vista do
que a testemunha presente acabava de sustentar?
Respondeu que não tinha dito tal, e que êle só tinha
dito o que já respondeu e que isso mesmo lhe tinha dito
êle acareado por graça.
E logo pela mesma testemunha foi dito que se era por
graça que não sabia, mas que se diga que era certo o que
êle testemunha havia deposto, pelo acareado lhe ter dito.
Foi instado pelo dito ministro que êle acareado se lembrasse bem se o tinha dito vista a sustentação que a testemunha fazia em sua presença?
Respondeu êle acareado nada tinha dito e que só lembrava bem de não ter dito mais do que havia já respondido. E logo pela testemunha foi dito que se lembrasse êle
acareado que não só lhe tinha dito que jurou mas que até
Hesse dia tinha estado em casa do Rogério, êle acareado
com seu filho morto o Padre Antônio Pereira e mais João
Luiz Freire que tinham vindo nesse dia à vila.
E logo pelo acareado foi dito que era verdade ter estado
com efeito na casa do dito Rogério mas que quando êle
acareado chegou já os achou e estavam já a partir com os
cavalos selados.
Foi instado êle acareado como dizia só soube no dia
quatorze por lhe dizerem no lugar dos Rarreiros na Canafistola do ajuntamento que da vila do Pilar marchava para
esta cidade e que não sabia antes da revolução quando no
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dia treze de março chegando êle acareado a casa de Antônio
José da Costa no seu sítio chamado São José da Morituba
lhes disse êle acareado o que constava do depoimento da
devassa que o mesmo Antônio José da Costa tinha jurado
e que neste ato lhe foi lido?
Respondeu que todo o depoimento era falso, porque êle
acareado como já havia dito não sabia da revolução da
Paraíba, e não podia dizer isso, que é verdade que estava
na casa da testemunha dito Antônio José da Costa, e que
o mascate se achava aí, que 'êle acareado supôs ter um
homem que ali estava fazendo algodão, mas que lhe não falou em requerimento e só sim na revolução de Pernambuco.
E logo neste mesmo ato compareceu Antônio José da
Costa e foi perguntado se êle era o mesmo morador em São
José da Morituba, que tinha jurado na devassa se estava
certo em seu depoimento, e era o mesmo acareado que estava presente de quem êle tinha deposto em seu juramento?
Respondeu que era êle a mesma testemunha Antônio José
da Costa que conhecia ser o mesmo o acareado, de quem
êle tinha jurado, e que estava bem certo ser o mesmo que
no dia treze de março chegando a sua casa, entrando pela
porta lhe foi logo dizendo: você está por aqui, e o mais
que na devassa esse jurou o que lhe foi lido, e que está
conforme, e reconheceu ser o mesmo que êle Antônio José
da Costa depôs, e que se passou na sua presença, e que êle
testemunha sustentava a sua verdade e logo êle mesmo testemunha perguntando ao acareado se não era verdade terlhe êle acareado dito quando foi entrando pela sua casa em
tempo que aí estava o que êle tinha jurado? E logo pelo
acareado foi respondido que era falso, e para onde lhe dizia
que fosse, se êle não sabia para onde os mais iam, pois que
se êle acareado soubesse da revolução desta capitania teria
ido também para onde os mais foram; e ainda no dia quatorze de março êle acareado fêz inventários e nessa mesma
ocasião se achava com êle acareado o escrivão de órfãos José
Francisco de Moura. E logo pela mesma testemunha foi
dito que era verdade ter êle acareado ido com o dito escrivão
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mas se êle escrivão ouviu ou não ouviu não sabe êle testemunha, porque lembra-se que logo que chegaram a casa
dele testemunha o referido escrivão lhe pediu uma tesoura
e fora aparar as crinas do cavalo, e esteve tratando do
mesmo cavalo, e êle acareado deitado sobre uma artibanca.
E logo pelo acareado foi dito que êle também foi ver aparar as crinas do cavalo, e que não podia dizer coisa alguma
que o referido escrivão não ouvisse.
E logo por êle testemunha foi dito ao acareado se êle
se não lembrava de ter dito que tinha visto uma carta de
um seu amigo do Recife, digo uma carta do Recife, para
um seu amigo, e mais que quando chegasse João de Albuquerque, Francisco Rernardo, e João Marinho Falcão, como
tinham assistido ao levante do Recife e haviam trazer a norma
como se haviam levantar. E logo por êle acareado foi dito
que era mentira tudo quanto dizia êle testemunha, porque
êle acareado não viu tal carta, nem sabia que os referidos
estavam em Pernambuco. E logo por êle testemunha foi
sustentado que o que êle testemunha tinha dito era verdade, e se êle acareado não sabia, nem queria que se soubesse o que êle testemunha, sendo perguntado debaixo de
juramento dissesse a verdade que sabia, que lhe não dissesse como o disse e êle tinha jurado e quanto ao mascate
era verdade que estava na sua casa nessa ocasião, mas que
entrou para a casa aonde estava, e que a esse tempo é que
foi dizendo que tinha um requerimento para fazer como
êle testemunha já havia dito e que o acareado respondeu o
que consta do seu juramento. Logo pelo acareado foi dito
que não havia tal e que era mentira e como podia êle
acareado dizer isso se êle não sabia ainda nesse dia que foi
/O mesmo da revolução da Paraíba, nem da gente que marchou para esta cidade. E logo por êle testemunha foi dito
ser verdade o êle acareado não lhe ter dito da revolução da
Paraíba, e nem da gente que marchou mas também era
verdade ter-lhe dito na sua presença o que êle testemunha
tinha jurado embora o chamasse mentiroso.
i
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Foi mais instado êle acareado pelo dito ministro como
tinha dito não ter feito nada a favor dos revolucionários,
quando o que êle tinha praticado com José Bento da Anunciação segundo o juramento do mesmo José Bento na devassa
que lhe foi lida neste mesmo ato mostrava o contrário?
Respondeu que era verdade ter-lhe êle acareado dito o
que constava do depoimento mas que não foi por êle deixar de comparecer como tinha sido convidado porém porque constando-lhe que êle testemunha tinha ido com o Padre José Felipe e outros atacar o vigário do Desterro êle
acareado mandara chamar de propósito em sua casa, por
um soldado e o foi esperar no caminho e então lhe disse para
que andava êle metendo-se em discórdias como era um
pobre carregado de filhos, e que quem fazia aquilo não
tinha miolos e que merecia que com aquelas pistolas que êle
acareado levava nos goldos lhos disparasse na cabeça e
que isto dizia repreendendo ao mesmo por ser seu compadre muitas vezes e por ter ouvido dizer também que êle
testemunha tinha ido levantar a bandeira da pátria na dita
freguesia.
E logo estando presente a testemunha dita cento e vinte
e nove José Bento da Anunciação, a quem foi lido o mesmo
depoimento foi perguntado se êle era o mesmo José Bento,
de quem se tratava, se o seu depoimento era o mesmo que
êle tinha jurado na devassa e se o acareado que estava presente era o mesmo de quem êle tinha deposto?
Respondeu êle testemunha ser o mesmo de quem se
tratava e que o seu depoimento estava conforme ao que
êle tinha jurado e que o acareado era o mesmo André Dias
de Figueiredo, que chegando a sua casa indo desta cidade
à noite desse mesmo dia recebeu êle testemunha um recado
para que lhe fosse falar, e que indo êle e passando por
casa de Agostinho de tal, falando-lhe êste o acareado que se
achava na casa defronte, que é da sogra do mesmo Agostinho, o seguiu e o apanhando dali há poucos passos lhe foi
logo perguntando porque razão não tinha comparecido ao
convite, e dizendo-lhe o mais que consta do seu depoimento,
16
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e que os vizinhos que êle acareado dizia ter êle testemunha
denunciado eram Leandro de Souza e Manuel José Pessoa, e
porque êle testemunha dizia que esperasse pelo retorno
é que êle acareado lhe dizia que o retorno era aquela pistola
que o mesmo acareado puxou dos goldos. E logo pelo acareado foi dito que era falso o depoimento porque a causa
porque êle acareado o mandou chamar e o repreendeu e o
ameaçou com as pistolas foi pela razão já dita dele testenha ter ido atacar ao vigário, e pôr a bandeira. E que
não foi só dessa vez que o repreendeu por causa do mesmo
vigário em presença de Antônio Souza Vieira, e Manuel
José Pessoa e Francisco Antônio Pessoa o fêz. E logo
pela testemunha foi dito que é verdade que êle acareado
o repreendeu por causa do vigário, por coisas que lhe tinham dito, mas que isso foi muito depois do primeiro ataque que lhe fêz êle acareado como jurou porque não foi
senão por êle não ter comparecido ao convite de seu filho.
E logo por êle acareado foi dito e sustentado que era mentira, e por êle testemunha foi dito que não era mentira, o
quanto êle tinha jurado e se êle acareado tinha feito isto era
por ser do partido da pátria, tanto que êle dito acareado
tinha feito uma revista a uma fala chamando aos mesmos
soldados que acabou dizendo que não era capaz de fazer
aquela fala quanto era da sua intenção, que isto não só
viu êle testemunha, como que presenciaram também Antônio de Souza Vieira, Francisco Antônio Pessoa e Manuel José
Pessoa, e que essa revista e fala foi feita três dias antes que
entrou a tropa realista na vila do Pilar e foi feita na casa
dele acareado no Angico Torto. E logo por êle acareado
foi dito que era falso, não tinha havido tal revista que o
que houve foi mandado a juntar nas Pedras de Fogo por
ordem de seu filho Francisco Xavier que era Alferes e comandante então da Companhia por êle acareado se achar
doente, e logo por êle testemunha foi dito que esse ajuntamento das Pedras de Fogo foi depois da revista, e foi na
véspera que marchou o reforço dos patriotas para a vila
do Pilar.
•:
1 ---
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Foi instado pelo dito ministro que êle acareado refletisse bem em que todas as testemunhas acima confrontadas
tinham sustentado os seus juramentos de vista na presença
dele mesmo acareado, e não parecia provável que todos se
enganassem ou mentissem.
Respondeu que êle acareado não disse tais coisas, nem
fêz os feitos que eles referem e que as testemunhas podiam
dizer o que quisessem. E logo pelas ditas testemunhas foi
dito que sustentavam os seus juramentos, e assim êle acareado as suas respostas.
E sendo-lhes lidos acharam todos conformes e foram
perguntados se tinham mais que adir ou diminuir?
Responderam que em tudo estavam conformes com o
que haviam dito e respondido e que nada mais tinham que
adir, ou diminuir, do que para constar mandou o dito ministro fazer êste instrumento em que com eles assinou, e o
tabelião assistente e eu Manuel Teixeira de Carvalho escrivão o escrevi e assinei.
(a.) Cirne
Em fé de verdade. 0 escrivão.
(aa.) Manuel Teixeira de Carvalho
Domingos José de Araújo Chaves
André Dias de Figueiredo
Antônio José da Costa
José Pinto d'Anunciação
João Nepomuceno Corrêa César
(À margem) — N.° 28.

I — 31,4,5 n.° 6

87)
Correição
Autuamento das Perguntas feitas ao preso Francisco
de Leão de Menezes.
Escrivão Carvalho pelo da Correição.
Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de
mil oitocentos e dezoito, aos vinte e seis de fevereiro do
a>
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dito ano, nesta cidade da Paraíba do Norte e casas de Resi-,
dência do Doutor Desembargador André Alves Pereira
Ribeiro e Cirne, Ouvidor Geral e Corregedor da Comarca»
aonde eu escrivão vim no impedimento do da CorreiçãoJoaquim Inácio de Lima, aí preparei as presentes perguntas, que o dito ministro havia feito ao preso Francisco de.
Leão de Menezes, e para constar fiz êste autuamento, ao
qual juntei as mesmas perguntas, que tudo é o que ao diante,
se segue e eu Manuel Teixeira de Carvalho escrivão o escrevi.
Auto de Perguntas feitas ao preso Francisco de Leão,
de Menezes.
Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil
oitocentos e dezoito, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro, nesta cidade da Paraíba do Norte, nas Casas da Câmara dela, aonde veio o Doutor Desembargador André Alves
Pereira Ribeiro e Cirne, Ouvidor e Corregedor da Comarca
aonde eu Escrivão vim no impedimento do da Correição
Joaquim Inácio de Lima, e o Tabelião João Nepomuceno
Corrêa César aí mandou o dito ministro vir à sua presença
ao preso Francisco de Leão de Menezes, o qual compareceu em sua liberdade, sem vexame de prisão alguma, e
foi interrogado pelo mesmo ministro pela maneira seguinte..
Foi perguntado se êle era o próprio Francisco de Leão
de Menezes, sua naturalidade, filiação, estado, idade, moradia, e em que se ocupava?
Respondeu que êle era o próprio Francisco de Leão de
Menezes, natural da vila de Goiana, filho de Manuel de Leão,
e da sua mulher Isabel de Souza Maciel, que era casado, de
idade de trinta anos, que morava no lugar do Macaco, digo
lugar do Gramame, termo da vila do Pilar, e que vivia de
lavouras.
Foi perguntado pelo dito ministro se êle interrogado
sabia ou ignorava a causa da sua prisão?
Respondeu que não sabia nem presumia qual fosse a
causa da sua prisão, porque êle interrogado não tinha feito
coisa alguma por onde presumisse ter delinquido.
Foi perguntado pelo dito ministro se no tempo da revo-
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lução tinha dito alguma coisa, ou feito algum serviço em
favor dos revolucionários?
Respondeu que estando em casa de seu sogro Joaquim
José Carneiro e mais seu cunhado Manuel Carneiro, e Severino Carneiro e seu irmão Antônio Francisco de Menezes,
em um dos dias do mês de março próximo passado chegou
um homem que êle interrogado não conhece mas ao depois
soube que era de Itabaiana, procurando seu sogro que era
o Comandante do lugar para que de ordem do Governo
que eles entenderam ser o interino apresentasse a sua gente
tio outro dia de manhã cedo na vila do Pilar, em razão do
que chegando o dito seu sogro já à noite mandou a juntar
alguns vizinhos e com êle interrogado, e os mais referidos
foram no outro dia para a vila do Pilar, aonde apenas chegaram, saiu-lhes João Batista Rego pondo-lhes aos peitos um
jogo de pistolas, foi logo lhes perguntando por parte de
quem eles eram e ao mesmo tempo o Padre Antônio Pereira
de Albuquerque, já justiçado, fora dizendo = esses nossos
são bons e são a favor da pátria ==_ e porque nessa mesma
tarde João Batista Rego dividiu a gente e declarou que todo
:aquêle
que fugisse teria a cabeça fora, nomeando capitães
e alferes de tal sorte que êle interrogado não teve outro
remédio senão ficar, e no dia seguinte marcharam para
esta cidade e já estava revolucionária, que êste foi o único
serviço que êle interrogado fêz porque ao depois caiu logo
¦doente, e não serviu mais.
Foi perguntado pelo dito ministro se quando êle inter'rogado ouviu o recado para ir a gente para o Pilar não sabia
fque em Itabaiana se achava muita gente junta e armada?
• Respondeu que não sabia nem tinha alguma notícia
_Jl __U_(
Ml;,:iO

E perguntado pelo dito ministro se êle interrogado não
fenha ouvido falar nesta revolução antes dela acontecer ou
tem algum preparo para ela?
Respondeu que não e que sabia somente do levante do
Recife, e que supôs que a gente que se chamava para o Pilar
era para defender alguma coisa que viesse de Pernambuco.
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Foi instado pelo dito ministro como dizia êle inter-rogado que não serviu mais quando há testemunhas qiter
o viram no tempo dos revolucionários com muita satisfação,
entusiasmo e zelo pela causa da pátria?
Respondeu que não tinha sucedido assim, porque êle
interrogado provara que estava todo o tempo da revolução"
em uma cama tomando azougue, e que só se levantara em
o mês de setembro próximo passado.
Foi instado pelo dito ministro porque dizia que não tinha
mais servido, quando êle interrogado foi visto no lugar de
Pedras de Fogo, quando se ajuntou ai a gente já no fim da
revolução e veio com essa mesma gente para a vila do Pilar*
para acudir contra as tropas realistas, que marchavam sôbre a dita vila?
Respondeu êle interrogado que nessa ocasião se achava*
com cinco dias de resguardo de vomitório.
Foi mais instado pelo dito ministro se êle interrogado1
não pôde servir mais por estar doente, como diz, no tempo*
dos revolucionários, para que solicitava o posto ou a patente
de capitão pelo serviços que tinha feito na mesma revolução?'
Respondeu que era verdade que êle interrogado tinha
pedido aquela patente, por ver que outros a queriam, masque não era por serviços pois o único que fizera fora o que
já disse.
Foi instado para que êle interrogado queria a dita patente uma vez que não gostava nem aprovava o partido
revolucionário?
Respondeu que outros que pareciam ter mais juízo que
êle interrogado tinham caído no mesmo, quanto mais êle
que só o que aprendeu foi a plantar mandioca.
Foi perguntado pelo dito ministro qual foi a ocasião*
de perigo a favor da pátria, em que êle interrogado mais.
se apresentou?
Respondeu que a única coisa em que se achou foi como**
já êle interrogado havia dito, quando marchou para a vila
do Pilar, e que não se lembra se fêz alguma ação valorosa.
Foi instado pelo dito ministro, qual era então a razão*
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porque o Padre Antônio Pereira de Albuquerque dizia que
êle interrogado tinha dado a melhor prova do seu pátriotismo e que foi quem comandou a mesma gente em perigo
e com valor, e presteza, e por isso que o interrogado devia
preferir na Patente dita que era disputada também por
outro, como diz na carta número dez do apenso das cartas
a folhas três?
Respondeu que êle interrogado não tinha feito outro
serviço algum do que como já disse ter se apresentado na
vila do Pilar por ser notificado, e marchou para esta cidade
laonde ao entrar João Batista Rego o mandou puxar uma
companhia como capitão dela.
Foi perguntado pelo mesmo ministro se êle interrogado
conhecia ou tinha amizade com o dito Padre Antônio Pereira?
Respondeu que conhecia e tinha amizade com o referido padre haveria um ano pouco mais ou menos.
Foi perguntado se êle interrogado não sabia ou não tinha percebido que o mencionado Padre Antônio Pereira se
dispunha para esta revolução?
Respondeu que nunca confiou dele interrogado esse
segredo.
E sendo-lhe lidas estas perguntas e suas respostas, e
perguntado se as achava conforme com o que havia respondido e se tinha mais que adir ou diminuir?
Respondeu que em tudo as achava conforme com o que
havia respondido e que não tinha mais que adir ou diminuir
de que para confirmar, mandou o dito ministro fazer este
encerramento em que assinou com o interrogado, e tabelião
assistente, e eu Manuel Teixeira de Carvalho escrivão o
escrevi e assinei.
(a.) Cirne
Em fé de verdade o Escrivão.
(aa.) João Nepomuceno Corrêa César
Manuel Teixeira de Carvalho
Francisco Leão de Menezes
(À margem) — N.° 29.
I — 31,4,5 n.° 6
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Correicão
Autuamento da acareação feita ao preso Francisco de
Leão de Menezes.
Escrivão Carvalho pelo da Correicão.
Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil
oitocentos e dezoito, aos sete dias do mês de março do dito
ano, nesta cidade da Paraíba do Norte, e casas de Residência
do Doutor Desembargador André Alves Pereira Ribeiro e
Cirne, Ouvidor Geral e Corregedor da Comarca aonde eu Escrivão vim no impedimento do da Correicão Joaquim Inácio de
Lima aí preparei esta acareação que o dito ministro havia
procedido ao preso Francisco de Leão de Menezes, e lhe
fiz este autuamento, ao qual juntei o mesmo auto que tudo
é o que ao diante se segue e eu Manuel Teixeira de Carvalho,
escrivão o escrevi.
Auto de Acareação do preso Francisco de Leão de Menezes com as testemunhas da devassa número cento e vinte oito
Antônio de Souza Vieira.
Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil
oitocentos e dezoito, aos sete dias do mês de março do dite
ano, nesta cidade da Paraíba do Norte no Quartel Militar dela.
em que estava preso Francisco de Leão de Menezes, onde veio
o Doutor Desembargador André Alves Pereira Ribeiro e Cirne,
Ouvidor Geral e Corregedor da Comarca comigo escrivão no
impedimento do da Correicão Joaquim Inácio de Lima e tabelião João Nepomuceno Corrêa César, para efeito de fazer
acareação do referido preso com a testemunha da devassa
número cento e vinte oito Antônio de Souza Vieira aí mandou
o dito ministro vir perante si o dilo preso Francisco de Leão
de Menezes, o qual compareceu em sua liberdade sem vexame de prisão alguma assim como a referida testemunha, e
foram acareados e confrontados na forma seguinte.
Foi perguntado pelo dito ministro se êle era o próprio
Francisco de Leão de Menezes, sua naturalidade, filiação,
estado, idade, mês e dia, e em que se ocupava antes da sua
prisão ?
¦ -
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Respondeu que êle era o próprio Francisco de Leão do
Menezes, natural da vila de Goiana, filho de Manuel de Leão
•e de sua mulher Isabel de Souza, que era casado, de idade de
trinta anos, e que morava no lugar de Gramame, termo
da vila do Pilar, e que vivia de lavouras.
Foi perguntado pelo dito ministro se êle tinha no tempo
da revolução obrado algum feito ou dito alguma coisa, ou
feito algum serviço a favor dos revolucionários?
Respondeu que não, e que tinha estado doente nesse
tempo que só tinha ido à vila do Pilar no dia do seu levante
por ter sido notificado por um homem de Itabaiana, que
dizia que de ordem do Governo Interino êle interrogado e os
mais que estavam em casa de seu sogro o Comandante Joaquim José Carneiro se achassem no dia seguinte na vila do
Pilar e participassem isto mesmo a seu sogro quando chegasse para a juntar a sua companhia, e apresentá-la na referida vila e participando isto mesmo ao dito seu sogro quando
chegou, êle mandou chamar alguns vizinhos, e ordenou que
êle interrogado com seu irmão Antônio de Leão e seu cunhado
Manuel Carneiro, e os mais fossem para a vila na forma da
ordem, e que chegando à dita vila acharam já muita gente,
e João Batista Rego, com a sua tropa que tinha vindo de Itabaiana e que daí no outro dia marcharam para a cidade,
^onde ao entrar na Cruz das Almas o referido João Batista
lhe entregou uma companhia para êle interrogado puxar
como capitão.
Foi instado pelo dito ministro como seu sogro comandante a juntou gente e êle interrogado e os mais deram logo
execução a um simples recado por um homem que êle interrogado diz que o não conhecia quando essas ordens do Governo
interino eram sempre passadas por escrito e distribuídas pelos
chefes também por escrito?
* Respondeu
que era por costume que o referido comandante já tinha de assim o fazer.
Foi instado pelo dito ministro se êle interrogado não
tinha servido no tempo dos revolucionários para que se tinha
apresentado armado no lugar de Pedras de Fogo quando aí
se a juntou a gente que marchou para a vila do Pilar no fim
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da revolução, para acudir contra as tropas realistas que marcharam contra aquela vila?
Respondeu que era falso pois que nesse tempo estava de
vomitório.
E logo neste mesmo ato sendo apresentada a testemunha
número cento e vinte e oito Antônio de Souza Vieira lhe foi
lido na presença de um e outro tanto o acareado como a dita
testemunha, e perguntado se êle testemunha era o mesmo de
quem se tratava, se o depoimento era o mesmo que êle tinha
jurado e se o acareado era aquele mesmo que êle testemunha jurou ter visto.
Respondeu que êle era o mesmo, que o seu juramento
estava na forma que havia dito e que o acareado era o mesmo
que êle viu na tarde em que se tinha feito esse ajuntamento
nas Pedras de Fogo, aonde já se achava o Ajudante Francisco
José de Ávila e o irmão dele acareado Antônio de Leão, e
que êle testemunha viu chegar a tle acareado por sinal em
um cavalo melado.
E sendo perguntado êle acareado o que dizia à vista da
testemunha que o acabava de dizer?
Respondeu que era verdade ter aparecido nessa tarde a
cavalo no lugar de Pedras de Fogo, mas que não foi aí por
motivo algum da pátria, e sim por negócio seu por ser esse
lugar de vendagem pública de mantimentos, porém, que não
fora armado, e que se retirara logo, o que êle testemunha há
de dizer por ter visitado a êle acareado poucos dias antes
estando doente. E logo por êle testemunha foi dito que era
verdade que êle acareado se tinha retirado antes de anoitecer, porque o sereno lhe fazia mal é que êle testemunha o
linha visitado havia dois ou três dias já doente mas porém
que é certo que o viu chegar ali a cavalo e estar conversando com o referido ajudante e que pode ser que êle se
enganasse em dizer que viu o acareado armado e está certo
que êle estava doente de um braço.
Foi instado êle acareado pela sua resposta não salvava a
contradição de ter dito que no dia desse ajuntamento não tinha
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aparecido nesse lugar das Pedras de Fogo como agora confessava?
Respondeu que como não tinha ido a serviço da pátria, por
isso se não lembrou de o confessar antes.
E sendo-lhes lidos acharam tudo conforme e foram perguntados se tinham mais que adir ou diminuir?
Responderam que em tudo estavam conforme com o que
havia dito respondido e que nada mais tinham que adir, ou
diminuir do que para constar mandou o dito ministro fazer
este encerramento, em que com eles assinou e o tabelião assistente João Nepomuceno Cestar, e eu Manuel Teixeira de;
Carvalho, escrivão o escrevi.
Cirne
Em fé de verdade o escrivão.
(aa.) Manuel Teixeira de Carvalho
Francisco de Leão de Menezes
Antônio de Souza Vieira
João Nepomuceno Corrêa César
31,4,5 n.° 7

89)
Correição
Autuamento das perguntas feitas ao preso José Jerônimode Lima.
Escrivão Carvalho pelo da Correição.
Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil
oitocentos e dezoito, aos vinte e seis do mês de fevereiro do
dito ano, nesta cidade da Paraiba do Norte e casas de Residência do Doutor Desembargador André Alves Pereira Ribeiro e
Cirne, Ouvidor Geral e Corregedor da Comarca, aonde eu escrivão vim no impedimento do da Correição Joaquim Inácio de
Lima, aí preparei as presentes perguntas, que juntei a esse
Autuamento, para constar eu Manuel Teixeira de Carvalho^
escrivão que o escrevi.
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Auto de perguntas feitas ao preso José Jeronimo de Lima.
Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil
oitocentos e dezoito, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro
do dito ano, nesta cidade da Paraíba do Norte e casas de Residência do Doutor Desembargador André Alves Pereira Ribeiro
e Cirne, Ouvidor Geral e Corregedor da Comarca aonde eu
escrivão vim no impedimento do da Correição Joaquim Inácio
de Lima, e o Tabelião João Nepomuceno Corrêa César, ai mandou o dito ministro vir perante si o preso José Jeronimo de
Lima, o qual compareceu em sua liberdade sem vexame de prisão alguma, e foi interrogado pelo mesmo ministro na forma
seguinte.
Foi perguntado se êle era o próprio José Jeronimo de Lima,
sua naturalidade, filiação, estado, idade, moradia, e em que
se ocupava?
Respondeu que êle era o próprio José Jeronimo de Lima,
natural do lugar do Angico Torto, Termo da vila do Pilar,
filho de André Dias de Figueiredo, e de sua mulher Margarida Francisca, que era solteiro, de idade de trinta e seis anos,
que era morador no dito lugar do Angico Torto antes da sua
prisão e que se ocupava na agricultura.
Foi perguntado se sabia ou suspeitava a causa da sua
prisão.
Respondeu que êle não sabia a causa porque estava preso
e que supunha ser por irmão do desgraçado Padre Antônio
Pereira porque vindo a esta cidade logo que se restaurou
oferecer-se ao serviço do soberano, foi logo mandado recolher
à prisão.
E perguntado se não tinha feito no tempo dos revolucionário serviço algum ou dito alguma coisa a favor dos
mesmos revolucionários?
Respondeu que êle não tinha feito serviço algum, nem
tinha dito nada, porque não tinha dado coisa alguma, e apenas viera com a tropa que veio do Pilar e Itabaiana para esta
cidade, porquanto fora êle interrogado notificado no dia
domingo, para se achar na segunda-feira, dois dos mês de
março, e quando chegou ao Pilar ai achou já a gente de It$baiana.
«
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Foi perguntado pelo dito ministro à ordem de quem
fora êle notificado?
Respondeu que fora notificado por seu irmão Francisco
Xavier, que era o seu Comandante de Companhia, para se
achar na vila do Pilar como disse e que apresentando-se no
outro dia de manhã na dita vila do Pilar, na Parada com os
outros que aí estavam, que andava por mais de cem pessoas,
de Itabaiana, e diversosi lugares, e aí foi mandado pelo seu
Sargento-mor Antônio Galdino Alves da Silva para no outro
dia marcharem para esta cidade, a cuja voz obedeceu e com
efeito no outro dia marchou, assim como todos os mais.
¦

Foi perguntado pelo dito ministro quem era o comandante de toda essa gente e quem a tinha feito a juntar?
Respondeu que João Batista Rego era quem comandava
o exército e que tinha feito ajuntar.
Foi perguntado se não tinha feito mais algum serviço?
Respondeu que não tinha feito mais serviço algum, porsua
casa
a
se
meteu
em
desta
cidade
retirou
se
logo
que
que
cuidar das suas lavouras e lá mesmo foi que soube da restauraçao.
•
Foi perguntado pelo dito ministro se quando foi êle interrogado para a vila do Pilar, se foi só ou se foi com mais alguém,
e se além da notificação tinha sido convidado por alguém?
Respondeu que êle não tinha sido convidado por alguém
mais que a notificação do seu irmão, o qual já tinha ido
adiante e êle interrogado foi só.
Foi instado pelo dito ministro como dizia êle interrogado
isto quando constava que seu irmão o Padre Antônio Pereira
veio de Itabaiana a juntando gente, e fora quem os levou a
êle interrogado e seu irmão Francisco Xavier?
Respondeu que seu irmão padre já tinha saído com seu
da
revolução
saber
de
se
muito
antes
Pilar
vila
do
a
pai para
de Pernambuco, ficando o padre na vila, e seu pai fora fazer
uns inventários, e que êle interrogado foi sozinho um dia
depois que seu irmão Francisco fora com a sua gente.
,

-
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Foi instado pelo dito ministro como diz êle interrogado
que foi somente por ser notificado quando andou também
ajuntando gente na véspera para ir para a vila do Pilar e disse
a algumas pessoas que seu irmão o dito Padre Antônio Pereira
lhe encarregara de convidar algumas pessoas, perguntando
êle interrogado se eram contra ou a favor da pátria?
Respondeu que isto era falso e que êle interrogado não
podia dizer tal pois que havia dias que não via ao dito seu
irmão.
Foi perguntado pelo dito ministro se êle não tinha ido
ao lugar das Pedras de Fogo convidar gente para irem no
outro dia para a vila do Pilar perguntando mesmo se eram
pró ou contra à pátria?
Respondeu que êle interrogado tinha ido por ordem de
seu irmão notificar ao comandante Joaquim Carneiro, para
se achar também com a sua companhia no outro dia na vila
do Pilar, e daí saiu para Pedras de Fogo, e fora para a sua
casa sem notificar mais alguém.
Foi instado pelo dito ministro para que êle interrogado
fêz essa volta por Pedras de Fogo, quando do Gramame para
a sua casa é caminho mais direito?
Respondeu que fêz isso por ter já êste costume.
Foi perguntado pelo dito ministro se êle conhece um
Fernando de tal?
Respondeu que conhece por ter estado em casa de um
tio de nome Manuel José Guedes, morador no lugar do Tijuco.
Foi perguntado pelo dito ministro o que tinha conversado com êle na véspera da ida para a vila do Pilar?
Respondeu êle interrogado que se não lembrava de o ter
encontrado nesse dia.
Foi instado pelo mesmo ministro como dizia êle interrogado isso se há testemunhas que ouviram o tal Fernando
estar dizendo a êle interrogado que já tinha botado alguma
gente, e que tinha mandado já seu irmão Miguel para o Pau
Amarelo a botar mais gente para o Angico Torto, e foi público
que com efeito dessas partes vieram muitos soldados do exército que se juntou no Pilar.
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Respondeu que era falso dito da testemunha, porque êle
interrogado não conversou com o Fernando nem o Miguel
e só os viu no outro dia na vila do Pilar, quando ambos eles
chegaram com gente dos seus distritos.
Foi instado pelo dito ministro como dizia êle interrogado não ter feito mais serviço algum à pátria, quando êle
tinha sido visto com o Ajudante Francisco de Ávila Cavaicanti, seu irmão Francisco Xavier e outros no exército que
se a juntou no Gramame e Pedras de Fogo, q)ue veio à vila do
Pilar, bater as tropas realistas, que tinham entrado na dita
vila para a restaurarem?
Respondeu que era falso, pois que êle não tinha vindo
nesse exército como era capaz de mostrar com muita gente
porque êle interrogado veio até Gramame e daí voltou para
a sua casa,
Foi perguntado pelo dito ministro o que veio êle interrogado buscar a Gramame?
Respondeu que veio chamar seu irmão que não fosse
tolo e voltasse para casa.
Foi insftado como dizia êle interrogado isso, quando êle
interrogado foi o mesmo visto ir a cavalo às Pedras de Fogo
aonde estava a tropa junta, que se destinava para o Carau
dizer que voltassem e que acudissem a vila, porque a gente
da Casa Nova ia queimando, arrasando, etc?
Respondeu que é verdade que êle interrogado foi a Pedras
de Fogo, porque estando na vila do Pilar nesse dia por acaso
teve a notícia que Antônio Fernandes Bastos, com grande
tropa tinham já morto Francisco Bernardes e João Marinho,
e vinham arrasando tudo, que êle interrogado partiu para ir
avisar a seu pai para se acautelar, e a esse mesmo tempo Inácio
Leopoldo que estava na vila do Pilar lhe ordenou que fosse
ao Gramame ou Pedras de Fogo dizer à tropa que voltasse
para a vila, e que por isso êle foi a casa de seu pai avisá-lo, e
de lá partiu para o dito lugar das Pedras de Fogo, donde
se retirou para sua casa aguardar sua mãe e irmãos, e seu
>
pai se retirou.
»
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Foi instado pelo dito ministro que êle interrogado tinha
dito depois que se retirou da cidade não fêz mais serviço
algum e que se meteu na sua casa aonde estava até que soube
da restauração, e pelo que acabava de dizer tinha estado em
diversos lugares e feito mais alguma coisa tendo aparecido já
na vila, em Gramame, em Pedras de Fogo, etc?
Respondeu que tudo isto foi por casualidade, e por ter
êle ido nesse tempo à vila do Pilar.
Foi instado pelo dito ministro para que dizia não ter
feito serviço nem ser do partido patriótico, se depois já
de terem voltado as tropas realistas de Itabaiana, êle interrogado foi visto naquela povoação acompanhado de um cabra,
ambos a cavalo e armados gritando pelos patriotas daquela
povoação se tinham morrido todos e até animando e ameaçando com uma pistola?
Respondeu que era verdade a ida a Itabaiana porque foi
ali mandado por seu pai saber notícia de seu irmão o Padre e
foi acompanhado de seu pagem, que era um cabra, mas que
as suas armas eram uma espada e que o cabra levava uma
espingarda e chegando a Itabaiana viu tão somente quatro
homens dois dos quais armados de espingardas procurando
uma rês para matar, que um deles era um fulano Sardinha,
porém que êle interrogado não disse nada a favor da pátria,
nem chamou pelos patriotas, e que indo apear-se à porta da
casa, do seu tio Manuel José, o mesmo Sardinha o avisara
que aí vinham dezesseis cabras Caracaipes para o assassinarem, e por isso montara logo a cavalo e se retirara e ao depois
soube que essa mesma notícia tinha sido falsa armada com
Alexandre de tal, que por ser inimigo de seu pai queria aproveitar-se dessa ocasião para prender a êle interrogado por
patriota.
E sendo-lhe lidas estas perguntas e suas respostas, e
perguntado se as achava conformes com o que havia respondido e se tinha mais que acrescentar ou diminuir?
Respondeu que em tudo estavam conformes com o que
haviam respondido e que nada tinha mais: que acrescentar
ou diminuir, de que para constar mandou o dito ministro
fazer êste encerramento, que assinou com êle interrogado, e
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tabelião assistente, e eu Manuel Teixeira de Carvalho, escrivão o escrevi e assinei.
. (a.) Cirne
(aa.) Manuel Teixeira de Carvalho
João Nepomuceno Corrêa César
José Jeronimo de Lima
(À margem) — N.° 30.
I — 31,4,5 n.° 8

90)
Correição
Autuamento das segundas perguntas e acareação do preso
José Jeronimo de Lima.
Escrivão Carvalho pelo da Correição.
Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de
mil oitocentos e dezoito aos sete dias do mês de março do dito
ano, nesta cidade da Paraíba do Norte e casas de Residência
do Doutor Desembargador André Alve^ Pereira Ribeiro e
Cirne, Ouvidor Geral e Corregedor da Comarca aonde eu Escrivão vim no impedimento do da Correição Joaquim Inácio de
Lima, aí preparei estas perguntas segundas e acareação que
'ministro
o dito
fêz ao preso José Jeronimo de Lima e lhe fiz
êste autuamento, ao qual juntei as mesmas perguntas que
tudo é o que adiante se segue com acareação e confrontação,
eu Manuel Teixeira de Carvalho, escrivão o escrevi.
Auto de segundas perguntas e acareação do preso José
Jeronimo de Lima com as testemunhas da devassa e número
quarenta e quatro Domingos José Gonçalves Chaves, número
cento e vinte oito Antônio de Souza Vieira, e número cento e
vinte nove José Bento da Anunciação.
Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil
oitocentos e dezoito aos sete de março nesta cidade da Paraíba,
no Quartel Militar dela aonde veio o Doutor Desembargador
André Alves Pereira Ribeiro e Cirne, Ouvidor Geral e Corregedor da Comarca comigo Escrivão ao diante declarado, no
17
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impedimento do da Correição Joaquim Inácio de Lima, e o
tabelião João Nepomuceno Corrêa César para efeito de fazer
segundas perguntas e acareação ao referido preso com a testemunha da devassa número quarenta e quatro Domingos José
Gonçalves Chaves, e número cento e vinte oito Antônio de
Souza Vieira, e número cento e vinte nove José Bento da Anunciação, aí mandou o dito ministro vir perante si o dito preso
José Jerônimo de Lima, o qual compareceu em sua liberdade,
sem vexame de prisão alguma, assim como as referidas testemunhas e foram acareados e confrontados na forma seguinte.
Foi perguntado pelo dito ministro se êle era o próprio
José Jerônimo de Lima, sua naturalidade, filiação, idade,
'
estado, moradia, e em que se ocupava antes da sua prisão?
Respondeu que êle era o próprio José Jerônimo de Lima,
natural do lugar do Angico Torto, termo da vila do Pilar,
filho de André Dias de Figueiredo e da sua mulher Margarida
Francisca, que era solteiro, de idade de trinta e seis anos, que
era morador no dito lugar do Angico Torto, antes da sua
prisão, e que se ocupava em agricultura.
Foi perguntado pelo dito ministro se êle tinha no tempo
da revolução obrado algum fato, ou dito alguma coisa ou
feito algum serviço a favor dos revolucionários?
Respondeu que êle interrogado não fêz outro serviço
alguma pátria mais que aquele de ter comparecido na vila
do Pilar no primeiro dia da revolução da dita vila, por ter
sido notificado por ordem de seu irmão o Alferes Francisco
Xavier à ordem do Governo interino, para se achar no dia
manhã
e
horas
da
seis
Pilar,
na
vila
do
pelas
quarta-feira
que apresentando-se êle interrogado só pelas dez horas da
manhã achou já muita gente na vila e foi apresentar-se na
parada, aonde depois de estar formado chegou o seu Sargento-mor Antônio Galdino Alves da Silva, que mandou
apresentar as armas, abrir fileiras e ao depois mandou descansar, e no dia seguinte quinta-feira marcharam para esta
cidade.
E perguntado a êle interrogado pelo dito ministro, quem
era o comandante de toda aquela gente, e que a tinha feito
ajuntar?

— 247 —
t

Respondeu que era João Batista Rego quem comandava
ioda essa gente e que a tinha feito ajuntar.
Foi instado pelo dito ministro se João Batista Rego era
•o comandante de toda essa gente e que a tinha feito ajuntar
como diz êle interrogado, que foi a voz de seu sargento-mor
«que obedeceu e que marchou para esta cidade?
Respondeu que quando êle interrogado chegou à vila do
Pilar achou a gente junta e viu também ao seu sargento-mor
vcomo já disse e à tarde João Batista Rego, fazendo ajuntar
«outra vez toda a gente foi qjuem dividiu as companhias,
nomeou capitães, ajferes, e que mandou marchar no outro
tdia para a cidade.
Foi perguntado pelo ministro se êle interrogado não
sábia que seu irmão tinha tido ordem, por escrito, para fazer
,essa notificação, porque esse era o costume dasl ordens do
«Governo Interino?
Respondeu que não sabe se êle teve ordem por escrito
ou não, que êle interrogado chegando do seu serviço foi notificado pelo dito seu irmão.
Foi perguntado pelo dito ministro se quando êle interrogado foi notificado, não sabia se em Itabaiana já havia
gente junta?
Respondeu que nada sabia.
Foi instado como era isso possível morando êle interro-gado distante só quatro léguas de Itabaiana, e sendo a revolução de Itabaiana já tão pública?
Respondeu que êle não sabia como já havia dito porque
não
e
serviço
seu
no
empregado
estava
dias
aqueles
em todos
tinha saído para parte alguma.
Foi perguntado pelo dito ministro se seu irmão o Padre
lhe
tinha
coAlbuquerque,
justiçado,
de
já
Pereira
Antônio
municado alguma coisa da revolução ou encarregado de
convidar alguém para a vila do Pilar?
Respondeu que o dito seu irmão nunca lhe comunicou
coisa alguma, nem êle interrogado soube que êle soubesse
desta revolução, antes quando o viu metido nesta se admirou,
por nunca pensar dele tal coisa.
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Foi instado pelo dito ministro como dizia êle interrogado
que se apresentou sozinho na vila do Pilar no dia primeiroda sua revolução, quando êle foi visto juntamente com o Ajudante Francisco José de Ávila, e seu irmão Francisco Xavier
de Albuquerque, com muito entusiasmo e com muita satisfacão logo nesse dia.
Respondeu que êle podia ser visto com os referidos*,
andando já na vila, depois de já ter chegado;, mas que não.
podia mostrar satisfação.
E logo sendo presente a testemunha número quarenta,
e quatro Domingos José Gonçalves Chames.. E perguntado se;
êle era o mesmo que tinha jurado na* devassa, se o seu;
depoimento a respeito do acareado, que ljhe foi lido neste*
mesmo ato, era o mesmo que êle tinha jurado e se o acareado que estava presente era o mesmo nele nomeado?
Respondeu que êle era o mesmo, que seu juramento
estava da mesma forma que tinha jurado, e que o acareado,
era o mesmo que êle tinha visto, e que se lembra mais de
ter visto êle acareado entrar para a casa de uma mulherchamada Clarinha no dia do levante da dita vila do Pilar..
E logo pelo acareado foi dito que êle testemunha o poderia
ter visto entrar na dita casa, mas sozinho, e poderia tê-los
visto nesse mesmo dia na vila, na companhia dos referidos,,
já depois dele acareado ter aí chegado, mas não com o entusiasmo e satisfação que êle testemunha jura e que o po-deria ver com a sua alegria natural. E logo pela testemu-»
nha foi dito que êle o vio na forma que jurou, depois de
já estarem na vila, e que é certo que o não viu chorando,,
e que êle testemunha o vio mais alegre nessa ocasião.
Foi instado êle acareado como dizia não ter feito mais
serviços nem ter sido por seu irmão encarregado de convidar gente para aparecer na vila do Pilar nesse primeiro
dia, quando êle mesmo acareado foi visto convidando gente*
e dizendo que o tinha sido encarregado pelo dito seu irmão,
o Padre Antônio Pereira, para convidar algumas pessoas,
para o clito fim, como foi a testemunha cento e vinte e oito*
da devassa Antônio de Souza Vieira.
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Respondeu que era falso. E logo neste mesmo ato compareceu o referido Antônio de Souza Vieira. E foi pergunlado se êle era o mesmo de quem se trata. Se o juramento
que tinha dado na devassa era o mesmo que lhe foi dito e
se êle acareado era o mesmo de quem êle testemunha tinha
jurado.
Respondeu que êle era a mesma testemunha de quem
se tratava, que o seu juramento era o mesmo e que o acareado também era o mesmo que entrou na sua casa já de
noite convidando-o para se achar na vila do Pilar no outro
dia, às seis até oito horas do dia, que já tinha ido ao Gramame
fazer esses mesmos avisos, que seu irmão Padre o tinha disso
encarregado, e que desculpando-se êle que não podia por ter
niandado seu cavalo buscar mantimento, e êle acareado lhe
não fêz ataque algum e que se retirou.
E logo êle acareado disse que era verdade ter êle entrado
nessa noite na casa da testemunha porque lhe ficava em
caminho, porém do Gramame ainda tinha ido fazer essas
notificações e contando-lhe que vinha do Gramame de notificar o comandante por ordem do governo para se achar na
vila no outro dia lhe disse que como êle era soldado do
:mesmo comandante havia de ser também notificado e portanto lhe fazia já êste aviso para êle testemunha se apronlar, ao que a testemunha se desculpou e êle acareado se
retirou sem lhe falar em seu irmão Padre, e que seguiu o
caminho por aí por ser próprio da sua casa. E logo pela
testemunha foi dito que é verdade que êle acareado tomou
o caminho da sua casa, mas que estava bem certo que
êle acareado lhe tinha dito que seu irmão Padre o tinha
encarregado disso.
E logo pelo acareado foi dito que era impossível dizer
isso, quando havia cinco dias que não sabia do dito seu
Irmão Padre, e que se êle testemunha tinha empreendido sustentar isto êle acareado não pôde dizer, porque êle fêz as
outras notificações em nome de seu irmão Alferes como já
disse e só soube do seu irmão Padre quando chegou êle acareado à mesma vila do Pilar. E logo pela testemunha foi dito
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que ele não sabia se êle acareado tinha visto ou não seu irmão
o Padre, nem também sabia se as outras notificações que êle
acareado fêz foram por ordem ou não do padre, e o que êle
testemunha sabe é o que jurou e sustenta que o acareado
entrou na sua casa e o notificou na forma que disse.
Foi instado pelo dito ministro como disse êle acareado
não ter feito serviço no tempo dos revolucionários, se êle foi
visto pela mesma testemunha, que está presente, no lugar das
Pedras de Fogo quando foi chamar a tropa que lá estava
junta dizendo a seu irmão Francisco Xavier voltassem todos
para a vila em defesa da pátria, que já estava atacada como
do depoimento da mesma testemunha se mostrava, o qual foi
lido neste mesmo ato.
Respondeu que êle acareado é verdade tinha ido às Pedras
de Fogo, mas que não tinha ido armado, e que foi chamar seu
irmão, e porque Inácio Leopoldo lhe tinha ordenado na vila
do Pilar que fosse dizer à tropa que voltasse para trás para a
vila, porque tinham acontecido as mortes de Francisco Bér-i
nardo, João Marinho e êle acareado o que fêz foi dar esse
mesmo recado visto que tinha sido mandado por um insurgente tal, mas porém (pie não disse que voltasse em defesa
da pátria e que a vila estava atacada.
E logo pela testemunha foi dito que seu juramento era
verdadeiro e que êle estava bem certo estando lendo Severino José e outros uns papéis, viu chegar o acareado armada
com uma parnaíba e espingarda, e dizer que voltasse à tropa
e de fato ela voltou, que é o que êle testemunha viu e o que
sustenta. E logo por êle acareado foi dito que era falso, e
que êle provaria com toda a tropa que não foi armado e que
o ter dado aquele recado não foi por serviço à pátria, mas por
lhe ter assim ordenado Inácio Leopoldo, e êle acareado receara
de não dar esse recado, e ao depois lhe não acontecesse outro
mal ainda pior, porque o que êle acareado ia fazer era chamar
o seu irmão Francisco Xavier, visto que êle tinha avisado a
seu pai da notícia que corria que Antônio Fernandes Bastos
tinha morto o dito Vigário João Mariano e Francisco Ber-.
nardo, e por ser o dito Bastos inimigo de seu pai temia que o
viesse a matar, e que êle só nesse mesmo dia depois do meiob

251

dia é que soube que o referido Bastos vinha pela parte da
coroa.
Foi mais instado pelo dito ministro como dizia êle testemunha não ter notificado mais ninguém, quando a testemunha número cento e vinte nove José Bento da Anunciação,
tinha jurado ser êle, convidado em uma tarde por êle acareado
para se achar na vila do Pilar no outro dia de manhã. E logo
neste mesmo auto foi lido o depoimento dele acareado, e a
mesma testemunha que estava presente.
Respondeu êle acareado era verdade ter êle notificado a
testemunha por seu sargento da Companhia do seu irmão
o referido Alferes Francisco Xavier que estava comandando a
companhia, mas que não o convidou e que logo que se desculpou que tinha o cavalo doente êle acareado não instou.
E logo sendo perguntado à testemunha se o depoimento que
tinha ouvido ler era o próprio que êle tinha jurado e o acareado presente era o mesmo o que dizia êle ao que acabava
de responder o dito acareado respondeu a dita testemunha que
o depoimento era o mesmo que êle tinha jurado, e que o acareado era o próprio que o encontrando em São Bento ou fosse
notificando ou convidando lhe disse o referido no depoimento.
E logo por êle acareado foi perguntado a êle testemunha quem
eram as pessoas que estavam com êle quando êle acareado
tal coisa lhe disse, porque quando êle dito acareado o encontrou em São Bento ia êle testemunha com Antônio Leão e
Francisco Leão, e diante deles é que fêz a notificação, e que
nessa mesma ocasião foram eles que lhe deram notícia do
levante de Pernambuco, e ao depois quando tornou para casa
dele testemunha e lhe perguntou se ia ou não, estava no seu
terreiro Manuel Pessoa. E logo respondeu êle testemunha
que na verdade que êle acareado o notificou encontrando com
os dois referidos Antônio Leão e Francisco Leão mas que
separando-se deles, e vindo pelo Taboleiro, só com êle acareado lhe perguntou êle testemunha para que era a notificação, e foi então que êle acareado lhe disse o que êle referiu no
depoimento, e que ao depois separando-se indo êle testemunha para a sua casa quando êle acareado voltou tornou por
casa dele testemunha e foi então que lhe perguntou somente

252
se êle não ia, e que aí estava o dito Pessoa, e que êle testemunha se desculpou e êle acareado não instou e se retirou. E
logo disse êle acareado que era verdade que tendo-se os outros
separado tinha êle e a testemunha ambos sós feito esse pedaço
de caminho até que se separaram como a testemunha dizia,
mas que era falso ter-lhe êle acareado dito coisa alguma sobre
a vila do Pilar, e a revolução da Paraíba, que êle procurava
esse lugar para não ter pessoa que o contestasse.
Foi instado pelo dito ministro êle acareado que a mesma
testemunha dizia tê-lo visto no lugar das Pedras de Fogo
armado de uma espingarda, e taraíba, gritando por seu
irmão o referido Francisco Xavier: açudam a vila do Pilar
que se está arrasando, continuando a dizer que eram as casas
novas que se tinham levantado com sua gente como no seu
depoimento tinha jurado a mesma testemunha, o qual depoimento foi lido neste mesmo ato em presença de ambos.
Respondeu que era verdade o ter êle dito que as casas
novas se tinham levantado, porém que era falso o tê-lo visto
armado e o dizer que a vila se estava arrasando, assim como
era falso o que tinha dito a outra testemunha pelas razoes
que já disse.
E logo pela testemunha foi dito que o seu juramento
era verdadeiro, porque êle testemunha tinha visto êle acareado no pátio das Pedras de Fogo armado como disse. Se
trouxe essas armas ou se as tomou aí é o que não sabe e que
ouviu a êle acareado dizer o que tinha referido.
Foi perguntado pelo dito ministro êle acareado se êle
tinha falado com Fernando de tal nas Pedras de Fogo, na
mesma tarde em que andou notificando essa gente para a vila.
Respondeu que não lhe falou nem o viu. E logo sendo
lido perante êle acareado e a referida testemunha o seu depoimento disse a testemunha que era verdade, porque viu o
acareado conversar com o dito Fernando, mas que foi o dito
Fernando quem lhe disse o que tinha conversado em ocasião
que ia passando para a casa de Antônio de Souza.
E logo por êle acareado foi dito que era tudo uma falsidade porque depois que êle testemunha se separou como a
pouco disse, quando êle acareado voltou por Pedras de Fogo
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e o achou já em sua casa ja era noite, e que não podia êle
testemunha ter visto nessa mesma tarde o que tinha jurado.
E logo por êle testemunha foi dito que quando viu o acareado
conversando com o referido Fernando foi depois que se separou dele, e que era já Ave Maria, e que por sinal êle acareado
lhe falou e êle testemunha lhe disse que já vinha e foi entretanto a casa do dito Antônio de Souza. E por êle acareado foi
dito que tudo era falso.
E sendo-lhes lidas acharam tudo conforme, e foram perguntadas se tinham mais que adir ou diminuir?
Responderam que em tudo estavam conformes, com o
que haviam dito e respondido, e que nada mais tinham que
acrescentar ou diminuir, de que para constar mandou o dito
ministro fazer êste encerramento, em que com êle assinou e
o tabelião assistente, e eu Manuel Teixeira de Carvalho, escri*vão o escrevi e assinei.
(a.) Cirne
Em fé de verdade o Tabelião.
(aa.) Manuel Teixeira de Carvalho
Domingos José Gonçalves Chaves
José Jerônimo de Lima
Antônio de Souza Vieira
José Bento da Anunciação
João Nepomuceno Corrêa César
ei

Para o Excelentíssimo Senhor Desembargador* Juiz e o
Ilustríssimo Senhor Desembargador Escrivão.
Rasa e assentamento desde 353
até 3.55 verso
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Inquisitório e assentamento
Rubricas
Conta

..

$090
20$680
$080

20$850
21$330
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Custas da devassa do Ouvidor da Paraíba, que remeteu
livro
deste
depois
chegou
devassa,
a
esta
já
se
ajuntar
para
encadernado.
Para o Ministro:
:™0
"
5 vistorias
7:000
Cam.° à vila do Conde, Alhandra e volta
24:000
Estada em ambas estas vilas
4:800
Cam.° para a vila, 12 léguas
96:000
Estada nesta vila 40 dias
5:600
Cam.° do Pilar a Mamanguape, 14 léguas
55:200
Estada em Mamanguape 23 dias
Cam.° de Mamanguape à Paraíba por serviço de
19:200
ida e volta de duas viagens
:^60
1
devassa
de
Assentadas
8:200
Inquéritos
0:300
Pronúncia
0:240
.
..
Conta
1

228:900
Escrivão:

0:040
Auto
0:750
5 vistorias
Cam.° à vila do Conde de Alhandra, dez léguas
4:(M)Ü
de ida e volta
12:000
Estada em ambas as vilas
02:400
Cam.° para a vila do Pilar, doze léguas
48:000
Estada nesta vila 40 dias
Cam.° do Pilar a Mamanguape, 14 léguas ..... 02:400
:_.... 27:600
Estada em Mamanguape 23 dias
Cam.° à cidade da Paraíba por servido de ida
04:800
e volta, 12 léguas, uma viagem
02:720
Assentadas e idas da devassa
Interlocutórias
°°:135
Papel
«2:064
20:000
Rasa da devassa e treslado
Conta
00-080
227:389

255
Meirinho Geral:
Cam.° às vilas do Conde, Alhandra, 10 léguas de
ida e volta
2:000^
6:000
Estada em ambas as vilas
1:200
Cam.° à vila do Pilar, 12 léguas
24:000
Estada nesta vila 40 dias
1:400
Cam.° do Pilar à Alhandra
13:800
Estada em dito lugar 23 dias
4:800
Cam.° à cidade de Paraíba por serviço
7:380
Notificações
Seu escrivão:
A mesma quantia por ser tudo o mais como os
60:580
salários que vence o Meirinho Geral ..
121:160228:900
Para o Ministro
Escrivão
227:389
60:580
Meirinho Geral
60:580
Seu escrivão
577:449.
Assinado — Cirne = Cujo original vai ser Rs. 577:449
réus.
Badestes
livramento
do
autos
nos
apenso
junto por
hia, 29 de julho de 1819.
(a.) José Osório de Castro Silva Falcão
Tem cento e dezessete folhas além de treze que ficaram
minha
a
com
rubricadas,
todas
vão
as
quais
juntar,
por
rubrica [BTAC entrelaçados] de que uso. Recife, 19 de
junho de 1818.
(a.) Bernardo Teixeira Coutinho Álvares de Carvalho
Declaro que tem quinhentas e dezesste folhas e não
cento e dezessete, como por lapso de pena se diz acima dito
dia, mês e ano supra.
(Rubrica).
I — 31,4,5 n.° 9
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ílm'0. <è Kxmo. Sr.
Érfi cumprimento às ordens de Vossa Excelência, vou
darò Táèú íparecer a respeito das fortalezas do Cabedelo e da
<de Itamaracá, assim como das circunstâncias daquele porto.
A fortalé&à éò Cabedelo está situada na Barra da Paraíba a
"mais
de três íèguas da cidade e no lugar mais próprio para
o ancoradourò das embarcações. A Barra tendo no seu menor
fundo vinte palltios em baixa-mar de águas vivas é própria
admitir
e
comércio,
de
as
embarcações
tôdaá
pode
para quase
até corvetas carregadas. 0 seu ancoradourò é magnífico por
ser de muito bom fundo, manso, e próximo da terra, e pode
dar abrigo a mais embarcações do que a efusão do comércio
exigirá. O único inconveniente deste porto é não ter ventos
constantes para sair, e por esta causa faz-se trabalhosa esta
operação que no estado atual exige dar fundo e suspender
repetidas vezes para conduzir as embarcações à espia, porém
se se puserem ao longo da linha da marcha tantas amarrações
de anilhas quantas convierem para que as embarcações saiam
à espia, por meio só dos viradores fixos sucessivamente de
amarração em amarração a manobra será muito mais fácil
e pronta e as embarcações farão uma despesa incomparàvelmente menor ainda pagando caro o uso que fizerem destas
amarrações. Além destas circunstâncias deve ter-se em conta
que sendo as madeiras da Paraíba de muita estimação para
a construção dos navios e sendo ali abundantes ao ponto de se
mandarem conduzir deste porto para os outros do Brasil,
consde
estaleiro
um
estabelecer-se
ali
deve,
e
talvez
pode
trução ou próximo ao Cabedelo ou na Ilha da Restinga, lugares azados para êste mister, tirando-se assim o partido econômico de poupar as despesas de condução e a vantagem de
distribuir a riqueza nacional pelas capitanias mais atrazadas
e de animar e conservar da parte do Estado a escola de construção naval dando sempre que fazer aos artistas deste ramo
e facilitando aos particulares os meios de construírem embarcações de comércio de que há muita falta, particularmente
na Paraíba, que só possui uma sumaca.
De tudo quanto fica dito tiro em conclusão que a Barra
da Paraíba deve ser defendida vigorosamente e que os seus
3
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postos militares devem ser capazes de guardar e defender
todos os estabelecimentos que resultarem destes arranjos e a
povoação que necessariamente afluirá a este lugar, assim
como os estabelecimentos e a povoação que já existem. O
estado atual da fortaleza do Cabedelo é mau em todos os sentidos. A sua linha magistral foi marcada em contradição com
O terreno, e com os fins a que devia destinar-se. Os parapeitos nem cobrem a artilharia nem a guarnição, os terraplenos
não dão espaço ao recuo das peças, e muito menos aos movimentos da tropa, as muralhas ameaçam ruína por toda a
parte, os edifícios interiores estão quasi inabitáveis e finalmente a artilharia está montada em péssimos e podres reparos, e destruída pelo muito seguido sistema de a conservar
toda montada sobre as baterias exposta ao rigor das estações
sem ao menos lhes taparem cuidadosamente as bocas e os
ouvidos e por esta causa todas são de um calibre muito maior
que o primitivo e muitas estão perdidas de todo.
As fortificaçÕes que competem àquele porto são, quanta
a mim, baterias marítimas quantas bastem para bem defender, princiando desde a ponta do mato até virem cruzar dentro do porto, com uma bateria estabelecida na ponta mais
próxima da Ilha da Restinga; estas baterias devem ser abertas e batidas por um fortim ou reduto que deve construir-se
no lugar mais conveniente para este fim, e que pela sua capacidade interior e perfil deve ser próprio para recolher a guarnição de todas as baterias, elevar a resistência ao tempo
necessário a chegada de socorros. Esta posição é separada
da cidade por mangues contínuos, não pode fazer as suas
participações em menos de três horas e pode sler atacada por
quaisquer forças que desembarquem da parte do Cabo
Branco. A fortaleza de Itamaracá é um quadrado regular
com quatro baluartes: e sem mais defesa alguma, colocado
à entrada do sul do canal, que forma esta ilha com a terra
firme. 0 Estado desta fortaleza é como da maior parte de
todas as outras. Acha-se em um perfeito estado de ruína e
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guarnecida de uma artilharia que o tempo tem estragado.
Sobre a sua necessidade direi: a ilha de Itamaracá pode convir
ao inimigo para fazer ali o seu primeiro ataque, pôr em terra
todos os seus depósitos e principiar dali as suas operações
sobre a terra firme. Para evitar isto seria preciso ter na
ilha uma praça forte bem guarnecida e municiada e capaz
pela sua guarnição de inutilizar os esforços de dez mil homens
pouco mais ou menos, isto porém demanda uma despesa muito
grande em meios de toda a espécie, e uma guarnição tal que
faria muita falta na campanha e se uma praça destas por
qualquer caso caisse nas mãos do inimigo seria um mal que,
só à custa de muito sangue se poderia remediar. Uma fortaleza de qualquer ordem inferior, não terá senão os inconvenientes sem dar vantagem alguma, portanto a ilha de Itamaracá não deve ter outra fortificação que uma bateria simples
para defender a entrada do canal, cruzando-se com os fogos
da terra firme que ficam dentro do alcance, e como o inimigo
possuindo a ilha pretenderá naturalmente cortar-lhe a comunicação com a terra firme, ocupando o canal com algumas
embarcações de guerra, é na terra firme que se devem
levantar tantas baterias quantas convierem não só para bater
o canal como para proteger as operações contra a mesma ilha
no caso de ser ocupada pelo inimigo. Estas baterias podem
ser levantadas de terra, e mesmo não se levantarem agora se
não aquelas que forem indispensáveis e querendo levantar-se
todas e guarnecê-las de artilharia pode esta ficar em armazéns dentro de um reduto fora do insulto aonde se recolham
todas as armas e munições destas baterias e que seja ao
mesmo tempo o quartel para a guarnição que se arbitrar
àquele distrito todo. Não será fora de propósito fazer logo os
quartéis e depósitos respectivos a cada bateria de um modo
estável para não haver complicação de trabalhos quando tudo
instar por eles. Por não ter ainda os instrumentos próprios,
não levanto a planta destes portos, e por esta causa não posso
dar a Vossa Excelência o projeto efetivo das fortificações
que me parece lhe convém o que farei logo que estiver habilitado para isto. Deus guarde a Vossa Excelência. Arquivo
Militar de Pernambuco, 28 de fevereiro de 1818. Ilustríssimo
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Excelentíssimo Senhor Luiz do Rego Barreto. Francisco José
de Souza Soares d'Andréa.
(a) 0 Secretário José Carlos Mairink da Silva Ferrão
*
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Senhor.
Da Vila de Goiana tive a honra de dar conta a Vossa Majestade de minha viagem à Paraíba, então não falei a Vossa
Majestade senão das circunstâncias gerais, que não deixam
de dar alguma idéia do verdadeiro estado das coisas; mas
para que Vossa Majestade veja como de perto o seu povo e
possa conhecer as suas precisões, para lhe acudir como pai,
que é nosso, é indispensável apresentar aoá olhos de Vossa
Majestade um quadro aflitivo.
As vilas de Iguaraçu e Goiana, que são nesta capitania,
indicam estabelecimentos que foram noutro tempo brilhantes, que ainda o podem ser, mas que um destino fatal conduz
rapidamente ao nada. Os seus moradores são a expressão dos
edifícios, e a campanha em roda mostra na pobreza de seus
habitantes e no abandono da agricultura, que tudo é vitima do
mesmo mal. Não são estas povoações daquelas que uma politica errada estabeleceu ou a que uma causa acidental deu a
existência, e que se acabam com o impulso que as movera.
As povoações que tem pronta comunicação com o mar e que
estão cercadas de uma campanha agricultora, parecem destinadas a florescer constantemente, e é indispensável que só
uma causa poderosa possa evitar um aumento de explendor
que parece infalível na ordem de coisas. Qualquer destas duas
vilas tem boa comunicação com o mar, e se se abrissem canais
mais curtos até as respectivas barras, com entradas de sirga
pelos lados admitiriam maiores embarcações de carga, pois
que chegando a estes portos a maré mais prontamente serão
as águas mais altas, e até pelo aumento da velocidade é natural que aumentasse a profundidade do canal, o que ainda se
faria seguro com algum dos recursos da arte. Estas obras
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são de custo e nem sempre as circunstâncias públicas dão^
lugar a tratar-se delas, porém uma das causas decididas da
decadência das povoações é a falta de emprego dos seus moradores, e talvez aconteça que intentando-se muitas obras públicas sendo todas úteis e repartidas por todas as povoações que
as exigirem que por assim dizer apareça uma nova nação de
artistas cujos meios e manejos façam aumentar as rendas
do Estado, ainda mais do que o aumento da despesa que farão
as mesmas obras. O que é certo é que não tendo as câmaras
rendas próprias capazes de encontrar as despesas da sua administração não podem intentar nenhuma obra útil e tudo vai
insensivelmente desfalecendo pela falta de emprego que disto
resulta ao povo, os homens ricos não achando nada que os
convide na habitação das vilas, ou perdem o gosto pelos objetos de luxo ou vão desfrutar os seus meios nas grandes cidades,
concorrendo assim ainda mais para a decadência dos campos.
Nos contornos de Goiana há para cima de cem teares de
panos grossos de algodão, êste conhecimento me fêz nascer
a idéia de que uma fábrica de fiação daria matéria para todos
estes, e mais teares, e que desta nova vida poderia resultar o
emprego e por conseqüência a ventura destes moradores
e mesmo dos de algumas léguas em roda; falei na presença
de alguns dos homens abonados daquela vila, neste estabelemento, e achei logo ofertas para mais de cinqüenta mil cruzados, e não tenho levado a mais esta tentativa porque espero
consertar um plano para ser posto na presença de Vossa Majestade e se merecer a aprovação de Vossa Majestade então será
muito fácil achar os fundos para um bom estabelecimento.
A cidade da Paraíba está no mesmo caso das vilas e julgo
que virá a ter um dia com o Cabedelo a mesma sorte que teve
Olinda com Recife. Todos estes lugares sofrem além dos seus
males constantes os efeitos da infausta revolução, reina um
desgosto e um desânimo geral; na minha ida para a Paraíba
recebi todas as demonstrações de alegria dos povos por onde
passei e todos deram vivas de amor e respeito pela Augusta
Pessoa de Vossa Majestade mas (devo confessá-lo) quando
voltei achei mais cordialidade, mais franqueza e mais entusiasmo do que tinha achado, o que nasceu sem dúvida de se
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ver desvanecido o receio de prisões de que muitos ânimos
se apoderaram.
A Paraíba parece um deserto, apenas aparece a tropa
que para ali mandei, uma grade parte dos seus habitantes
fingindo ter um zelo que não existe, aproveitam esta ocasião
para sacrificar às suas paixões particulares muitas vítimas
inocentes, que em conseqüência da mesma ocasião têm de
sofrer imensos trabalhos para se tornarem puros, e ainda
assim mesmo lhes será duvidoso. Valha-nos o amor e generosidade de Vossa Majestade e a ventura e a alegria habitarão estes lugares.
Os sete marinheiros que apareceram na baía da Traição
fizeram-me alguma suspeita, por terem aparecido dois no
Porto das Candeias, mas das indagações e perguntas feitas,
até hoje nenhuma prova têm dado que mereça desconfiança;
contudo continuarão as perguntas e a prisão até que se conheça
a verdade ou nenhuma dúvida fique.
Em casa do Cônsul Americano foram presos três homens
que ali estavam domiciliados, cujos nomes são João Luiz
Freire, um dos primeiros revolucionários de Itabaiana, Antônio Rogério Freire, filho de outro do mesmo nome, que está
preso nesta vila por crimes de revolução e José Apolinário
de Faria, de cujas circunstâncias ainda se não sabe. Posso
assegurar a Vossa Majestade que este cônsul é um péssimo
homem e que muito convém ao sossego público que êle seja
expulso desta vila.
Tenho a honra de apresentar a Vossa Majestade o original-da carta que me escreveu José Corrêa da Serra, avisando-me da vinda a esta vila de um sócio do Cabugá ou Antônio
Gonçalves da Cruz, o qual foi logo preso; a chalupa mencionada na dita carta veio com efeito a outro porto como o dito
José Corrêa dizia, o qual é o porto de Touros na Capitania do
Rio Grande do Norte, e ali carregou algum algodão e como
isto seja contra as ordens de Vossa Majestade estou nas mais
sérias indagações a este respeito; no resto da carta me faz
aviso da vinda de Latapie pelo que fica bem claro que as tentativas para inquietarem esta Capitania poderão continuar,
mas espero que nunca tenham melhor sorte. Eu continuo a
18
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uma correspondência particular com José Corrêa, o qual
julgou a remessa da sua carta tão difícil que até buscou uma
via indireta para ela me vir à mão.
Fiz o exame das fortalezas do Cabedelo e de Itamaracá,
e como me pareceu acertado o voto do Tenente Coronel de
Engenharia Soares d'Andréa o ponho na presença de Vossa
Majestade, por cópia, para Vossa Majestade conhecer o estado
destas fortalezas e determinar o que for da sua Real Vontade.
Agora acabo de saber que os sete marinheiros arribados
à baía da Traição pertencem ao corsário Pinguino Capitão
Archivald Taylor, Piloto W. Murrel, que sairá da América
com oito peças, deixou seis em Gibraltar e veio à Costa do
Brasil com muito armamento e munições e declarando-se aos
marinheiros que vinham cruzar eles se levantaram e abandonaram o navio. Vou fazer aviso destas circunstâncias ao
Conde de Palma porque os marinheiros dizem que para ali
se destinava o corsário.
Está também um preto inglês, que tem casa de pasto, em
perguntas e diz que ouvira falar aos americanos vindos de
Filadélfia de uma nova revolução em Pernambuco, esta notícia deve ser filha dos desejos do povo americano ou dos/ rebeldes que ali se acham, e de modo nenhum da possibilidade.
Também diz que sairá uma fragata americana com o destino
de fazer um insulto no porto do Rio de Janeiro em despique de
outro que se lhe fêz na ilha do FaiaL Todas estas notícias
não valem cuidado, ainda quando sejam verdadeiras, nada
podem produzir que altere a segurança do Brasil, e que produza o mais pequeno efeito no coração dos vassalos de Vossa
Majestade pois que todos suspiramos só pelo momento de
dar provas a Vossa Majestade do nosso amor, da nossa fidelidade e do nosso respeito.
Deus guarde e conserve a preciosa vida de Vossa Majestade tantos anos quantos seus fiéis vassalos havemos mister.
Recife de Pernambuco, o 1.° de março de 1818.
Aos reais pés de Vossa Majestade
(a.) Luiz do Rego Barreto
I — 3,13,3
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Tenho uma Portaria do Excelentíssimo Senhor Conde
dos Arcos que me ordenou marchasse para as margens do
Sul do Rio de São Francisco estabelecendo ali o meu quartel
fazendo a assentada do destacamento de cavalaria do meu
comando em Sergipe de El-Rei até nova ordem, tendo contudo
por comissão levar comigo oficiais, oficiais inferiores e soldados, que julgasse convenientes não só a bem da organização
e instrução miliciana, mas também de qualquer serviço que
tivesse a fazer sôbre as margens do mencionado Rio, assim a
observei principiando a dar conta, do que fui encarregado
em 26 do referido mês exausto de saúde, e por conseguinte de
forças para uma tão laboriosa comissão, o que foi bem constante pelo estado deplorável em que sai da Bahia, e nestas
tristes circunstâncias que duram até o presente ninguém pode
sem calúnia arguir-me de omisso, antes me será sempre louvado êste procedimento pelos honrosos sacrifícios que ofereci
no serviço de Sua Majestade empenhando para isto o restante
das minhas forças, a fim de ajudar a reivindicar os seus
sagrados direitos naquela ocasião em que esta Capitania se
achava totalmente revolta, isto suposto prossegui o meu trânsito e logo na povoaçâo da Pojuca, se foi uma invernada tão
violenta que em 3 rios do Catu se encheram de maneira que
não me ofereceram passagem, o que me obrigou a demorar-me
os dias 30, 31 do dito março, e o primeiro de abril, não
obstante esta demora ainda os travessei com trabalho e risco,
pois são de natural tal que mesmo de vau não consentem
fácil passagem.
Demorei-me no dia 5 em Inhambupe para reunir o destacamento dêste corpo que se achava no Arraial da Pojuca e
que por ordem deveria formar o estado completo do Esquadrão, tive a demora dos dias 9 e 10 na Itabaianinha por causa
de muitos cavalos cansados pelas dificultosas passagens dos
rios de Inhambupe, Rio Real e Vasa Barris e especialmente
porque esta última jornada de 8 para 9 léguas originou maior
destaque de forças e por conseguinte me ficaram atrasadas
muitas faltas as quais me foi necessário depois da marcha
do dia 12 esperar o dia 13 para se reunirem a mim, o que
muitas vezes não pude obter.
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Na povoação da estância demorei-me os dias 15 e 1(5
para satisfazer objetos de que trata a referida portaria, relativos à inteligência que deveria ter com o Tenente Coronel
Comandante interino da nova Legião daquele distrito a respeito da instrução da cavalaria que se deveria criar naquela
povoação, em cujo lugar me ficaram alguns soldados por
causa dos cavalos enfraquecerem que me foi preciso esperar
por eles o dia 19. Entrei finalmente na cidade de Sergipe de
El-Rei, onde me demorei 3 dias não só pela soma de 80 léguas
de jornada como particularmente porque os cavalos se achavam em estado de serem remontados todos visto que novas
ordens me determinavam me unisse ao exército cuja requisição de remonta fiz àquele governador, o que não satisfez,
constando-me ali que o Sr. Marechal Melo se achava distante
de mim 52 léguas pouco mais ou menos. Demorei-me nas
Laranjeiras o dia 26 onde se compraram 7 ou 8 cavalos.
Demorei-me o dia 2 de maio em Vila Nova para fazer passar
a Cavalaria o Rio de São Francisco o que conclui no dia 3
onde encontrei uma representação feita àquela vila que anunciava haver o Sargento-mor de ordenanças de Garanhuns João
Tenório que dista 30 léguas influído aquele povo para atacar
o Penedo, e neste caso me foi necessário demorar-me ali os
dias 4, 5 e 6 a fim de esperar a resposta da indagação que
se fêz sobre êste objeto do que se concluiu haverem os ditos
insurgentes sustado o seu procedimento depois de haverem
marchado 10 léguas para o fim que pretendiam, de cujo fato
se oficiou ao dito Senhor Marechal Melo e para princípio de
segurança escrevi à Câmara daquela vila do Penedo de uma
maneira mais intimativa, assegurando-lhe que eu para ali
passava acompanhado de tropas em favor de Sua Majestade.
Demorei-me em São Miguel os dias 12 e 13 para remoutar 43 praças, que se achavam incapazes' de marchar e apenas
me apresentaram 20 muito inferiores. Nas Alagoas demorei
os dias 15 e 16 para o mesmo fim e apesar das diligências
que se empregaram não pude fazer remonta alguma. Na
vila de Maceió remontei 13 com igual número também inferiores, o que não foi bastante para preencher as faltas meucionadas, e as que me apareciam todos os dias e assim conti-
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nuei a mesma marcha com carros carregados de selas com
tropas atrasadas a pé, que parte delas se fizeram unir aqui, é
o número que conduzia fiz remontar pelo caminho em cavalos
que casualmente apareciam, ficando ali cansados os de praça
ou aqueles que a pouco acabava de remontar; desta maneira
trabalhosa entrei em Pernambuco, não mencionando aqui
demoradas e dificultosas passagens de rios, em cujos lugares
poucas providências encontrei por falta de jangadas, como
fosse no Rio Formoso, onde só se achavam duas, no Abreu e
em outras mais, bem como a demora das bagagens que encontravam outras tantas dificuldades assim pelas péssimas estradas como pelas prolongadas lagoas que obrigavam a descarregar os carros, e bestas que conduziam a pólvora. Eis aqui
os obstáculos que se opuseram ao meu trânsito assinalado
pelo itinerário incluso, resta agora perguntar o seguinte:
-

l.o

Se um militar a quem se comete a comissão de marchar
pelo menos 230 e tantas léguas pelo sertão do Brasil, onde se
encontram todos os inconvenientes e que é encarregado no
mesmo trânsito de laboriosas comissões e que no estado
deflorável da sua falta de saúde, reconhecida por todos os
habitantes da Bahia, não se nega a sacrificar-se no serviço
de Sua Majestade deixará êste de satisfazer plenamente pos.síveis execuções de Ordem? E não é êle mesmo que em tais
circunstâncias dá as provas mais inegáveis da sua honra, que
fervorosamente lhe incitou ardentes desejos de obter a glória
a que se propôs? Parece com efeito que são bem atendíveis
estas razões.
2.°

Se uma cavalaria que dois meses antes da sua marcha
da Bahia para esta expedição não lhe foi distribuída as 2 rações
diárias de milho e que apenas se mantinha com pouco e mau
capim, pela esterilidade da região, e por conseguinte o deveria
ser ao Excelentíssimo Senhor General como podia esta fazer
marchas violentas continuando a sofrer a falta das referidas
espécies em todo o trânsito à exceção do pouco milho, que
*
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pôde obter em Sergipe de El-Rei e vila de Maceió em cuffir»
cidade o capim que houve foi aquele que os cavalos puderam
utilizar pastando pelas ruas da dita cidade.
3.°

.

Se havendo requerido ao Governador de Sergipe de El-Rei
a necessária remonta e não me sendo esla concedida para a
continuação da marcha com todo o corpo que se devia de unir
às forças do exército que no dia 24 daquele mês, como mostra
o itinerário, se achava em Cururipe 55 léguas distante, porque
teve o dito Senhor Marechal a fortuna de chegar por mar à
Vila Nova, e seguir alternadamente o seu trânsito; poderia eu
sem aquelas exigidas providências avançar vantajosamente
atentas as circunstâncias ponderadas no artigo antecedente
logo foi excessivo o meu procedimento nascido do desejo de
continuar a marcha.
4.»

Se acabando de receber uma participação a Câmara da
Vila Nova que aquela do Penedo se achava ameaçada por gente
armada da Comarca de Garanhuns, conduzida pelo Sargentomor de Ordenanças João Tenório, que se achava arraigado ao
sistema insurgente, e sendo como foi apresentada a referida
participação nestas circunstâncias não deveria eu esperar ali
para cumprir com o dever militar em tal caso? Escrevendoàquela vila, animando-a por uma maneira mais intimativa e
vigorosa que lhe assegurasse a sua defesa? Segue-se quea demora dos 3 dias foi necessária a bem do Real Serviço.
5.»
Se as limitadas remontas na povoação de São Miguel e
vila de Maceió de muitas praças a pé e outras no mesmo estadoquase me permitiam a continuação de marchas forçadas havendo além disto a conduzir um carro carregado de selas
da vila do Poxim e dita do Maceió se não foi êste um grande
inconveniente que se apôs ao fim pretendido, aumentando-se
todos os dias semelhantes obstáculos na progressão das jornadas? Logo não haverá quem duvide serem estes os motivos
que embaraçavam até marchas ordinárias.
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6.»
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Se as passagens de inumeráveis rios, alguns de nado, que
todos sabem por experiência quanto debilitam os cavalos com
excesso e outros que só oferecem navegação para cujo trânsito se necessita de muitas jangadas, e encontrando-se ali
apenas duas como fosse no Rio Formoso, e em outros lugares com pouca diferença, encontrando semelhantes dificuldades as bagagens de que resultaria outros tantos incômodos
que obrigava a demorar por necessidade a marcha pela falta
de farinha que conduziam? Tenho portanto que devem ser
muito recomendáveis estes motivos.
7.«

Se das replicadas requisições feitas a diversas autoridades e habitantes poderosos a respeito de cavalos não tiveram
o desejado efeito porque me respondiam haverem as bagagens e serviço do exército levado tudo, bem como praticaram
2 corpos de cavalaria miliciana o Regimento de Infantaria de
Santo Amaro das Grotas, um batalhão de Sergipe de El-Rei
e parte da Infantaria da Legião, cujos corpos com maiores
comodidades não chegaram a tempo ao ataque do engenho
do Trapiche da Pojuca, trazendo aqueles uma grande avancada, porque sairam uns da Cotinguiba e outros da Vila Nova,
como com prolongada marcha solta na Bahia, e encontrando
a desculpa negativa de socorros, poderia apressar a jornada e
remontar o esquadrão que comandava? Segue-se que experimentando eu as dificuldades mencionadas jamais poderia
concorrer com o exército naquele imprevisto ataque quando
nesse dia me achava na vila das Alagoas, que dista daquele
lugar 52 léguas.
8.'

Se os prolongados e montanhosos desfiladeiros de mais
de 2 léguas, em cujo caminho se encontram sucessivos degraus
onde se tolam os cavalos até os peitos, poder-se-ia por estes
lugares fazerem-se marchas mais vivas, inda com cavalaria
fresca, quando até os mesmos animais receiam a precipita-
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çao, e por isso se ãcautelam? Portanto estas marchas são sem
dúvida muito demoradas, pois que cheguei a calcular nestes
perigosos lugares a unidade do tempo com o estado do andamento e conheci que por uma légua me foi necessário quase
3 horas para todo o esquadrão transitar.
9.°
Além dos artigos ponderados que bem provam as dificuldades da marcha pelo sertão, pois que jamais pude obter
os recursos exigidos havia a considerar a péssima construção
das selas, a qual não concorri, cujo objeto só visto se pode
crer que seja ataviamento de um cavalo de soldado, do que
resultava aleijarem os animais com um pequeno uso o que
a experiência mostrou em 20 e tantas léguas distante da Bahia,
que se acharam quase todos feridos e portanto quase impôssibilitados de marchas forçadas.
Finalmente é de crer por conseqüência que toda a mesma
demora foi unicamente nascida da falta de meios próprios e
indispensáveis para satisfazer ao que tão seriamente me propus, tendo em toda a consideração o bom tratamento dos
povos que sem dúvida não haverá quem deixe de abonar a
boa ordem e sossego da tropa que conduzia. São os presentes
artigos copiados na Bahia, em 2 de março de 1818.
(a.) Francisco de P&ula de Oliveira
3,13,28
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173, 174, 192, 197, 198, 190.
"

*' a

'

Albuquerque, Manuel José de, 116.
Albuquerque, Francisco de Paula Cavaicante, 109.
Alcanforado, José Guedes, 33.
Alencastre, José Joaquim de, 130.
Alexandrino, João, 192, 195.
Alhanãra (vila da), 9, 41, 212, 254, 255.
Almeida, Antônio Severino de, 177, 185.
Almeida, Henrique José de, 185.
Almeida, Joaquim Ramos, 104.
Almeida, José de, 108, 175.
Almeida, Patrício" José de, 183, 195.
Almeida, Manuel Caetano, 130.
Almeida, Manuel Francisco de, 29.
¦

i

i

•

.

Almeida, Manuel José Ribeiro de, 135,
151, 152.

Almeida, Sebastião Nobre de, 6, 7, 18,
24, 32, 197, 198, 200.
Almeida Júnior, Sebastião Nobre de,
197, 199.
Alvares, Pedro Francisco, 129.
Álvares, Silvestre, 67.
Alves, Felipe Esteves, 80.
Alves, José Joaquim, 184.
Alviga, Pedro C. de, 48.
Amaral, José Alexandre Gurgel do, 80.
Amorim, Joaquim José Gomes de, 67,
175, 177, 187, 195.
Andrade, Alexandre de Melo, 20.
Andrade, Ângelo de Torres de, 25.
Andrade, Francisco de Carvalho Paes de,
130.
•
Andrade, Gonçalo Borges de (padre),
183, 195.
Andrade, Manuel de Carvalho Paes de;
¦ 130.
Andrade, Tomás Antônio de, 148.
Andrade, Tomás José de, 137.
Andréa, Francisco José de Souza Soares d', 113, 259, 262.
Angico Torto, (vila), 15, 16, 216, 224,
230, 240, 242, 246.
Antunes, Caetano José de Souza,
dre), 131.
Antunes, José Alves, 192, 195.

*

(pa-.
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Anunciação, José Bento da, 219, 220,
229, 231, 245, 2-16, 251, 253.
Apolinário, José ver Faria, José Apolinário.
'
Aracati, (freguesia), 108.
Arasagi, (freguesia), 5, 8.
Araújo, Alexandre Joaquim Álvares
de, 11, 28.
Araújo, Manuel Corrêa de, 80, 98, 104,
128.
Araújo, Raimundo Nonato de, 129.
Arcos, Dom Marcos de Noronha e Brito,
Conde dos, 6^, 70, 160, 264, 268.
Arochela, Lourenço de, 125.
Atalaia, (vila), i^G, 67, 69.
Ativa, (galera), 84, 85.
Audaz, (brigue), 69.
Ávila, Francisco José de, 238, 248.
Avelar, Amaro Soares de, 188.
Avondano, Joaquim Batista, 178, 180.
Azevedo, Francisco João de, 162, 175,
177, 186, 195.
i

Bahia, 67, 70, 72, 76, 77, 83, 89,
93, 94, 97, 99, 103, 123, 152,
272. ,
Baía da Traição, 77, 107, 108, 203,
212, 26.1, 262.
Bandeira, José Barbosa, 184.
Barbosa, Antônio José, 13, 14, 22,
Barbosa, Francisco da Costa, 17,
. 193.
Barbosa, João, 208.
Barcelos, Felipe Neri de, 129. .
Barreto, Francisco Antônio de Sá,
Barreto,
201.
Barreto,
114,
Barreto,
Barreto,
Barros,
Barroso,
189.

90,
159,206,

188.
170,

Bastos, Antônio
250, 251.

Fernandes,

16,

243,

Bastos, Joaquim Gonçalves, 72, 96.
Batalha, Antônio, 64, 71, 125.
Bernardes, Francisco, 213, 243.
Benevides, Luiz José, 184.
Bernardo, Antônio José, 191.
Bezerra, Antônio Luiz, 6, 7, 26.
Bezerra, Gonçalo. Roiz, 28.
Bezerra, Gonçalo Soares, 20.
de
Joaquina
Francisca
Jjiiancourt,
Ávila, 41.
Bom Fim (barco), 49.
Bom Jesus de Além, (barco), 67.
Bouapartc, Napoleão, 77, 204.
Borges, Francisco, 26, 188.
Borges, José Inácio, 78, 88, 92.
Braga, José Maria, 29.
Brandão, Antônio Tristão de Serpa,
129.
Brandão, Bruno Antônio de Serpa, 183.
Brandão, Manuel José de Serpa, 129.
Brejo da Areia, (vila), 5, 7, 12, 16, 18,
20, 24, 27, 32, 33, 38, 94.
Brejo da Natuba, (vila), 10.
Brito, Felix Francisco de, 141, 154, 194.
Brito, Francisco Barbosa de, 99.
Brito, Francisco Xavier Pereira de, 130.
Brito, José Inácio, de, (padre), 175,
177, 186, 195.
Brito, Luiz Francisco Corrêa de, 131.
Brito, Manuel Mateus de, 186.
Bustamante, Luiz Fortes de, 104, 130.

129.

José Francisco, 162, 165, 199,
Luiz do Rego, 82, 86, 94, 99,.
119, 123, 204, 205, 259, 262.
Pedro, 129.
Pedro Velho, 92.
José de, 194.
João Batista de Carvalho,

Cabedelo, (fortaleza), 194, 203, 256,
260, 262.
Cabral, Matias da Gama, ver Vasconcelos, Matias da Gama Cabral.
Cabugá ver Cruz, Antônio Gonçalves da.
Cácia, Rita de, 40.
Caicó, (vila), 35, 36. .
Cajueiro, (freguesia), 263.
"80.
Pereira,
José
Caldas, Manuel
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Camaragibe, (freguesia), 65. .
Comera, Joaquim da Franca, 28.
Camilo, Francisco Rodrigues, 56, 57, 58,
...
60, 62.
Campeio, José Pires, 92, 130.
Campeio, Lourenço Roiz, 7.
Campeio, Virgínio Rodrigues, 117, 180.
Campeio Júnior, José, 129.
Campina Grande, (vila), 6, 31.
Campos, João Felix de, 84.
Canafistola, (vila), 216, 225, 226.
Cangurungu, (vila), 263.
Cardoso, Antônio Francisco, 184.
Cardoso, Manuel Pereira, 28.
Carmo, José Joaquim do. 28.
Carneiro, Joaquim José, 237, 242.
Carneiro, Manuel, 233.
Carneiro, Severino, 233.
Carvalho, Augusto Xavier de, 47, 177,
181.
Carvalho, Bernardo Teixeira Coutinho
Alves de, 76, 79, 83, 84, 85, 90, 93,
98, 106, 109, 112, 113, 114, 119, 120,
122, 126, 164, 165, 167, 168, 170,
172, 173, 174, 194, 200, 201, 255.
Carvalho, Custódio Vaz de, 188.
Carvalho, Francisco Joaquim Pereira de,
131.
Carvalho, João Antônio Rodrigues de,
71, 95, 96.
Carvalho, João Batista Barroso, de, 175,
177, 195.
Carvalho, Joaquim José Ferreira de,
131.
Carvalho, José Antônio Pereira de, 166.
Carvalho, José Maria Xavier de, 181,
212.
Carvalho, José Pedro de, 19.
Carcalho, José Peregrino Xavier de, 47,
48, 177, 181.
Carvalho, Manuel Álvares de, (padre),
¦

29.
,
Carvalho, Manuel Henrique Pires . de,
197.

Carvalho, Manuel Teixeira de, 63, 205,
208, 209, 214, .215,. 223, 231, 232,
235, 236, 239, 245, 253.
Castro, Antônio José da Silva, 96.
Castro, João Vicente Ferreira, 129.
Castro, José da Silva, 72.
Castro, José Valério Freire de, 198.
Castro, Gonçalo Marinho de, 126, 201.
Castro. Manuel de. 199.
Castro, Miguel' Joaquim de Almeida e,
(padre Miguelinho), 92, 167.
Cassumbá, José Gomes do Rego, 129.
Cavalcante, Francisco Antônio, 24.
Cavalcante, Francisco Bernardo, 190,
196, 221, 228.
Cavalcante, Francisco de Ávila, 243.
Cavalcante, Francisco Pedro, 219.
Cavalcante, João Batista Rego, 185. .
Cavalcante, José de Sá, 186;
Cavalcante, Luiz Francisco de Paula;
109, 118.
Ceará, 71, 73, 77, 83, 90, 95, 96, 97, 102,
104, 107, 116, 117, 118, 125, 164,
170, 194.
César, João Nepomuceno Corrêa, 209,
213, 214, 215, 231, 232, 235, 236, 239,
240, 245, 246, 253.
César, Luiz Pedro de Melo e, 166, 174,
194, 201.
Ccsar, Miguel Joaquim, 186.
Chagas, Francisco Felix das, 191.
Chaves, Domingos José de Araújo, 231.
Chaves, Domingos José Gonçalves, 135,
153, 223, 224, 225, 226, 245, 246,
248, 253.
Chaves, José Martins, 22.
Ciprkino, Joaquim, 182.
Cirne, André Alves Pereira Ribeiro e,
34, 37, 39, 40, 53, 54, 163, 167, 170,
172, 173, 175, 176, 194, 196, 205,
206, 209, 215, 223, 224, 232, 236,
239, 240, 245.
Cirne, José da Costa, (padre)\ 1.67, 200»Cirne, Silvério da Costa, 62, 165, 175,
177, 187.
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Clemente, Manuel, 51.
Coelho, Antônio Manuel da Silva, 140,
152.
¦

¦

t

Coelho, Manuel Duarte, 68.
Coimbra, João, 27, 65, 67.
Colado, Antônio Felipe, 28.
Conceição, Aniceto Ferreira
196, 201, 205, 206, 209.

190,

Cordeiro, João Barbosa, 183.
Corrêa, Antônio Dantas, 14, 22.
Corrêa, Felix Francisco, 129.
Corrêa, Manuel Luiz, 118.
Costa, Antônio José da, 217, 223, 224,
227, 231.
Costa, Cláudio Alves da, 53, 54.
Costa, Francisco da, (padre), 142, 187.
Costa, Francisco José da, 8.
Costa, José da, 147, 148.
Costa, José Dias da, GG, 67.
Costa, Joaquim, Vieira da, 29.
Cotinguiba (vila), 272.
Coutinho, Amaro Gomes, 177, 179.
Coutinho, Anselmo, 26, 51.
Couto, Antônio Joaquim, 164, 194.
Couto, João Botelho do, 141, 153, 154.
Couto, João Ferreira do, 28.
Cruz, Antônio Gonçalves da, 75, 111,
261.
Cruz, José Ferreira da, 114.
Cruz, José Gregório da, 65.
Cunha, Estevão José
45; 46, 176.

•

Engenho áa Barra, 264.
i
Engenho ãe Garapú, 267.
Engenho ão Trapiche ãe Ipojttca, 267,

*

da,

Delgado, Antônio de Castro, 128.
Dias, José Ferreira, 28.

Carneiro da, 44,

Cunha, João Nepomueeno Carneiro da,
40.
;¦.¦•¦;.

Cunha, Joaquim Manuel Carneiro da,
40, 44, 63, 178, 180.
Cunha, Lourenço Dias da, 14, -22, 140,
153.
Cunha, Manuel Florentino Carneiro da,
40.
í
Cururipe (freguesia), 266, 271.
Cuxarr a, Manuel Atanásio da Silva,
131.

O70

Engenho âos Poços, 269.
Engenho Novo, 266.
Estância, (povoação), 264.
Vaiai, (ilha do), 78.
Falcão, Ângelo de Barros, 30.
Falcão, João do Rego, 131.
Falcão, João Marinho, (padre), 213,
221, 228.
Falcão, João Osório de Castro e Souza,
92, 93, 95, 109, 112, 115, 116, 119,
121, 124, 128, 131, 255.
Faria, José Apolinário de, 160, 161,
166, 180, 261.
Faria, José Matias do Rego, 39.
Ferrão, José Carlos Mairink da Silva,
87, 88, 112, 113, 121, 122,, 130, 259.
Ferreira, Antônio, 131.
Ferreira, Inácio Joaquim da Silva, 11.
Ferreira, Joaquim Pires, 91, 131.
Ferreira, Manuel da Costa, 29.
Ferreira, Manuel Fernandes, 28.
Ferreira, Vicente José, 190.
Figueira, Francisco, 191.
•A

Figueiredo, André Dias de, 6, 16, 33,
164, 193, 196, 201, 215, 223, 224,
226, 229, 231, 240, 246.
Filadélfia, (cidade), 108, 262.
Filangieri, 144, 150.
Figueira, José Ferreira, 33.
Firmiano, Antônio, 65.
Florentino, Manuel, 182.
Fonseca, Antônio José Vitoriano Borges
da, 64.
Fonseca, Felipe Mena Calado da, 178,
'¦• ''
' '
•
179;
Fonseca, Manuel Felis da, 20.
ia

•

289
Fortaleza das Cinco Pontas, 82, 161,
201.
Fortaleza do Br um, 112, 218.
Furtado, José Francisco, 126.
Fragoso, José Albano, 73, 97, 104, 105,
202.
Franca, Francisco Xavier Monteiro da,
*
42, 74, 95, 162, 177, 181.
Franca, Joaquim Monteiro da, 177, 189.
Franca, José Bento Monteiro da, 196.
Frazão, Pedro da Costa, 142.
Freire, Antônio Rogério, 139, 151, 158,
160, 161, 165, 181, 217, 225.
Freire, João Luiz, 30, 132, 134, 143, 158,
161, 166, 176, 220, 261.
Freire, Veríssimo Machado, 48, 179.
Freitas, Francisco de, 191.
Freitas, Inácio José de, 129.
Freitas, José Patrício, 131.
Frutuoso, Gonçalo, 188.
Furtado, Miguel Lopes, 184.
*

Goiivêa, .losé da Cruz de, 160, 177.
Gouvêa, José Jacinto de, 148.
Gramame, (freguesia), 242, 243, 244,.
249.
Grijó, Manuel Eduardo Rodrigues, 80..
Grócio, Hugo, 149.
Geraldo, Antônio, 131.
Guedes, Manuel José, 242.
Guimarães, Antônio da Silva, 7„
Guimarães, José Duarte 23.
Gusmão, Alexandre de, 157.
Gusmão, Antônio José, 131.
¦

¦

Henriques, Antônio, 14.
He?iriques, José Gonçalves, (padre), 189;.
Henriques, Joaquim de Miranda, 130.
Henriques, Manuel Lobo de Miranda,.
41, 175, 177 187, 195.
Holdt, Jorge Fleming, 90, 106, 109, 155*
160.
Homem, Joaquim dos Santos, 112..
w

Gadelha, Narciso da Costa, 184.
Galvão, Inácio Francisco da Fonseca,
65.
Galvão, Manuel da Fonseca, 190, 196,
201.
Gama, Matias da, 212.
Garanhuns, (vila), 69, 70, 266, 269, 271.
Gavião, (bergantim), 164, 194.
Goiana, (vila), 8, 11, 14, 21, 30, 33,
34, 36, 137, 140, 152, 156, 163, 166,
205, 212, 232, 259, 266.
• •
Gois, Lino Ferreira, de, 388.
*

•

• *

•

i *

Gomes, Benlardino, 20.
Gomes, Francisco, 191.
Gomes, João José, 21.
Gom-cs, Joaquim José, 182.
Gomes, Manuel Pedro, 202.
Gomes, Vicente Ferreira, 131.
Gomes, Vitoriano, .28.
Gonãim, José Pereira de Lima, 86
Gonçalves, Miguel, 184.
Gorãüho, José Egídio, 99.

¦

Jpojnca, (vila), 263, 268.
Iguaraçu, (vila), 204, 259.
Ilha da Madeira, 108.
Ilha de Santa Helena, 204.
Inhainbupe, (freguesia), 263, 269.
Itabaiana, (vila), 13, 21, 132, 135, 138;.
140, 145, 148, 150, 153, 154, 156,.
158, 160, 161, 216, 233, 240, 241,.
244, 247, 256, 261.
Itabaianinha, (vila), 264.
Itamaracá, (fortaleza), 257, 258, 262^,
267.
Itapwuru, (freguesia), 264.
Jaraguá,

*«i

w,

t

(porto), 65, 68.

Lacerda, Inácio Cavalcanti de Albuquerque, 11, 30.
Lacerda, João Ribeiro Pessoa, de, 129.
Lacerda, José de Barros Falcão de, 188..
•';
Lanseiro, Vicente de Souza, 129.
:;
Laranjeiras, (freguesia), 205, 269.
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Latapie, Paulo Alberto, 76, 77, 78, 90,
.
107, 156, 261.
, . :
Leal, Francisco Josó dos Santos, 29.
Leal, José Antônio dos Santos, 6.
Leão, Francisco de, 168, 193, 251.
Leão, Manuel de, 232.
Leão, Matias Carneiro, 128, .131. ,.
Leira, Bento Januário de, 18. <
Letra, Inácio de Barros, 6, 34.
Leitão, João, 221..
Leitão, Marcelino da Silva, 9.
Leite, Bernardo José Pereira, 28. .
Leite, Joaquim de Melo, 70.
Lemos, Francisco Nunes, 28.
Lemos, Manuel Vieira de, 56, 57, 58,
60, 62.
Lima, Antônio Bento de Araújo, 138.
148, 149, 153..
Lima, Clemente Estevão de, 178, 181.
Lima, Domingos de Castro, 130.
Lima, Francisco de Moura, t 65.
Lima, João Nepomuceno Ferreira, 28.
Lima, Joaquim Inácio de Barros, 53, 54,
129, 176, 206, 209, 215, 223, 224,
232, 236, 240.
.
Lima, José Antônio, (padre), 23, 206.
Lima, José Álvares, 28.
Lima, José de Barros, 14.
Lima, José Jerônimo, 181, 196, 201, 239,
240, 245, 246, 253.
Lima, José Luiz Pereira, 11, 28.
Lima, Julião Leocádio de, 7, 18, 32.
Lima, Manuel da Costa, 13, 24, 133, 138,
142.
Lisboa, Antônio José, 51.
Lobato, Luiz Antônio de Faria, 128.
Lobo, Eodrigo José Ferreira, 75, 80, 88.
Lopes, João Ferreira, 129.
Lopes, Manuel, 28, 195.
Loureiro, Antônio José Gomes, 6, 13,
18, 32.
Luna, Manuel de Serqueira, 167; 200v
; t

Macedo, Francisco de Seixas, 187. • .
Maceió,: (yila), 65, 67, 207, 209, ,271. .,.

Machado, Alexandre Francisco de Sei- •
xas, 162, 164, 175, 177.
Maciel, Antônio Tavares (padre), 141,
.
154.
.
*

Maciel," Isabel de Souza,-232.
Maciel, Manuel Corrêa, 131. I
Mafra, Tomás de Souza, 84, 94, 164,
165, 168, 173, 174,.195, 196.
Maia, Antônio José da, 125.
Maia, Francisco Machado de Faria e,
6
Mamanguape, (vila), 23, 31, .53, 163,
173, 175, 178, 192, 194, 197,. 198,
200, 254.
Maranhão, Afonso Albuquerque, 213.
Maranhão, André Albuquerque, 23, 211,
212'
Maranhão, Inácio Leopoldo de Albuquerque, 165, 177, 243, 250.
¦»

-

Maranhão, João de Albuquerque, 5, 24,
177, 179, ,201.
.
Maranhão, João Nepomuceno de Albuquerque, 177..
Maranhão, José de Albuquerque, 170.
Maranhão, José Felipe de Albuquerque,
189, 196, 201..
Maranhão, Josefa Joaquina de Albuquerque, 210.
Maranhão, Luiz de Albuquerque, 7-.Maranhão Júnior, João de Albuquerque,
190, 196, 209, 210, 214.
Marinho, Jacinto, 24.Marinho, João, 250.
Marinho, Gonçalo, 111.
Marinho, Vitoriano José, 111.
Mariz, João Rodrigues, 56, 57, 58; 60,
62.
Mariz, Manuel Freire, 80.
Marques, Domingos, 130.
.
Marques, Joaquim, 131.
Marreiros, Manuel Joaquim, 101.
Martins, André José, 13.
Martins, Domingos José*, 13, 62, 70, &0r
96, 110, 111.
\£á '- • I
T

.'

I T

t
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^Martins,

Francisco José, 13, 72, 96.
Martins, Luiz, 221.
Martins, Manuel José, 14, 129.
Massa, Antônio Galdino Sanches, 31.
Massa, João Álvares Sanches, 133, 138,
142.

Monteiro, Antônio- Caetano da Costa,.
129.
Monteiro, Antônio Pereira, 28.
Monteiro, José Afonso, 6o-.
Monteiro, Manuel do Nascimento da-.
Costa, 129.

Matos, Albino Antônio, 28.
Marui, (freguesia), 265.
Medeiros, .José Clemente, 28.
Medeiros, José Gonçalves de, 175, 191,
195.

Monteiro, Tomás Antônio Maciel,
Monte-mor, (vila), 24, 53, 169.

•

I

¦

•

Medeiros Júnior, José Gonçalves de, 177.
Melgaço, Francisco Antônio Pinto, 146.
Melo, Antônio Pereira de Albuquerque,
(padre), 6, 141, 150, 154, 159, 165,
177, 179, 220, 221, 226, 233, 235,
240, 241, 242, 247, 248.
Melo, Bento Bandeira de, 177, 186.
Melo, Brnz Alvares de, 148.
Melo, Francisco Tavares de Azevedo e,
11.
Melo, Isidora Maria, de, 215, 224.
Melo, José Camelo Pessoa de, 30.
Melo, José Maria Ildefonso Albuquerque Pessoa de, 129, 177.
Melo, José Vieira de, 67.
Melo, Maria Joaquina de, 41. r
Melo, Sebastião Antônio de Barros, 129.
Mendes, Antônio Ferreira, 19. '
Mendes, Jonquim José, 80.
Mendonça, João Cordeiro de, 20.
Mendonça, José de, 69.
Menezes, Antônio Francisco de Leão,
69, 221, 222, 223, 231, 232, 235, 236,
237, 238, 239, 251.
Meriri, (freguesia), 199.
Mer me, João, 156, 161.
Miguelinho, (padre), ver Castro, Miguel
Joaquim de Almeida e
»

*

.

Miranda,
Miranda,
Miranda,
Miranda,

Antônio José de, 74, 79, 98.
Antônio Lopes de, 27.
João Batista de, 135, 147, 148.
José Antunes de, 28.

80..

I

Montcncgro, Caetano Pinto de Miranda,87, 114, 218, 219.
Montcnegro, João
Melo, 62, 101.

Ribeiro

Pessoa

de-

Morais, Felipe da Silva de, 65.
Morais, Francisco Luiz Nogueira
176, 178.

de,.

Morais, Inácio de, 171.
Moreira, José Álvares, 11, 28.
Moreira, José da Costa, 139, 150..
Morituba (freguesia), 263, 266.
Mascoso, Luiz Antônio Salazar, 126'..
Mota, Sebastião Corrêa da, 65.
Moura, José Antônio Saraiva de, 14.
Moura, José Francisco de, 227..
Mrnúz, Francisco de Melo, (padre),
17S, 185.
>

Mimiz, José de Melo, 178.
Muniz, Marcos de, 28.
M urrei, W., 262.
Nascimento, Manuel de Azevedo do, 80.
Nascimento, Pedro Morais do, 29.
Neri, Felipe (padre), 65, 80.
Nobre, Antônio José Fernandes, 5, 12,
15, 27, 177, 179.
Nobre, José Ferreira, (padre), 175, 185,,
195.
Nóbrega, Antônio Ferreira da, 184.,
Nóbrega, Francisco Antônio, 19.
Nóbrega, José Elias da, 19.
Nossa Senhora do Desterro ãe Itambê,,
(freguesia), 215'.
.

Nova York, (porto), 77.
Nunes, José Ferreira, 28, 174.

'
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6, José do, 130.
Olafnãa, José de, 52, 214.
Olinda, (viía), 87, 89, 91, 104, 127, 134.
Oliveira, Antemio de, 178, 180. Oliveira, Bento Casado de, 29. Oliveira, Francisco de Paula de, 273.
Oliveira, Gabriel Pereira de, 191.
Oliveira, Joaquim Antônio de, 62, 63. -,Oliveira, José Manuel de, 129.
Oliveira, Luiz de; Í25, 191.
Oliveim, Manuel' Joaquim de, 169.
Palma, ctfncíe da, 8o, 121, 262.
Paraíba, (Vila), VÁ) 31, 37, 42, 53, 55,
57, 60, 62, 74; 75, 77, 89, 93, 94,
97, 106, 107, 108; 116, 125, 128, 132,
133, 135, 140, 144, 151, 152, 169,
171, 176, 178, 200, 212, 215, 223,
228, 236, 240, 252, 254, 256, 259,
260, 261.
Passos, Simão Ferreira dos, 130.
Pedras de Fogo, (vila), 230, 234, 237,
238, 239, 242, 243, 244, 252.
Peixoto, Francisco Ribeiro Guimarães,
129.
Pequeno, Francisco Álvares, 138, 148.
Pequeno, José Antônio Álvares, 26.
Pereira, Agostinho Álvares, 28.
Pereira, Antônio José da Silva, 200.
Pereira, João Barbosa, 186.
Pereira, João Coelho, 29.
Pereira, Joaquim da Silva, 141, 146,
155, 158.
Pereira, Joaquim José, 29.
Pereira, Joaquim Pires, 127.
Pereira, José Barroso, 202, 203.
Pereira, José Caetano ele Paiva, 109.
Pereira, José Nicoláu, 28.
Pereira, Luiz da Costa, 6.
Pereira, Manuel do Carmo, 137, 148.
Pereira, Manuel José da Fonseca, 28.
Pereira, Manuel Lopes, 190.
Periperi, (freguesia), 265. .
Pernambuco, 11, 15, 33, 53, 64, 68, 75,
78, 79, 80, 83, 89, 102, 103, 105, 107,

109,
155,
221,
Pessoa,
Pessoa,
tins,
Pessoa,
134,
Pessoa,
183,
Pessoa,
Pessoa,

114, 123, 135, 140, 141, 145,
158, 174, 199, 203, 211, 217,
«
227, 228, 241, 262, 267, 270.
Antônio Alves, 177.
Domingos Teotônio Jorge Mar10, 14, 62.
João Ribeiro, (padre), 72, 96,
145, 146, 159, 166, 189.
Joaquim José Ribeiro, 175, 178,
195, 207, 208.
Francisco Antônio, 230.
Francisco de Santa Mariana,
(frei), Pescoço, 6, 181.
Pessoa, Manuel José, 230.
Piauí, (vila), 71, 83, 95.
' .1
Pilar, (sumaca), 75.
Pinheiro, João da Silva, (16.
Pinheiro, Joaquim, 130.
Piranhas, (vila), 15.
**|
Pitimbíi, (vila), 166.
Pinto, João Francisco da Silva, (padre),
220.
Pinto, José da Silva, 70.
Pinto, José João de Oliveira, 28.
Pombal, (vila), 17, 33, 35, 36, 170.
Pontecoulant, Luiz Adolfo, 106, 167.

Porto, Antônio, 67.
Porto Alegre, (vila), 15, 17, 35, 36.
Porto âe Pedras, (vila), 65, 69, 70, 267.
Porto dos Touros, (vila), 107, 108.
Portugal, Bernardo Luiz Ferreira, 56,
57, 58, 60, 62, 80.
Portugal, Tomás Antônio Vila Nova, 76,
79, 82, 86, 90, 92, 93, 95, 98, 106,
109, 112, 114, 115, 118, 119, 121,
124, 126, 128.
Poxim, (vila), 266, 271.
Queiroga, Francisco José Corroa de, 92.
¦

¦

Rabelo,
Ramos,
Ramos,
Rangel,
Raposo,

Manuel Paz, 130,
Francisco, 171.
José, 182.
José Lucas de Souza, 178, 182.
Francisco Inácio, 137.
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Raposo, Vicente Ferreira de Oliveira,
29.
Ray, Joseph, 75, 76.
Rebelo, Julião Joaquim, 19.
Recife, (vila), 34, 37, 39, 68, 86, 87, 88,
91, 94, 127, 174, 195, 201, 213, 217,
233.
Rego, Francisco de Souza, 129.
Rego, João Batista, 22, 30, 136, 139,
140, 148, 150, 159, 233, 235, 237,
241, 247.
Ribeiro, Francisco, 183, 196, 201.
Ribeiro, Joaquim José, 175, 178, 195,
207, 208.
Ribeiro, Henrique Joaquim de Sá, 189.
Ribeiro, Leonardo José, (padre), 6, 7.
Ribeiro Júnior, Manuel José Martins,
129.
Rio cie Janeiro, 65, 75, 78, 89, 90, 92,
96, 97, 108, 116, 125, 128, 152, 159,
262.
Rio de São Francisco, 70, 266, 268.
Rio cio Peixe, 33, 50.
Rio Formoso, 270, 272.
Rio Grande do Norte, (vila), 17, 77,
78, 138, 166, 171, 198, 207, 211, 261.
¦

v

Rocha, Antônio Tomás da, 25.
Rocha, João da, 191.
Rodrigues, Leandro, 139.
Roiz, Manuel, 51.
Rolim, João Felipe de Souza, 129.
Roma, José Inácio Ribeiro de Abreu e
Lima, (padre), 64, 67.
Romeu, Domingos da Costa, 10.
Sá, Francisco Antônio Corrêa de, 162,
175, 188.
Sá, Joaquim Soares, 184.
Sá, Luiz José Corrêa de, (padre), 162,
175, 188.
Saldanha, José da Natividade, 131.
Sampaio, Antônio Joaquim Ferreira de,
80.
Sampaio, Manuel Inácio de, 116.
¦

Santa Ana, João de, 178.
:'
Santa Ana, Joaquim, 179.
Santa Casa da Misericórdia, 196, 197.
Santa Rosa, Francisco Xavier de, 46.
Santa Tereza, João, (frei), 7, 18, 32.
Santa7ia, José Egídio Gordilho de, 70.
Santo Antônio do Recife ver Recife,
(vila).
Santos, Antônio Gonçalves dos, 129.
Santos, Antônio José dos, 65.
Santos, Francisco dos, 19.
Santos, Joaquim Cipriano Gomes dos,
196, 201.
Santos, Joaquim dos, 130.
São Marvanc, Francisco de, (frei), 177.
São Miguel (vila), 19, 266, 267, 269.
Sarmento, Nicolau Paes, 65.
Sergipe cVEl-Rci, 68, 70, 265, 268, 271.
Seridó, (vila), 15, 154.
Serinhaem, (vila), 68, 267.
Serpa, Joaquim Jerônimo, 128.
Serra, José Corrêa da, 261.
Serra do Martins, 34, 35, 36.
Serrão, Manuel Coelho, 182.
Silva, André Alves da, 202.
Silva, Antero José da Maia, 85, 86.
Silva, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e, 99.
Silva, Antônio Galdino Alves da, 7, 18,
132, 133, 135, 138, 140, 141, 154,
241, 246,
É

I

J

'

Silva,
24,
Silva,
Silva,
Silva,
Silva,
Silva,
Silva,
Silva,
Silva,
Silva,
Silva,
Silva,

Antônio José da, 11, 16, 20, 21,
26.
Antônio Rabelo da, 130.
,
Bento José da, 69. .
Damaso Roiz da, 28.
Felipe Alexandre da, 130.
Francisco Antônio da, 177, 182.
Honoráto V. da, 28.
João Francisco da, 28.
João Teotônio de Souza, 29.
João Tavares da, 154.
Joaquim Gomes da, 28.
José Gregorio da, 69.
*
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Silva, José Lourenço da, 162, 169, 175,
177, 191, 195. .
Silva, José Mateus da, 91.
Silva, José Roberto Pereira da, 111, 126.
Silva, José Vidal da, 192, 196, 201.
Silva, Manuel José da, 175, 177, 195.
Silva, Manuel Ribeiro da, 202.
Silva, Matias José da, 127.
Silva, Tomás Pereira da, 129.
Silveira, Ana Norberto da, 41.
Silveira, Antônio João Brum da, 135.
*

Silveira, Antônio José Brum da, 145,
148.
Silveira, Francisco Manuel Brum da,
135, 137, 145, 149.
Silveira, Maria Umbelina da, 41.
Siqueira, Estevão de, 131.
Soares, Bartolomeu, 186.
Soares, Lauriano Vieira, 28.
Soares, Miguel Garcia, 28.
Soares, Paulo de Araújo, 33.
Soares, Venceslau Miguel, 128.
Soares, Vicente Ferreira, 11, 28.
Souto, Manuel Cordeiro de, 29.
Souza, (vila), 17, 35, 37, 38, 53, 54,
. 55, 56, 57, 58, 60, 162, 169.
Souza, Alexandre Pereira de, 173, 184,
196, 197.
*

Souza, Antônio Ferreira de, 185.
Souza, Antônio José de, 137, 148, 150,
153.
Souza,
Souza,
Souza,
Souza,
Souza,
Souza,
Souza,
Souza,

Antônio Pereira de, (padre), 19.
Francisco Manuel de, 148, 149.
João Alves de, 130.
Leandro de, 230. •
Manuel da Fonseca, 21.
Manuel Ferreira, 185.
Manuel Gonçalves de, 6.
Manuel José de, 8.

Taylor,
Thetis,
Torres,
Torres,
Torres,

Archivald, 262.
(fragata), 70.
Domingos Jorge, 29.
Francisco Jorge, 27.
joão Martins, 189.

Uchôa, João Borges, 207.
Uchoa, José Borges, 183, 196, 201.
Valcacer, José Soares, 29.
Fale, Antônio Marques do, 15.
Vale, Francisco Inácio do, 21, 32, 198.
Valha ãe Déo, (escuna), 84.
Valois, Felix de, 92.
Vasa Barris, (vila), 269.
Vasconcelos, André Aciole de, 178, 185.
Vasconcelos, Matias da Gama Cabral,
11, 23, 138.
Velho, Antônio Felix, (padre), 189.
Veloso, Manuel Caetano, 131.
Viana, Bento José Alves, 33, 174.
Viana, Francisco Antônio, 11, 27, 190.
Viana, João Barbosa, 212.
Viegos, Manuel Luiz, 131.
Vieira, Antônio de Souza, 230, 236, 238,
239, 245, 246, 248, 249, 252, 253.
Vieira, Manuel da Rocha, 185.
•
Vila de São José, 170.
Vila do Conde, 25, 166, 254, 255.
Vila ão Penedo, 65, 68, 70, 266.
Vila ão Pilar, 10, 132, 135, 137, 138,
139, 159, 166, 169, 194, 216, 219,
220, 221, 225, 227, 230, 233, 234,
237, 240, 241, 242, 243, 248, 249,
251, 254, 255.
Vila do Príncipe, 17.
Vila Nova ãa Rainha, 9, 265, 271.
Vila Nova de Souza ver Souza (vila).
Vila Real ãe São João, 9, 10, 34.
Vila Seca, José Antônio, 6, 34.
*

i

Wateí, Barbeirac, 149.
Targine, David Leopoldo, 186.
Tavares, Jerônimò Vilela, 130.

¦

Zabumba,

(barco), 202.

