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EXPLICAÇÃO

Este quarto volume sobre a Inconfidência de 1817 representa mais uma série de textos para a compreensão do
nascimento da consciência nacional e do movimento revolucionário nordestino. As coisas d'alma que o réu Cristóvão
Corrêa de Barros Cavalcante, natural de Alagoas, não quis
dizer no auto de perguntas da Devassa (p. 77 e 78) representam uma página em branco na história da reconstituição
dos motivos e pensamentos dos revolucionários de 1817, es"pobres e aperrinhados"
pecialmente dos
(p. 70), que mal
sabendo ler e escrever deixaram-se empolgar pela expectaUva de criar uma pátria livre e independente. Se este
requereu ao seu "soberano da parte de Deus e el-rei" sustentando "que lhe quero falar, que quero dizer coisas d'alma"
e não as disse porque el-rei não veio à sua presença, outro
houve, como Feliciano José Domelas, Vigário do Rio
Grande do Norte, envolvido no movimento, preso e autuado,
que em sua defesa declarou que "até mesmo no confissionário
os exortava, aos pais e mães de família, a serem sempre fiéis
ao seu rei e cumprir exatamente os seus dever es" (p. 115).
Se o excesso de pudor de Cristóvão Cavalcante nos
privou de algo indispensável para a compreensão íntima do
problema psicológico de muitos revolucionários humildes,
não faltam neste volume preciosos documentos que nos

— VI —
fazem repensar o que se pensou, ressentir o que se sentiu,
rever os dirigentes e dirigidos, a vida em suas múltiplas
formas sociais.
Em primeiro lugar convém destacar a Lei Orgânica discutida em Conselho, aprovada por este e pelo Governo, só
lhe faltando a aprovação das Câmaras para ser posta em
prática, como escrevia Antônio Carlos, de Boa Vista, a 29 de
março de 1817 (p. 95/96). Esta Lei Orgânica, primeira Constituição feita no Brasil por brasileiros (p. 16/23), afirmava
no seu preâmbulo a soberania do povo, os direitos dos homens, fim e alvo dos sacrifícios sociais, garantia as liberdades
de opinião (n.° 6), de imprensa (n.° 25) e religiosa
(n.° 23), embora reconhecesse como Religião do Estado a
Católica Romana. Outorgava aos europeus naturalizados,
aderentes ao partido da regeneração e liberdade, e aos estrangeiros que se naturalizassem o direito aos empregos e
cargos da República (n.° 26 e 27).
Era a primeira vez que se procurava garantir a todos os
brasileiros estes direitos individuais proclamados pelo liberalismo, muito antes de ser adotada no Brasil (a 21 de abril
de 1821) a Constituição Espanhola de 19 de março de
1812. A Lei Orgânica de março de 1817 é, assim, o primeiro
ensaio de Constituição no Brasil, sete anos antes da primeira
e única Constituição do Império.
Do ponto de vista do poder político e suas formas jurídicas devem ser apontadas também as medidas de segurança
aprovadas nas "Instruções que o Governo Provisório expede
aos capitães-mores para estes as observarem e fazerem
observar aos comandantes dos distritos de beira-mar, chamando à sua presença aos jangadeiros e pescadores para
que fiquem entendidos" (p. 47-49).
Vê-se pela leitura de outros documentos aqui expostos
que Bernardo Luís Ferreira de Portugal, Deão e Vigário
Geral do Bispado de Pernambuco, pretendia fazer a revolução
para pedir a Sua Majestade que desse nova constituição
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(p. 154). Eram assim rebeldes constitucionais, comenta Bernardo Teixeira, o Desembargador da Devassa para o Ministro
Tomás Antônio Vilanova Portugal. Na pretensão das garantias constitucionais e da segurança individual encontram-se
as principais bases ideológicas da Lei Orgânica de 1817.
Sobre as influências ideológicas no preparo da revolução
acrescentam estes textos novos depoimentos. Esclarece Bernardo Teixeira (p. 156) que guando esteve em Lisboa soube,
por intermédio do bacharel Jeronimo da Cunha, que fora
Juiz do Crime de Angola e morrera no Rio de Janeiro, que
Simão Pires Sardinha e o Padre José Luís, naturais de Minas
Gerais, imbuíam os brasileiros no sistema republicano e nos
meios de o implantar no Brasil e que Manuel e Francisco
Arruda da Câmara vieram para Pernambuco com o mesmo
fim. Da influência destes se sabia, mas da dos primeiros é
esta a única revelação que conhecemos. Sobre a ação da
maçonaria convém atentar para o que se escreve no fim da
"Relação dos
presos", feita por João Osório a 30 de abril de
1818 (p. 167).
Uma das maiores contribuições destes documentos consiste nas variadas Relações de presos, não só as simples listas
nominativas (p. 3-4, 172-178, 185-186, 188-191) como especialmente aquelas que são acompanhadas de pequenas
ementas valiosíssimas para a apreciação do papel revolucionário por eles desempenhado, (p. 31-32, 50-66, 159-168).
Outras relações são também de extraordinária significação para a exata reconstituição do momento histórico revolucionário e pós-revolucionário. A Nota das prestações do
Banco do Brasil e das letras sacadas pelo Erário Régio pagas
na Tesouraria Geral da Junta da Real Fazenda da Capitania
de Pernambuco entre 23 de julho de 1817 e 4 de agosto de
1818 (p. 255-256) e a Relação dos Donativos que se fizeram a
Sua Majestade desde 21 de junho de 1817 e 4 de agosto de
1818 (p. 257-259), são documentos extraordinários para a história econômica de Pernambuco no princípio do século XIX.

— VIII —
A ordem de suspensão da Devassa e a cópia do perdão
de todos os presos chegou ao Recife a 8 de abril de 1818. A
carta de Luís do Rego de 14 do mesmo mês descreve as festas
populares de regozijo.
A figura de Luís do Rego sai destas páginas (4-5, 6-10,
225-231), como das outras que já foram publicadas nos volumes anteriores, enriquecida de virtudes, generosa, compreensiva, conciliadora. Sua luta contra o rigor e o desmando
de Bernardo Teixeira (227-231) bem o revela como capaz de
impor-se pela compreensão aos que souberam morrer ou
enfrentar a morte.
As belas proclamações revolucionárias transcritas como
corpo de delito merecem leitura atenta pelo vigor e entusiasmo que souberam gerar nas populações nordestinas.
Antônio de Morais Silva reaparece nestes documentos,
como já figurou nos textos transcritos no 2.° volume: Os documentos ns. 24 (p. 39) e 30 (p. 45-46) confirmam sua posição contra-revolucionária. Mais adiante a Exposição das
Festas celebradas em Pernambuco pela Aclamação d'el-rei1
descrevendo as ornamentações, paradas, cortejos, bailes, cavalhadas, carreiras de argolinhas, de canoas, poesias e panegíricos recitados, vestimentas, fogos de artifício, refrescos2 e
louças, música e contradança, árias, representações teatrais
(tragédia, p. 218 3 e entremês, p. 220) e mascarados, representa uma das mais valiosas documentações para a história
i Morais e Silva fala em dia 13 aniversário do rei, mas a aclainação se deu a 6 de fevereiro. Cf. Luiz Gonçalves dos Santos, Memórias para servir à História do Brasil, 2a ed., Rio, 1943, 2° vol.
p. 618.
Não só as bebidas mas as vitualhas frescas. Cf. Dicionário
de Morais Silva.
O texto fala numa tragédia traduzida do inglês intitulada a
Filha da Grécia ou o Tirano de Cecília. Tratar-se-á de Cecília or The
Memoirs o/ an Heiress, de autoria de Fanny Burney (Mme. D'Arblay,
1752-1840) representada pela l.a vez em 1782?
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social do Brasil do século XIX, jazendo Morais Silva, com
arte e graça, a crônica social, mundana e popular, das grandes festas da aclamação real em Pernambuco.
O Relatório e a Relação dos acontecimentos de Natal
escritos por Joaquim José do Rego Barros (p. 105-110) e por
Antônio da Rocha Bezerra (p.110-112) são duas crônicas de
muito interesse, apesar da parcialidade, para a historiografia,
como a de Antônio Batalha, sobre Alagoas, publicada no
volume anterior.
Afora os revolucionários e os chefes do poder econômico
descritos em poucas linhas com traços marcantes nos documentos já referidos aparece neste volume a figura de Raimundo José da Cunha Matos (1776-1839) mais tarde marechal de campo, vice-presidente do Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro e autor de obra histórico-corográfica.
"Os
papéis que tenho estão encadernados e fazem IS
volumes grossos", dizia Bernardo Teixeira (p. 206). Justificam as cópias e originais que possui a Biblioteca Nacional e
que agora formarão de 6 a 7 volumes inteiramente consagrados ao feito e ao espírito da Revolução de 18174.
Quando Hipólito da Costa chamava atenção sobre a
necessidade de reformar a administração colonial e insistia
na contradição entre o progresso do país e o sistema das instituições coloniais não fazia senão demonstrar o que se consignou nestes textos (p. 194 e 197), como, por exemplo, o
recurso ao Regulamento de 23 de janeiro de 16775 (no texto
se lê 1678) para resolver questões que surgiam em 1818.
4 O doe. n. 32, p. 47 aparece in Brasil Histórico de A. J. Melo
Mprais, tomo II, 2.a série, p. 56.; os ns. 39, p. 85 e 52, p. 99, estão
reproduzidos na História da Revolução de Pernambuco cie 1817 de
Francisco Muniz Tavares, nas págs. 220 e 311.
s Dado ao governador geral Roque da Costa Barreto (16781682), o qual reproduz em grande parte o concedido a Tome de
Souza (1548) . Foi publicado nos Documentos Históricos, vols. 6 (p.
312-446) e 7 (p. 3-11) .
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O sistema colonial era a divergência, o particularismo,
e cada vez mais se intensificava a incompatibilidade entre o
desenvolvimento econômico da sociedade colonial e o sistema
administrativo da Metrópole. A Revolução de 1817 é a prova
de que se processava nas capitanias a decomposição do sistema colonial.
José Honório Rodrigues
Diretor de Divisão de Obras Raras e Publicações

REVOLUÇÃO

DE

1817

(continuação)

D
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor.
Exigindo o Desembargador Juiz Presidente da Alçada que
fizesse eu conduzir para essa cidade os presos de estado
constantes da relação inclusa, assinada pelo secretário deste
governo, lancei mão do bergantim Gavião que aqui se achava
de volta da Paraíba, carregado de madeiras para os transportar, o qual bergantim deve seguir para a corte do Rio de
Janeiro, logo que o seu Comandante Antônio Joaquim de Castro faça entrega a V. Exa. dos referidos presos, cujo destino é
recomendado a V. Exa. pela carta inclusa do sobredito Desembargador Juiz Presidente dignando-se V. Exa. logo que
lhe seja possível fazer regressar para esta capitania a tropa
que vai guarnecer o mesmo brigue.
Devo também participar a V. Exa. que à baía da Traição
foram ter sete marinheiros americanos, os quais dizendo-se
naufragados no navio suspeito nas primeiras perguntas que
se lhes fizeram na Paraíba, declararam depois, sendo aqui
novamente inquiridos, que pertenciam, ao. navio Pinguino
de que é Capitão Archivald Saylor, piloto.W. Murrel, o qual
navio tinha saído da América montando oito peças de. artilharia, tinha tocado Gibraltar, onde deixara seis peças e voltando carregado de armas e munições viera cruzar para a
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costa do Brasil, dizendo o mesmo capitão, e piloto que se destinavam à Bahia, do que desconfiando eles marinheiros fizeram um levantamento e largaram o navio.
Sirva portanto a V. Exa. de governo esta notícia para
acautelar-se destes e outros enganos e agora me consta que
na costa do Ceará apareceram outros homens que se acham
presos ali e não sei ainda qual era o seu destino.
Deus guarde a V. Exa. muitos anos. Recife de Pernambuco, 2 de março de 1818.
limo. e Exmo. Senhor Conde da Palma.
(a.) Luiz do Rego Barreto

I — 30,34,1 n.o 20

2)

Carta de Guia que acompanha aos réus presos José Vicente, Luiz Pereira do Vale, Manuel Corrêa de Carvalho, Francisco Jorge da Fonseca, Antônio Rodrigues de Santiago, etc.
O Doutor José Raimundo de Paços de Porbem Barbosa,
professor na Ordem de Cristo, do Desembargo de Sua Majestade Fidelíssima, o Desembargador Ouvidor Geral e Corregedor da Comarca do Crato do Ceará, com alçada em tudo
pelo dito Senhor, que Deus guarde, etc.
Ao Senhor Juiz de Fora pela lei da vila da Fortaleza e
bem assim a todas as mais justiças donde fôr esta apresentada.
Faço saber que das cadeias desta vila se remete para as
dessa vila os réus presos, vindos da vila do Crato por terem
sido pronunciados na devassa da inconfidência que se procedeu no tempo, digo, se procedeu pela revolução de Pernambuco. Luiz Pereira do Vale, pardo, casado, morador no termo
da vila do Crato. José Vicente, pardo, casado, morador
no termo da mesma vila. Manuel Corrêa de Carvalho,
pardo, casado, morador no mesmo termo. Francisco Jorge da
Fonseca, pardo, casado, morador no mesmo termo. Antônio
Rodrigues de Santiago, pardo, casado, morador no termo da
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mesma vila. Os quais Vossa Mercê por serviço de Sua Majestade Fidelíssima conservará na cadeia dessa vila à ordem do
Doutor Ouvidor pela lei que foi juiz da devassa. Espero de
Vossa Mercê assim o cumpra em razão do seu dever. Dada e
passada sob meu sinal e selo que é ou valha sem selo ex-causa
nesta vila do Icó, Comarca do Crato do Ceará, aos cinco dias
do mês de março de mil oitocentos e dezoito. Eu Pedro Manuel
Duarte Gondim, escrivão a fiz escrever, (a) José Raimundo
de Paços de Porbem Barbosa.
Ao selo, 60.
V. S. S. Ex-causa.
(a) Barbosa.

I — 30,33,14 n.° 17

3)

A brincadeira da Bandeira no alto do pau das ruas já sei
que foi pelo Quartel General bem explicada a Vossa Majestade, o pior é o que ouvi esta tarde de ainda ali existir, quando
me disseram que o General já a tinha mandado tirar.
Nada ocorre que seja digno de participação. Rio, 7 de
março de 1818.
I — 3,14,10 n.o 2.

4)

Relação dos presos que se acham nesta fortaleza do Brum
vindos da capitania do Ceará, em o primeiro deste mês de
março do presente ano de 1818.
— Padre Francisco Manuel de Barros
— Gregorio José de Lemos
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

— Antônio da Costa Vilar
— Frade do Carmo Frei Francisco de Santa Ana
Pessoa
— Inácio Tavares Benevides
— Lourenço Mendes
— Jerônimo de Abreu
— Francisco Cardoso de Matos
— Antônio de Olanda
— José Carlos de Oliveira
— Francisco Pereira Maia Guimarães
— Francisco Antônio Raposo
— Manuel Pereira de Brito
— José Cipriano Gafoni
— João José
— Bartolomeu Alvares Quintal
— Mariano Gomes da Silva
— Padre Carlos Antônio dos Santos
— José Martiniano Pereira de Alencar
— Joaquim Francisco Gouvêa
— Tristão Gomes Corrêa
— Padre Vigário Miguel Carlos da Silva Saldanha
— Alexandre Raimundo Bezerra
— Francisco Carlos de Rezende
— Manuel Domingues
— Mer Bárbara Pina de Alencar
Negra Vicência

Fortaleza do Brum, em 13 de março de 1818.
(a.) Luiz Antônio Salazar Moscoso Brigadeiro
I — 30,33,14 n.o 8
5)

Senhor.
Eu neste momento apenas sei sentir e por mais que procure expressões com que designe o que em mim se passa tudo
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cede aos desejos de estar na presença de Vossa Majestade, para
lhe tributar, pessoalmente, os votos de reconhecimento, de respeito e gratidão que são devidos a Vossa Majestade pelas afeições de Bondade e Compaixão que se dignou espalhar sôbre o
seu povo. Vossa Majestade acaba de mostrar ao mundo quanto
é Grande, quanto é Poderoso, quanto é Magnânimo, salvando
por um só movimento do seu coração tantas famílias perdidas
e tantos milhares de individuos que iam a ser vítimas por
muitos diversos modos da loucura de alguns malvados, que
puderam no meio de um povo manso e fiel abismar tudo na
anarquia, e na desgraça, manchando todos com o ferrete da
desobediência e rebelia. Foi um rasgo da Providência Divina
conceder-nos neste crítico momento um Rei Piedoso, que soube
antepor o Amor do seu povo à Honra (permita-me Vossa Majestade a expressão) à Honra da sua coroa, olhando para seus
vassalos como para seus filhos e chamando-os mais e mais
ao seu coração pelo esquecimento de seus erros.
Vossa Majestade arrancou ao nada a que marchava esta
capitania, e todo êste povo, e conquistou mais corações por
um só ato da sua grandeza do que lhe podia dar a posse militar do mundo inteiro.
Digne-se Vossa Majestade aceitar os votos de gratidão,
de respeito e firme lealdade, que eu e todo êste povo humilde
e respeitosamente levamos aos pés de Vossa Majestade, tornando a contar os habitantes destas regiões no número dos
bons filhos e fiéis vassalos de Vossa Majestade.
Deus guarde a preciosa vida de Vossa Majestade tantos,
anos, quantos seus fiéis vassalos precisamos.
Recife de Pernambuco, 11 de abril de 1818.
Aos reais pés de Vossa Majestade.
(a.) Luiz do Rego Barreto
I — 3,14,21
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6)

Autuamento para apenso dos ofícios do Governo Provisório ao Governador das armas dos rebeldes Antônio Germano Cavalcanti de Albuquerque e respostas de diversas
pessoas ao mesmo governador, constante da relação que
acompanha o ofício do governador desta capitania como
abaixo se declara.
Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil
oitocentos e dezoito aos doze de abril nesta cidade do Natal
do Rio Grande do Norte e casas de aposentadoria do Doutor
Desembargador Ouvidor Geral e Corregedor da comarca
André Alves Pereira Ribeiro Cirne aonde eu escrivão vim por
êle ministro me foram apresentados os ofícios do Governo
Provisório ao governador das armas dos rebeldes Antônio Germano Cavalcanti de Albuquerque e respostas de diversas pessoas ao mesmo governador das armas constantes da relação
que acompanha o ofício do governador desta capitania de
vinte sete de março do presente ano, ordenando-me que para
serem juntos por apenso à devassa da rebelião a que está procedendo os autuasse o que executei e fiz este autuamento e
juntei os mencionados ofícios e mais papéis que adiante se
seguem, eu Joaquim Inácio de Lima, escrivão o escrevi.
(À margem) — N.° 8.

I — 30, 33, 14 n.o 9

7)

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor,
O dia cinco deste mês foi um dia de luto e de consternação. O Juiz da Alçada entregou-me a sua primeira lista de
presos que ajunto a esta, e na noite de cinco para seis
foram todos presos, à exceção dos ausentes, e daqueles cujos
domicílios eram inteiramente desconhecidos. Eü não poderei
fazer conhecer a Vossa Excelência por expressões a situação
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geral deste povo, e muito menos a minha consternação; encontravam-se em toda a parte grupos de indivíduos sem falar,
e olhando para tudo com ar de espanto, e as lágrimas borbulhavam em todos os olhos. Não foi só isto o que eu tive de
sofrer.
Dias antes fui instado por José Carlos para que o deixasse ir à corte, e como eu o estimei sempre, procurei o motivo para o mandar na situação geral desta capitania, e nas
suas faltas, o que êle conhecia melhor que ninguém, e perguntei ao Osório se isto podia ser mal olhado, ou se seria
erro visto que pela alçada êle tinha de ser preso; o Osório
achou o caso muito possível e regular, e se encarregou de o
propor a Bernardo Teixeira para consentir na viagem de José
Carlos; isto foi o mesmo que deitar pólvora no fogo. Bernardo Teixeira gritou altamente contra esta medida e tratou-se de adiantar as prisões. Separamo-nos nesse dia que
foi o dia três, e de tarde quando José Carlos me procurou
para saber a resposta eu não me achei com ânimo de lhe
falar, disse-lhe que me procurasse em outra ocasião, e não o
vi mais.
Todos que o tratavam de perto lhe descobriam um tal
abatimento de ânimo que não duvidavam que êle acabasse
em poucos dias de prisão e isto mesmo me fazia mais crer
que êle não seria capaz de fazer outra coisa que entregar-se
à sua sorte. Não foi assim: no sábado, dia quatro, esteve
toda a manhã na secretaria e saiu tarde dela; no mesmo dia
de tarde conservou-se, segundo sua mulher, fechado em um
quarto a chorar e no domingo ninguém o procurou, e ninguem o viu porém isto não se fêz sensível por não ser dia
em que tivesse de aparecer. No domingo à noite mandei-o
prender pelo coronel de artilharia encarregado do Departamento do Ajudante Cfeneral da Divisão e recomendei ao comandante das Cinco Pontas que o consolasse, visto o estado
débil e desanimado em que estava. Foi no dia seis pela manhã que tive notícia da sua evasão, e até agora não se tem
sabido ao certo em que direção, mas tenho dado todas as
providências para lançar mão dele, se ainda fôr tempo; na
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manhã do mesmo dia um criado de José Carlos veio entregar-me uma carta dele mandado pela família, que julgou ser
ali que êle dissesse o destino que seguia. Vossa Excelência
verá pela cópia dela o sentimento de que estava possuído José
Carlos quando a escreveu.
Pelo que me toca, eu tenho abonado muitas vezes José
Carlos de um modo que a sua fugida me ofende, e só posso
achar desculpa a êste homem em se ter evadido na sua falta
de ânimo, pois que êle sabia pelas mesmas testemunhas que
os ministros inquiriram e por algumas facilidades que o
mesmo ministro teve com pessoas que o procuravam a sorte
que o esperava e se êle não procura entregar-se nas mãos
de Sua Majestade, como promete na carta, ou vai fixar a sua
residência na América Inglesa então desde já me arrependo
de quanto tenho dito em seu abono.
A êste desgosto ainda se me seguiu outro. Bernardo Teixeira encheu-se de fúria por lhe ter escapado José Carlos, e
ainda não fêz o mesmo pelos outros que se têm evadido, e
no delírio da sua raiva teve a conduta que Vossa Excelência
conhecerá pelas cópias juntas dos seus e meus ofícios. Parece-me que há nisto muita falta de imparcialidade, e que
a acusação que da devassa sair contra José Carlos não é
digna daquele crédito, que lhe é indispensável.
Parece que Bernardo Teixeira conheceu a irregularidade
da sua conduta pois que mandou o Osório duas vezes para
fazer as pazes comigo, e eu respondi ao Osório que êle podia
vir porque eu o trataria sempre como pedia a sua autoridade:
porém na certeza de que eu não quereria mais amizade íntima com êle.
Veio pois e me confessou que não sabia o que tinha feito
e convencionamos a seu rogo rasgar os nossos ofícios e entregar tudo ao silêncio (isto mesmo já me tinha sido proposto pelo Osório). Como eu já tinha tirado as cópias não
lhas entreguei, porque me parece que um caso tal não deve
ser ignorado por Vossa Excelência mas é só para o fazer saber
a Vossa Excelência que eu as envio e peço a Vossa Excelência
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todo o segredo sôbre tal negócio porque assim mo pediu Bernardo Teixeira e eu fico satisfeito da sua confissão de erro.
Todos esses males estão apagados, tudo está esquecido,
no dia 8 de tarde chegou a sumaca de Sua Majestade, e com
ela uma cópia do decreto em que Sua Majestade perdoa a
todos os presos, depois do dia seis de fevereiro, e manda suspender a devassa, a que procedia a alçada, e procederia até
o fim dos tempos. Dia seis só foi bom para fazer valer o dia
nove em que todos já traziam uma cópia do decreto para
mostrarem a quem a tinha e tornarem a ler depois de muitas
vezes lida. Na mesma noite muitos dos meus oficiais montaram a cavalo acompanhados de música e de imenso povo, e
passearam as ruas desta vila cantando hinos, e dando e ouvindo por toda a parte vivas e louvores ao nosso bom rei.
Bem depressa se viu tudo iluminado e o povo formou também
seus grupos, e com mais ou menos ordem mas com o mesmo
fervor, com o mesmo reconhecimento e com a mesma alegria
passaram a noite em bailes, hinos, e vivas, e tanto nas ruas
como nas casas, e o mesmo vão fazendo nas outras noites,
sem que tenha aparecido o mais pequeno sinal de desordem
e até sem precisão de aumentar as medidas de polícia.
Tal foi e tal será sempre o resultado de ações tão grandes
e tão generosas, como a que Sua Majestade acaba de praticar com o seu fiel e muito venturoso povo.
Duvido que possa ter na minha vida um dia mais alegre e nenhuma coisa pode lisongear-me tanto, como ver que
todos os meus rogos a favor deste povo se não foram precisos, nem tiveram valor para decidir o coração de Sua Majestade, ao menos tive a fortuna de acertar com os seus desejos e com a sua vontade.
Rogo a Vossa Excelência queira deitar-se por mim aos
pés de Sua Majestade, expressando-lhe os sentimentos de que
o meu coração está cheio e agradecendo-lhe em meu nome
e de todo êste povo uma tão alta mercê.
A Vossa Excelência pertence sem dúvida uma parte dos
benefícios que acabamos de receber e eu o agradeço a Vossa
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Excelência com aquela afeição e cordialidade que são próprias de quem tem a ventura de ser
De Vossa Excelência
Venerador Obrigadíssimo Amigo
(a.) Luiz do Rego Barreto
Pernambuco, 14 de abril de 1818.
limo. Exmo. Snr. Tomás Antônio de Vilanova Portugal.
I — 30, 34, 2 n.° 5

8)

Autuamento para o apenso de sessenta e dois documentos que são quarenta e nove originais proclamações, decretos,
ordens, ofícios e cartas de alguns particulares e treze cópias
de ordens e ofícios do governo rebelde, todos relativos à eidade e vilas da Capitania e remetidos pelo Governador legítimo dela com o seu ofício de dezoito de março e relação que
o acompanhou todos reconhecidos e divididos pelas vilas a
que pertencem na forma que abaixo se declara.
Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil
oitocentos e dezoito, aos quinze de abril, nesta cidade do
Natal do Rio Grande do Norte 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 sessenta e dois
documentos que são quarenta e nove originais proclamações,
decretos, ordens, ofícios e cartas de alguns particulares e treze
cópias de ordens e ofícios do Governo rebelde, todos relativos
à cidade e vilas da Capitania e remetidos pelo Governador
legítimo dela com o seu ofício de dezoito de março, na relação que o acompanhou, todos reconhecidos e divididos pelas
vilas a que pertencem; ordenou-me os autuasse para serem
juntos por apenso à devassa da rebelião a que está proce-
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dendo a que satisfiz e para constar fiz este autuamento e
juntei os mencionados documentos que adiante se seguem
e eu Joaquim Inácio de Lima escrivão o escrevi.
(À margem) — N.° 9.

I — 30, 34, 3 ns. 3 a 74

9)

Remeto a Vossa Senhoria a relação dos réus de crime
de lesa-ma jestade, que ultimamente mandei na sumaca Amparo, presos para a Capitania de Pernambuco, para Vossa
Senhoria na conformidade do meu ofício de cinco do mês
próximo passado, formar aos réus nela mencionados os sumários das suas culpas, os quais me remeterá para eu os
enviar ao Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Governador e
Capitão General daquela Capitania, como me é determinado
por ofício de trinta do sobredito mês. Deus guarde a Vossa
Senhoria. Paraíba, 4 de agosto de 1817. Tomás de Souza
Mafra. Senhor Desembargador André Alves Pereira Ribeiro
e Cirne, ouvidor geral e corregedor desta comarca. Distribuido ao Escrivão Lima, e autuado por cópia juntamente
com a do referido ofício de cinco de julho, proceda-se ao
sumário dos da relação junta na forma já praticada e ordenada com os outros. Paraíba, 4 de agosto de 1817. Cirne.
Está conforme.
(a.) Joaquim Inácio de Lima
(À margem) — Cópia.

I — 30, 34, 3 n.o 4

10)
Remeto a Vossa Senhoria a relação dos réus de crime
de lesa-majestade, que ultimamente mandei na sumaca Am-
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paro presos para a Capitania de Pernambuco, para Vossa Senhoria na conformidade do meu ofício de cinco do mês próximo passado, formar aos réus nela mencionados os sumarios das suas culpas, os quais me remeterá para eu os enviar ao Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Governador e
Capitão General daquela Capitania, como me é determinado
por ofício de trinta do sobredito mês. Deus guarde a Vossa
Senhoria. Paraíba, 4 de agosto de 1817. Tomás de Souza
Mafra. Senhor Desembargador André Alves Pereira Ribeiro
e Cirne, Ouvidor Geral e Corregedor desta Comarca. Distribuído ao Escrivão Lima, e autuado por cópia, juntamente
com a do referido ofício de cinco de julho proceda-se ao sumário dos da relação junta na forma já praticada, e ordenada com os outros. Paraíba, 4 de agosto de 1817. Cirne.
Está conforme
(a.) Joaquim Inácio de Lima
(A margem) — Cópia.

I — 30, 34, 3 n.° 5

11)
Bernardo Teixeira Coutinho Alvares de Carvalho, Desembargador do Paço, .Amigo, Eu El-Rei vos envio muito
saudar. Sendo-me presente o horrível atentado contra a Minha Real Soberania e Suprema Autoridade, que uns malévolos indignos do nome português, habitantes da Província
de Pernambuco, depois de corromperem com execrável maldade a outros perversos, se atreveram a cometer no dia seis
de março do corrente ano, fazendo uma rebelião e tendo atemorizado o povo com assassinatos, e conduzindo a tropa
ainda incerta dos seus projetos surpreenderam as autoridades por mim estabelecidas, e se apoderaram da administração
pública, passando a erigir um monstruoso governo, procurando propagar a rebelião por quase toda aquela província, e pelas confinantes da Paraíba, Rio Grande e Alagoas,
levantando tropas e resistindo com força armada contra
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aquelas que Eu seu Rei e Senhor Natural aí tinha para a segurança interior dos mesmos povos, e contra as que acudiram a rebater a tão celerado acontecimento. E devendo Eu
fazer castigar com a severidade das leis a crimes tão enormes e nunca vistos, entre os meus vassalos fui servido nomear-vos e aos doutores Antônio José de Miranda, João Osório
Castro Souza Falcão e José Caetano de Paiva Pereira, para
que vós como juiz o Doutor Antônio José de Miranda, como
adjunto o Doutor João Osório Castro Souza Falcão como escrivão e o Doutor José Caetano de Paiva Pereira, como escrivão assistente, passeis à vila do Recife de Pernambuco,
aonde chamando a vós as devassas que aí se tiverem já tirado e nas outras terras covizinhas até o Ceará e os processos e sentenças que já houver, ainda que por elas já se
tenha procedido a execução de penas, procedais a tirar nova
devassa, sem necessidade de certo tempo, ou número de testemunhas, e tendo-a concluído e presos os réus que se acharem presentes e citados por éditos os ausentes e os herdeiros
dos falecidos ou executores passareis à cidade da Bahia,
aonde chamareis também a vós as mais devassas e processos
que aí houver, e renovando as diligências e perguntas que
forem necessárias ao conhecimento da verdade sentenciareis
sumariamente em relação os réus, que nos sobreditos horrosos delitos forem culpados; havendo por suprida qualquer
falta de formalidade e por sanadas quaisquer nulidades judiciais, positivas, pessoais ou territoriais, de direito ou dos
costumes da nação que possa haver nas ditas devassas ou
processos atendendo somente as provas conforme a direito
natural e impondo as penas em toda a extensão das leis,
como se todos os réus de novo fossem julgados: sendo vós
o relator e sendo adjunto o Desembargador dos Agravos da
Casa da Suplicação Antônio José de Miranda, e os mais ministros que o Governador e Capitão General nomear e vós
lhe propuserdes ou sejam desembargadores que sirvam na
Relação da Bahia, ou quaisquer outros ministros de qualquer graduação daquela Província ou das outras do Reino,
os quais sendo por vós requeridos o governador os fará con-
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vocar na conformidade das ordens que lhe mando expedir.
E dos réus que houver eclesiásticos, ou sejam regulares ou
seculares vós mandareis separar as culpas para em ato separado serem sentenciados por vós com os adjuntos como
fôr justiça, e por lhes não pertencer privilégio algum de isenção nos crimes excetos dos quais o de lesa-majestade é o maior
e o mais horroroso. Com declaração porém que antes da execução da sentença exigireis a degradação na conformidade
do costume do Reino: e quanto aos réus que forem das ordens militares, vós na mesma sentença podereis degradar e
expulsar delas, pois a vós e aos mais adjuntos cometo essa
jurisdição como mando participar à Mesa da Consciência e
Ordens; havendo outrossim entre os réus outros que nem
foram dos chefes e cabeças da rebelião, nem cometeram assassinatos nem comandaram as tropas rebeladas, que pegaram em armas, nem constituíram o Conselho e Governo Revolucionário, nem dos que fomentaram proclamação, ou procuraram propagar ou sustentaram e nele perseveraram até
serem rendidos pela força armada, porém que consentiram
por terror, cederam à força ou semelhantes, a respeito destes
ordeno que as sentenças contra eles proferidas se remetam
à minha real presença suspendendo-se entretanto a execução
delas e ficando os réus com segurança até eu determinar o
que fôr servido. Servirão de escrivão e de escrivão assistente
os ministros que vão por mim nomeados, os quais terão fé
pública; que se dará também as cópias dos processos e certidões por eles escritas ou sobrescritas, e concertadas e servirão debaixo do juramento dos seus ofícios. Para vos auxiliardes na proposição de tão volumosos processos podereis
valer-vos de qualquer dos vossos adjuntos que para esse fim
nomeardes. Para os casos de empate ou para qualquer outro
incidente de nomeação de juizes ou de comissão ainda especiai e imediatamente emanada da minha real pessoa e também nos casos de impedimento ou falta de escrivão ou escrivães, o Governador com o vosso parecer nomeará os que
forem mais idôneos ou da Relação da Bahia, ou dentre os
magistrados de maior ou menor graduação que me servem ou
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têm servido em qualquer lugar do Reino do Brasil. E para
os casos de empate o voto do Governador deverá ter lugar,
e será igualmente decisivo, achando-se porém êle impedido o
Chanceler da Relação o substituirá e o seu voto terá a mesma
força e qualidade. Sendo necessário expedir ordem a qualquer das Províncias ou mandarem-se a elas outros ministros
incumbidos de comissões particulares, ou para conhecerem,
inquirirem ou devassarem sobre objetos relativos a esta comissão ou para outras qualquer diligências de diversa natureza do meu real serviço. Ordeno que em todos e cada um
dos referidos casos procedendo vós sempre de acordo com
o governador expedireis todas as ordens que vos parecerem
convenientes, encarregando-se o Governador de as auxiliar
como lhe determino em carta que a êste fim lhe vai dirigida.
E principiando vós a devassa ficará cessando quaisquer comissões a êste respeito a exceção somente da que determino do distrito da Relação do Rio de Janeiro. No caso do
vosso impedimento vos substituirá o Desembargador vosso
adjunto, e no de ambos qualquer que êle seja o mesmo governador provera como lhe tenho ordenado. Dos autos dos
sequestros e confiscos a que se proceder sereis vós o juiz com
os vossos adjuntos e concluída a vossa comissão passarão
os mesmos autos para o Juízo da Coroa, naquela Relação,
fazendo remeter os traslados a esta corte. Serão nomeados
administradores para os bens de raiz e arrematados os móveis, ou semoventes, não necessários, para a manutenção dos
primeiros. Julgando-se sumariamente as liquidações dos referidos confiscos, dívidas, reivindicações e outras quaisquer
dependências na forma das leis estabelecidas para o Juízo
Fiscal. Poder eis receber de salários a oito mil réis por dia,
seis mil e quatrocentos réis o vosso adjunto e quatro mil e
oitocentos réis cada um dos desembargadores escrivães desde
o dia do vosso embarque até o fim da diligência na Bahia,
contando-se o mesmo a qualquer ministro que nos impedimentos exercer qualquer dos ditos cargos pelos dias que o
exercitar. E isto sem embargo de quaisquer leis, disposições
de direito, privilégios, ordens ou costumes e estilos em con-

— 16 —
trário, que todos hei por derrogados por esta vez somente,
ficando aliás sempre em seu vigor. Escrita no palácio do
Rio de Janeiro em seis de agosto de mil oitocentos e dezessete.
(a.)

Rei

'

¦'

Para Bernardo Teixeira Coutinho Álvares de Carvalho.
Cumpra-se, registe-se, autue-se, e passem-se as ordens
necessárias e autuada faça-se conclusa. Recife de Pernambuco, 8 de outubro de 1817.
Por El-Rei
A Bernardo Teixeira Coutinho Álvares de Carvalho do
seu Conselho e Desembargador do Paço.
I — 30, 34, 3 n o 6

12)
O Governo Provisório da República de Pernambuco, revestido da Soberania pelo povo, em quem ela só reside, desejando corresponder à confiança do dito povo, e conhecendo
que sem formas e regras fixas e distintas o exercício das
funções que lhe são atribuídas, por vago, inexato e confuso,
não pode deixar de produzir choques, e dissensões sempre
nocivas ao bem geral, e assustadoras da segurança individual,
fim e alvo dos sacrifícios sociais. Decreta e tem decretado.
l.o
Os poderes de execução estão concentrados no Governo
Provisório, enquanto se não conhece a Constituição do Estado
determinada pela Assembléia Constituinte, que será convocada assim que se incorporarem as comarcas, que formavam
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a antiga capitania e ainda não têm abraçado os princípios da
independência.
2.o

Para o exercício da Legislatura haverá um Conselho
permanente composto de seis membros escolhidos pelas câmaras na mesma forma em que são escolhidos os seus oficiais a [....] da aprovação do corregedor dentre os patriotas de mais probidade, e luzes em matérias de administração pública, e que não sejam parentes entre si, até segundo grau canônico.
3.°
O Governo e Conselho assim reunidos formarão a Legislatura propriamente dita, e a decisão da pluralidade dará
existência aos atos de Legislatura ou decretos, que serão assinados pelo Governo só sendo porém passados em Conselho
à pluralidade o que se declarará, pena de insanável nulidade,
e ninguém deverá lhe dar a devida execução.
4.°
As sessões de Legislatura continuarão todos os dias à
exceção dos consagrados aos cultos divinos. Elas começarão
às seis horas da tarde, e durarão por todo o tempo que a
discussão e conclusão dos negócios propostos o exigir. Serão
presididas pelos cinco membros do Governo um cada semana, o qual mal se assentar, guardar-se-á o mais inviolável silêncio, estando todos atentos ao que se propõe e opina,
não interrompendo uns aos outros, mas opondo-se mal findar
algum de falar, as objeções que se tiver contra a opinião
emitida. Nas ditas sessões escreverá as deliberações o secretário do interior.

5.°
Os projetos da Lei, depois de propostos ficarão sobre a
mesa pelo espaço de seis dias, para dar tempo a que os mem-
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bros o meditem e se aprontem para a discussão, para cujo
fim em trabalhando a imprensa, serão impressos e distribuídos por cada membro.
6.°
Cada membro opinará com plena liberdade, e igualdade
e pela opinião que emitir em Conselho ninguém será increpado e menos perseguido.
7.°
Serão membros do Conselho além dos seis de que êle se
compõe os secretários do Governo, o Inspetor do Erário e o
Bispo de Pernambuco, e na sua falta o Deão.
8.o

Para o exercício do Poder Executivo criam-se duas secretarias, uma para o expediente dos negócios do Interior,
Graça, Polícia, Justiça e Cultos; outra para o expediente dos
negócios da Guerra, Fazenda, Marinha, e Negócios Estrangeiros. Os patriotas nomeados para estes empregos nomearão os oficiais que carecerem e farão subir ao Governo para
sua aprovação.
9.°
O despacho dos negócios pertencentes às duas Secretarias far-se-á todos os dias das nove horas da manhã em
diante e durará o tempo preciso para sua ultimação.
10.°
Parecendo ao Governo ouvir o Conselho sobre medidas
que deva tomar na parte executiva convocá-lo-á, e as sessoes neste caso se farão fora do alcance dos ouvidos curiosos
para não abortarem negócios que dependem de segredo.
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11.°
Pelos atos do Governo que minem a Soberania do povo
e os direitos dos homens e que produzam desarmonia entre
os diferentes membros da república serão responsáveis os governador es que os assinarem e os secretários por cuja secretaria forem passados, e não devem por esse motivo ter execução sem a prévia assinatura do secretário respectivo. Os
secretários podem ser logo acusados, os governadores porém
só findo o seu tempo de serviço.
12.°
Para a boa administração, arrecadação, e compatibilidade das rendas públicas, cria-se um inspetor do Erário, a
quem é sujeita toda a repartição, e que só depende do Govêrno de quem recebe ordens pela Secretaria da Fazenda.
E ordena-se que a receita e despesa das rendas se publique
cada ano por via da imprensa.
13.°
A administração da Justiça na primeira instância fica
a cargo de dois juizes ordinários, que serão eleitos em cada
cidade e vila pelo povo do seu distrito na forma estabelecida,
e as eleições serão remetidas ao Colégio de Justiça, de que
abaixo se faz menção para aprovação das pautas. A um deles
pertencerá o expediente Crime, e de Polícia; ao outro o das
contendas cíveis, e bom regimem dos órfãos e Enjeitados.
Não terão salário algum do público, nem coisa alguma das
partes pelo desempenho de suas funções, contentando-se com
o respeito que lhes resulta do exercício dos seus cargos.
Deles se agravará e apelará em direitura para o Colégio de
Justiça. Serão os inquiridores, distribuidores e contadores
do seu juízo tudo gratuitamente.

— 20 —

14.o
São extintos os ouvidores e corregedores das comarcas
e igualmente os juizes de órfãos nas vilas aonde os há, por
serem cometidas suas atribuições aos juizes ordinários.
15.°
Cria-se na capital do governo um Colégio Supremo de
Justiça para decidir em última instância as causas cíveis e
crimes. Será composto o dito colégio de cinco membros literatos, de bons costumes, prudentes e zelosos do bem, público.
16.°
Serão pagos os membros do Colégio pelo Erário, sendo-lhes vedado receber salário algum, assinaturas ou prós
das partes que perante eles requererem a fim de evitar as
concusões.
17.o
Farão cada ano dois membros do Colégio Supremo de
Justiça a visita dos julgados do Estado, e conhecerão das
omissões, e comissões dos juizes ordinários para se lhes dar
a devida pena. Terão estes juizes de alçada uma ajuda de
custo do Governo além do salário e aposentadoria à custa
das Câmaras ou municipalidades.
18.o
Os magistrados uma vez empregados não podem mais
ser removidos senão por sentença, em pena de suas prevaricações.
19.o
O Colégio de Justiça deverá apresentar ao Governo pela
secretaria da Justiça os planos tendentes ao melhoramento
desta repartição e reforma de abusos nela introduzidos.
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20.°
Para decisão dos crimes dos militares em última instância cria-se uma Comissão Militar, composta de quatro membros, dois do Colégio de Justiça e dois oficiais generais, e na
sua falta coronéis. A Comissão será presidida pelo General
das Armas.
21.°
As leis até agora em vigor e que não estão, ou forem
abrogadas, continuarão a ter a mesma autoridade enquanto
lhes não fôr subrogado um código nacional e apropriado às
nossas circunstâncias e precisões.
22.°

A administração das Câmaras ou Municipalidades continua no pé antigo.
23.°

A religião do Eistado é a Católica Romana, todas as mais
seitas cristãs de qualquer denominação são toleradas. É permitido a cada um dos ministros defender a verdade da sua
comunhão. É-lhes porém vedado o incentivar em púlpito e
publicamente umas contra as outras, pena de serem os que
o fizerem perseguidos como perturbadores do sossego público. É proibido a todos os patriotas o inquietar e perseguir
a alguém por motivos de consciência.
24.o

Os ministros da comunhão católica são assalariados pelo
Governo, os das outras comunhões porém só o podem ser
pelos indivíduos da sua comunhão. E basta que haja de cada

— 22 —

comunhão vinte famílias numa povoação para o governo conceder-lhes à sua instância a ereção dos lugares de adoração
e culto de sua respectiva seita, nos quais porém não poderão
ter sinos.
25.°
A liberdade de imprensa é proclamada, ficando porém
o autor de qualquer obra, e seu impressor sujeito a responder pelos ataques feitos à Religião, à Constituição, bons
costumes e caráter dos indivíduos na maneira determinada
pelas leis em vigor.
26.°

Os europeus entre nós naturalizados e estabelecidos que
derem prova de adesão ao partido da regeneração e liberdade
são nossos patriotas e ficam habilitados para entrar nos empregos da república para que forem habéis e capazes.
27.o

Os estrangeiros de qualquer país e comunhão cristã que
sejam podem ser entre nós naturalizados por atos do Govêrno e ficam hábeis para exercer todos os cargos da República uma vez assim naturalizados.
28.°

O presente governo e suas formas durarão somente enquanto se não ultimar a Constituição do Estado. E como
pode suceder o que não é de esperar, e Deus não permita
que o Governo para conservar o poder de que se acha apóssado frustre a justa expectação do povo, não se achando convocada a Assembléia Constituinte dentro de um ano da data
deste ou não se achando concluída a Constituição no es-
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paço de três anos, fica cessado de fato o dito Governo, e entra
o povo no exercício da soberania para o delegar a quem melhor cumpra os fins da sua delegação.
I — 30, 34, 3 n.° 7
13)
Convindo à segurança e tranqüilidade pública que se
efetue, sem perda de tempo, o casamento do honrado patriota
e membro do Governo Provisório Domingos José Martins com
a patriota Maria Teodora da Costa, certificamos ao Revêrendo Pároco do Recife qua temos dispensado os proclamas
necessários, e autorizado ao Patriota o Reverendo João Ribeiro Pessoa de Melo Montenegro para Ministro do dito casamento. Olinda, 16 de março de 1817.
(ass.)

Bernardo Luiz Ferreira Portugal
Manuel Vieira de Lemos
João Roiz Mariz

Ao Reverendo Patriota Antônio Jácome Bezerra.
Reconheço serem os três sinais supra dos próprios acima
contemplados, do que dou fé. Recite de Pernambuco, l(Tde
abril de 1818.
Em testemunho de verdade. (Sinal público), o Tabelião
público.
(a.)

José Pereira de Lima Gondim

(No verso do documento): Ofício do casamento de Domingos José Martins e Maria Teodora da Costa. Aos 16 de
maio de 1817.
I — 30, 34, 3 n.o 8
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14)
El-Rei nosso Senhor manda remeter a Vossa Mercê o
ofício junto, da Câmara da vila de Maceió, no qual se inclui
a carta do réu Custódio Antônio de Barros Cavalcante para
que Vossa Mercê sobre ela haja de proceder à devassa conforme as Reais Ordens.
Deus Guarde a Vossa Mercê. Paço, em 2 de maio de
1817.
/
(a.)

Conde da Barca

Senhor José Albano Fragoso.
Em cumprimento se proceda a corpo de delito e à devassa.
(a.)

Fragoso
I — 30, 34, 3 n.° 9

15)
Domingos José Martins, natural da Capitania do Espirito Santo, Bispado do Rio de Janeiro, filho legítimo de
Joaquim José Martins, natural da mesma Capitania, e de
Joana Luiza de Santa Clara Martins, natural do Arcebispado
da Bahia.
I — 30, 34, 3 n.o 10

16)
Documentos mandados pelo Ouvidor de Olinda.
Francisco dos Réis Nunes Campeio, tabelião público do
Judicial e Notas, Ebcrivão do Crime e Cível, e órfãos nesta
vila do Pau do Alho e seu termo, e na mesma Escrivão inte-
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rino da Câmara e mais anexos, por Sua Majestade Fidelíssima, que Deus guarde, etc.
Certifico que revendo os livros da Câmara no qual se
acham lançados os termos das vereações já findo achei a
folhas 172 até 178 grudado com papel e goma que se não
pode ler aquilo que nelas se escreveram, uma certidão do
escrivão da mesma Câmara, Joaquim Ribeiro de Brito, hoje
falecido, na qual declara ter a mesma Câmara ordenado que
assim o fizesse; outrossim certifico que nos papéis avulsos
do mesmo cartório achei dois ofícios feitos pelo punho do
corregedor que foi da Comarca de Olinda, Antônio Carlos
Ribeiro de Andrada Machado e Silva, um, à Câmara desta
vila, e outro ao juiz ordinário da mesma, ambos em resposta de outros, e feitos em abril do corrente ano de mil
oitocentos e dezessete os quais acompanham a esta certidão;
por mim tabelião reconhecidos; outrossim certifico que nos
livros de órfãos de meu cartório não tem registo algum de
ordens, ofícios do tempo daquele abominável governo, nem
papel algum por eles assinado. Passo o referido em fé de
verdade, e a presente passei por ordem vocal do juiz ordinário e presidente da Câmara desta vila José Pedro do Rego
Barros em conseqüência de um ofício a êle dirigido do
Doutor Corregedor da Comarca Antônio Joaquim Coutinho.
Pau do Alho, 21 de outubro de 1817.
Em fé de verdade
(a.)

Francisco dos Reis Nunes Campeio

(À margem) — Reconheço a letra e sinal desta certidão
ser do próprio escrivão nela conteúdo. Recife, 11 de abril de
1818.
Em testemunho de verdade. (Sinal público), o Tabelião
Público.
(a.) Manuel Pereira Dutra

I — 30, 34, 3 n.° H
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17)
Recebi o vosso ofício de 10 do corrente abril, e tenho a
dizer-vos contestando-o, que o artigo 17, onde fala de juizes
ordinários que devem perceber nas visitas além do salário
uma ajuda de custo e aposentadoria à custa das Câmaras,
está errado, pois em lugar de juizes ordinários fala o original
de juizes da alçada e membros do Colégio Supremo de Justiça, que são os que devendo visitar as Câmaras são os que
devem perceber a dita ajuda de custo e aposentadoria.
Deus vos guarde. Boa Vista, 13 de abril de 1817.
O Patriarca Ouvidor da Comarca.
(a.) Antônio Carlos Ribeiro Andrada Machado e Silva
Patriota Juiz Ordinário do Pau d'Alho.
Reconheço a letra e sinal do ofício retro ser do punho do
Desembargador e Corregedor que foi da Comarca de Olinda
Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Machado Silva de que
dou fé. Pau do Alho, 20 de outubro de 1817.
Em testemunho de verdade. (Sinal público). O Tabelião
público.
(a.)

Francisco dos Reis Nunes Campeio

Ao Doutor Juiz Ordinário da Vila do Pau do Alho
Do P. Ouvidor Geral e Corregedor da Comarca
I — 30, 34, 3 n.o 12

18)
Contestando o vosso ofício de 9 de maio sou a dizer-vos
que fiz presente ao Governo o que me dizieis respeito ao Patriota Jacinto Moreira Severiano da Cunha, e pelo Governo

— 27 —

me foi ordenado que vos participasse procedais a eleição de
barrete em pessoa idônea, visto não convir ao serviço, que o
dito Patriota Jacinto Moreira Severiano sirva de Almotacé.
Deus vos guarde. Boavista, 15 de abril de 1817.
PP. Juiz Ordinário e mais oficiais da Câmara da vila do
Pau do Alho.
O Patriota Ouvidor Geral e Corregedor da Comarca.
(a.) Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva
Reconheço a letra e sinal do ofício supra ser própria do
Desembargador e Corregedor que foi da Câmara de Olinda
Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva de que
dou fé. Pau do Alho, 20 de outubro de 1817.
Em testemunho de verdade. (Sinal público). O Tabelião
público
(a.) Francisco dos Reis Nunes Campeio
Aos PP. Juiz Ordinário e mais oficiais da vila do Pau
d'Alho.
Do P. Ouvidor Geral e Corregedor da Comarca.
I — 30, 34, 3 n.° 13

19)
Proclamação.
Habitantes da Comarca das Alagoas. A minha ausência
de entre vós meus honrados patriotas, não foi desamor, nem
tão pouco a tenção de desamparar-vos, antes pelo contrário,
o sincero desejo que tinha de proteger um povo tão benemérito como fiel ao grito da razão e aos interesses da Pátria,
cuja causa é também a nossa; mas que se achava desprovido
de meios e de forças, para propugnar pela sua defesa e se-
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gurança, quando desígnios perversos formados em corações
ainda mais perversos e malvados tramavam conjurações
atrozes, e procuravam desunir os cidadãos formando cisanias,
e partidos opostos à nossa liberdade tão bem começada quão
fundada na Justiça e nas leis da razão, da natureza e das
gentes.
Por isso vendo aproximar-se o momento crítico em que
uma explosão repentina podia fazer-vos comigo vítimas da
perfídia e da sedução, retirei-me quando a minha presença
vos podia ser perniciosa, para voltar com, os socorros oportunos de que precisastes e que agora vos levo para de uma
vez estabelecer a ordem e o sossego público nesse feliz país,
onde deveis esperar-me qualquer dia, tranqüilos e certos de
que acabaremos de uma vez com esses malvados, que pretendem perturbar a nossa paz e união, e roubar a nossa felicidade que o céu protege e há de prosperar.
(a.)

O Patriota Antônio José Vitoriano Borges da Fonseca
Comandante da Comarca.

Reconheço o sinal da proclamação supra ser do próprio
Tenente Coronel Comandante Militar que foi desta comarca
Antônio José Vitoriano Borges da Fonseca. Vila das Alagoas, 8 de agosto de 1817.
Em testemunho de verdade. (Sinal público). O tabelião.
(a.) João de Deus do Amaral
I — 30, 34, 3 n.o 14

20)

Minha amada e querida Patriota Margarida Corrêa.
Chegou o dia enfim para mim de mais gosto possível
que a providência escolheu para meu benefício e desempe-
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nho dos meus caros filhos se Deus quiser que restauremos
com felicidade a nossa amável mãe Pátria e ter algum desabafo com os meus inimigos, teus e dos meus filhos, pois tanto
nos têm perseguido. Não cheguei a Pernambuco por falta
dos ventos como também pela minha moléstia de que já fico
muito melhor, tinha tenção partir hoje que se contam 7 do
corrente ao meu destino porém chegou neste Abreu Lucena
um reforço de guerra contra essa miserável lagoa (sic) que
penso não ficarão nem os gatos, assim que esta receber mande
buscar sua mãe para esse engenho novo, mais Manezinho e
avisar ao compadre Joaquim Ferreira e o compadre Joaquim
Vieira e o Morais que não fiquem em freguesia desta loja e
nem em a lagoa e seja isto com todo o segredo, que seja sem
demora, tive o gosto de me apresentar aos chefes que seguem
nas testas dos regimentos e fui recebido deles com as maiores honras
] civel e tive a honra de terem tomado todos os meus pareceres e me desafiam para todas as
honras. Se formos felizes e ainda não tendo nenhuma defesa
da Pátria não carece ter honras nenhumas e só desejo que
Vossa Mercê sempre me dê provas do quanto me estima, e
encomende a Deus mais os seus filhos e meus, e adeus, até a
vista que parece ser breve, sou teu marido Patriota que te
estima até a morte Inácio Achioles.
Reconheço a letra e sinal da carta supra e retro ser do
próprio Inácio Achioles de Vasconcelos. Vila das Alagoas, 18
de maio de 1817.
Em testemunho de verdade. (Sinal público). O Tabelião
público.
(a.)

João de Deus do Amaral
I — 30, 34, 3 n.° 15
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21)
Muito honrados patriotas do corpo municipal da Vila
das Alagoas.
Vós não ignorais que na vila da Atalaia se convocou
um conselho de Ministros que ainda não satisfeitos de extorquirem dos povos os lucros dos seus suores pretendem derramar-lhes o sangue, que eu tenho feito por poupar, quanto
me é possível. Era fácil de conhecer que a minha pessoa seria
a primeira a ser atacada e sem forças suficientes para combater os lobos carniceiros, eu viria a ser vítima sem poder
sustentar a causa da nossa pátria e defender-vos, portanto
deliberei-me a sair oculto dessa vila, para me pôr à testa da
tropa que já encontrei em caminho, que vai pôr em segurança essa comarca. A minha demora é só enquanto reforço a tropa que já encontrei, pois como tenho inteiro conhecimento das forças dessa comarca e dos movimentos, e
política ou tirania desses déspotas que só vêm para o nosso
país a encherem, à nossa custa, os bolsos e a calcarem aos
pés os nossos direitos, eu procuro tomar as medidas necessárias para prevenir as suas ciladas, e suplantar os seus danados projetos.
É o que por agora vos posso anunciar para que estej ais
certos dos meus serviços, do meu zelo e da minha honra cm
defesa da pátria. Deus vos guarde. Hoje, 8 de abril de 1817.
(a.)

O Patriota Antônio José Vitoriano Borges da Fonseca
Comandante da Comarca.

Reconheço a letra e sinal da carta supra e retro ser do
Tenente Coronel Comandante Militar que foi desta comarca
Antônio José Vitoriano Borges da Fonseca. Vila das Alagoas,
8 de agosto de 1817.
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Em testemunho de verdade. (Sinal público). O Tabelião
público.
(a.)

João de Deus do Amaral
I — 30, 34, 3 n.o 16

22)
Ilustríssimo Senhor Doutor Antônio de Morais e Silva.
Honradíssimo Patrício Nosso. Hoje, 6 de março, de uma
para duas horas da tarde, ao momento em que se começava
a mais pérfida catástrofe contra muitos dos nossos patrícios
de merecimento e conhecida virtude, e que ao depois, como
agora se sabe, se havia de estender sobre muitos dos principais moradores do Campo, prendendo-os em segredos; a
resolução de alguns oficiais beneméritos deu o grito da liberdade, salvou os patrícios aleivosamente presos sem processo, sem serem ouvidos.
A Capital está em nosso poder, a pátria está salva, ela
vos chama, vinde unir-vos aos vossos irmãos. Eles vos esperam com os braços abertos, ansiosos por vos apertar entre
eles. O céu abençoará o fim da nossa obra, assim como tem
abençoado o seu princípio. Êle vos guarde como vos desejam.
Vossos patrícios e amigoà
(ass.)
Pedro da Silva [... ]
(a) Manuel Corrêa de Araújo
João de Albuquerque Vasconcelos
Virgínio Roiz Campeio
(a) Felipe Neri Ferreira
{a) João Ribeiro Pessoa
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(a)
(b)
(a)
(c)
(a)
(d)
(a)
(e)

José Alexandre Ferreira
Domingos José Martins
Manuel de Azevedo do Nascimento
Manuel de Carvalho Paes d'Andrade
Manuel de Souza Teixeira
José Maria de Vasconcelos Bourbon
Luiz de Melo
Luiz Fortes Bustamante e Sá

De todos os deste rol eram-me totalmente desconhecidos
de nome e de vista os que vão sinalados com cruz +
Os que são notados com letra (a) conhecia-os de vista
e alguns só vira uma vez como fora Manuel Corrêa de Araújo,
na sacristia de S. Pedro, os mais na rua.
(b) Domingos José Martins vi-o na estrada do meu engenho vindo êle de Pirapama para Santo André, e mo designaram por negociante rico da Bahia que tinha arrendado
Pirapama mui caro. No dia 9 de março foi que ouvi que o
tal Martins era cabeça da rebelião e um dos governadores
provisórios.
(c) Manuel de Carvalho Paes de Andrade tinha me consultado uma vez há 5 ou 6 anos, sôbre uma causa de aposentadoria.
(d) José Maria Vasconcelos Bourbon vi-o na câmara,
vereador indo presidir a eleição de um capitão. Eficrevi-lhe
uma vez como a inspetor sôbre uma caixa de açúcar minha
e não me deu resposta.
(e) Luiz Fortes Bustamante e Sá vi-o em Coimbra entre 1774 e 79 e nesta terra lhe encomendei uma procuração
para o Rio de Janeiro, e concorri com êle em casa do Doutor
João de Deus Duarte a revolução, ia a ver-me como a doente
e foi quando me disse muitas maldades dos revolucionários.
Isto é sabido pública e notoriamente nesta terra, que
eu não tinha com estes homens mais relações que as acima
indicadas.
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Reconheço os sinais supra serem dos próprios neles conteúdos. Recife, 11 de abril de 1818.
Em testemunho de verdade. (Sinal público). O Tabelião
público.
(a.)

Manuel Pereira Dutra

Ao limo. Sr. Antônio de Moraes e Silva
Capitão-mor da Vila do Recife.
No seu Engenho Novo da Moribeca.
I — 30, 34, 3 n.° 17

23)

Perguntas

]

Padre Francisco Muniz Tavares

Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de
mil oitocentos e dezenove, aos dezenove dias do mês de janeiro, nesta cadeia da Bahia, aonde veio o Doutor Bernardo
Teixeira Coutinho Alvares de Carvalho, Desembargador do
Paço e Juiz da Alçada, comigo Escrivão da mesma abaixo
assinado, e escrivão assistente o Desembargador José Caetano de Paiva Pereira, aí mandou vir à sua presença ao preso
o Padre Francisco Muniz Tavares, e posto em liberdade, deferindo-lhe o juramento aos Santos Evangelhos pelo que tocasse a terceiro lhe fêz as perguntas seguintes.
Perguntado seu nome, naturalidade, morada, idade e
ocupação.
Respondeu chamar-se Francisco Muniz Tavares, natural
e morador no bairro de Santo Antônio do Recife de Pernambuco, de vinte e seis anos, presbítero, capelão da Agonia do
Hospital de Nossa Senhora do Paraizo, de que era Regente o
Padre João Ribeiro Pessoa.
Perguntado quando e em que lugar foi preso, e qual
foi ou supõe ser o motivo de sua prisão.
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Respondeu foi preso no seu quarto no dito hospital a
onze de junho de mil oitocentos e dezessete, que supõe fora
preso por morar no dito hospital, onde também morava o
dito Padre João Ribeiro, que foi secretário da rebelião acontecida em Pernambuco.
Perguntado que coisas e manobras fêz o dito Padre João
Ribeiro para formar a revolução que fêz, porque sendo êle
respondente morador na mesma casa não podia deixar de
ver as suas manobras, a gente com que se associava para
isto, e os preparos que êle e os seus sócios faziam, nem podia
deixar de ouvir as instruções que êle dava, nem deixar de
perceber os sentimentos que êle tinha a êste respeito, pois
consta que em casa dele se faziam ajuntamentos para se
formar a revolução.
Respondeu que viveu com êste padre por espaço de um
ano posto que dantes o não conhecesse senão de vista e em
todo o dito tempo nunca descobriu nele o menor sinal de
revolucionário, nem lhe ouviu palavra ou discurso que tendesse a esse fim, pelo contrário em abono da verdade há de
confessar todo o tempo que todas as suas ações se dirigiam
para o bem, mostrava um caráter religioso; a única falta
que lhe descobriu era a pouca assistência no dito hospital
que por isso não desempenhava bem os deveres deste hospitai, porém era desculpável, por isso que o dito padre, sabendo que êle respondente quase nunca saía à rua, tudo lhe
encarregava das ditas obrigações e desta forma não podia
haver conluios no dito hospital e ajuntamentos, porquanto
êle de manhã dormia até as dez horas, dizia missa e saía
para a aula e para fora, voltava pelas duas horas a jantar,
saía as quatro horas e voltava as nove da noite, tempo em
que se punha a ler.
Perguntado se depois da revolução declarada êle respondente se separou da sua companhia visto que conhecia
já que era um homem mau ou se continuou a viver com êle
como dantes, ajudando-o em seus trabalhos como dantes,
pois que se êle respondente voltasse para sua casa se livrava
desta sociedade e de o auxiliar.
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Respondeu que êle respondente se não separou, mas o
dito padre é que se separou dele respondente, porque depois
do dia seis deixou o hospital e foi habitar na casa do Erário
por cinco ou seis dias, depois voltou para o mesmo hospital,
onde a maior parte do dia passava fora, e pouco depois foi
morar na Soledade para onde o Governo mudou as suas sessoes, que êle respondente sempre ficou no mesmo hospital,
fazendo as suas vezes e as do dito padre, que nunca o ajudou em seus exercícios e trabalhos, porque todo o tempo empregava nos trabalhos do hospital.
Instado que declarasse a verdade, porque constava que
êle respondente era dos mesmos sentimentos de rebelião que
o dito Padre João Ribeiro, e era outro tal como êle, pelo que
respeita à rebelião, que como êle aliciava e persuadia gente
para ela, e para o partido dos rebeldes.
Respondeu que era falso, porque se até o dia seis de
março nunca descobrira no dito Padre João Ribeiro sentimentos de rebelião não podia êle respondente ter os ditos
sentimentos, além disso se êle fosse dos ditos sentimentos êle
havia de honrá-lo depois do dia seis, havia de empregá-lo o
que nada lhe fêz, e que nunca aliciou ou persuadiu a aiguém ao partido da rebelião, pelo contrário, depois da revoluçãc sempre mostrou um contínuo desgosto perante várias pessoas.
Instado que declarasse a verdade, porque o motivo que
dá de não ser do partido do Padre João Ribeiro pelo que
pertence à rebelião, dizendo que se o fosse êle o empregaria
e premiaria depois da revolução não é concludente, primo:
porque o Padre João Ribeiro precisava dele respondente
como seu amigo para fazer o seu lugar de regente sem perda
do ordenado e êle respondente o serviu como acima disse na
sua ausência; segundo: porque no tempo dos rebeldes não
vagou benefício que pudesse dar nem consta o governo
rebelde provesse em benefício clérigo algum, não obstante
que tiveram muitos clérigos que seguiram o seu partido, e
muitos que lhe fizeram serviços relevantes, pondo até guerrilhas de que se fizeram capitães e nenhum destes foi pro-
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vido em benefício algum, o que nasceu da rebelião durar
pouco tempo, pois se mais durasse haviam de ser premiados
como esperavam, e êle respondente como companheiro da
mesma casa do Padre João Ribeiro, como pessoa que fazia
as suas vezes no ofício de regente como acima disse, havia
ter o correspondente aos serviços que lhe fazia.
Respondeu que a sua resposta é concludente porque os
sectários da revolução apareceram premiados, dois sacerdotes
feitos secretários, outros condecorados com o título de capitães de guerrilhas, vagaram vigararias como a de Tijucopapo
e Embiapava, que foram neste tempo providas e dadas a sacerdotes, nenhum destes empregos foi concedido a êle
respondente, pelo contrário acabrunhou-se pelas grandes
obrigações de regente interino do que não recebeu o menor
lucro, assim como do dito emprego de Capelão da Agonia,
por isso que os rendimentos do hospital nesse tempo mal
chegavam para a comida dos pobres, donde se deixa ver que
o respondente não era do agrado do dito Padre João Ribeiro, nem dos seus sócios.
E por esta maneira houve êle ministro estas perguntas
por ora por findas, que lidas ao respondente disse estarem
conforme de que damos fé e assinou com êle Juiz da Alçada
Escrivão Assistente e eu João Osório de Castro Souza Falcão,
que o escrevi e assinei.
(ass.) O P. Francisco Muniz Tavares
José Caetano de Paiva Pereira
José Osório de Castro Souza Falcão
Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil
oitocentos e dezenove, aos dezenove dias do mês de janeiro,
nesta cadeia da Bahia, aonde veio o Doutor Bernardo Teixeira Coutinho Alvares de Carvalho, comigo escrivão abaixo
nomeado, e o Escrivão Assistente o Desembargador José Caetano de Paiva Pereira, aí mandou vir à sua presença ao preso
o Padre Francisco Muniz Tavares, e posto em liberdade lhe
fêz as perguntas seguintes:
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Perguntado se ratificava o que havia respondido ou tinha a acrescentar, diminuir ou declarar alguma coisa.
Respondeu que ratificava o que havia respondido, e
acrescenta que êle respondente jamais se podia separar da
companhia do dito padre, sem expor a sua vida, e julgou
mais acertado o viver retirado no seu quarto, prestando a
caridade aos pobres do hospital, que nesse tempo ficaram
desamparados pelo dito padre. E que no dia seis de março
pela meia-noite lhe bateram à porta e abrindo-a lhe apresentaram vários cadáveres para enterrar e distinguindo
entre estes o do Brigadeiro Manuel Joaquim Barbosa, o do
Ajudante de Ordens Alexandre Tomás e do Alferes Diogo,
os enterrou no corpo da igreja e não no cemitério como os
outros, pelo que foi depois repreendido pelo Padre João Ribeiro e Pedro de Souza Tenório, dizendo que deviam ir todos
aqueles cadáveres para o adro. Ei no terceiro dia da revolução foi êle respondente ter com o Sargento-mor Sebastião
Antônio lamentar-se com êle dos rebeldes levantarem bandeira branca, com outros dos mesmos sentimentos e lhe disse
que dissesse ao mesmo Padre João Ribeiro e a José Luiz de
Mendonça, e êle respondente foi falar com o Padre João Ribeiro e êste lhe disse que êle respondente não sabia que se
havia passado e prometeu de o fazer, e levando o Padre João
Ribeiro para o hospital como fica dito, lhe contou que
quando chegara Antônio Carlos, Ouvidor de Olinda, também
refletira sobre ter-se levantado bandeira branca, perante
José Luiz e o Padre João Ribeiro, e que o dito José Luiz em
lugar de guardar segredo sobre esta lembrança o dissera püblicamente e a tropa se levantara contra êle e o quisera
matar, por se lembrar de mudar a bandeira branca para
bandeira real: e disse a êle respondente que não falasse mais
nisso, e quando os rebeldes se retiraram para Olinda com o
dito Padre João Ribeiro, êle os não acompanhou e ficou no
hospital, exercitando o emprego em que estava.
Instado que declarasse a verdade, porque êle respondente, como dos autos consta, logo que se fêz a contra-revolução, se armou de duas pistolas e dizia que uma era para
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o que o fosse prender, e a outra para si próprio, para não
ser morto pelos realistas no que vinha a confessar o seu
crime pelo mesmo que dizia.
Respondeu que tal não dissera, nem se armara de pistolas, que ficou vivendo pacificamente no hospital, cuidando
nas suas obrigações, e que por sua conduta e constituição
era incapaz de tal atentado. E por esta maneira houve êle
ministro estas perguntas por findas, que lidas ao respondente disse estarem conformes, e de assim o dizer damos fé
e assinou com êle Juiz da Alçada, escrivão assistente e eu
João Osório de Castro Souza Falcão, que o escrevi e assinei.
(ass.) O P. Francisco Muniz Tavares
José Caetano de Paiva Pereira
João Osório de Castro Souza Falcão
Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil
oitocentos e dezenove aos vinte de janeiro, nesta cadeia da
Bahia, aonde veio o Doutor Bernardo Teixeira Coutinho Alvares de Carvalho, Desembargador do Paço e Juiz da Alçada,
comigo escrivão abaixo assinado, e escrivão assistente o Desembargador José Caetano de Paiva Pereira, aí mandou vir
ao preso o Padre Francisco Muniz Tavares, e posto em liberdade lhe fêz as perguntas seguintes.
Perguntado se ratificava o que antes havia respondido e
agora lhe foi lido ou se tinha a acrescentar, diminuir ou declarar alguma coisa.
Respondeu que ratificava o que havia respondido, e nada
mais tinha a dizer ao dito respeito.
E por esta maneira houve êle ministro estas perguntas
por findas, que lidas ao respondente disse estarem conformes, de que damos fé, e assinou com êle Juiz da Alçada, escrivão assistente e eu João Osório de Castro Souza Falcão,
que o escrevi e assinei.
(ass.) O Padre Francisco Muniz Tavares
José Caetano de Paiva Pereira
João Osório de Castro £3ouza Falcão
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Custas
Escrivão, três autos, rasa, perguntas 1:764
Assistente
1:020
Juiz
4:800
Conta
230
7:814
I — 30, 34, 3 n.° 18

24)

Ilustríssimo Senhor.
Tive o prazer e alegria que devia ter por uma tão agradável notícia, como a que Vossa Senhoria me acaba de participar, de terem os vassalos de Sua Majestade, que Vossa
Senhoria comanda, levantado o estandarte real, e novamente
reconhecer o Nosso Amável Soberano e Senhor, que com
tanto amor, e carinho nos tem felizmente governado, e da
minha parte está o pôr na presença do mesmo Augusto Senhor os relevantes serviços que Vossa Senhoria acaba de
fazer que não deixará de premiar como costuma. Estimarei
que Vossa Senhoria me faça o obséquio de fazer entregar
com toda a brevidade os ofícios que remeto ao Senhor Marechal Comandante do exército de El-Rei nosso Senhor, pois
são de grande importância.
Remeto a Vossa Senhoria as proclamações juntas para
as fazer ver ao povo.
Deus guarde a Vossa Senhoria. A bordo da fragata
Tetis, surta defronte de Pernambuco, 19 de maio de 1817.
Ilustríssimo Senhor Antônio de Morais Silva.
(a.)

Rodrigo José Ferreira Lobo
Chefe de Divisão Comandante.
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Reconheço o sinal retro ser próprio do Excelentíssimo
Governador que foi desta Capitania Rodrigo José Ferreira
Lobo. Recife, 11 de abril de 1818.
Em testemunho de verdade. (Sinal público). O Tabelião
público.
(a.)

Manuel Pereira Dutra
I — 30, 34, 3 n.o 19

25)

O Governo Provisório acaba de receber o vosso ofício
datado de hoje, e há por bem dispensar-vos do encargo da
capitania-mor desta praça que vos estava confiado, não só
pelas justas e muito atendiveis razões que no dito ofício expendeis, senão também porque já estais nomeado conselheiro
deste Estado, e cumpre assistires ao pé do Governo para tomares parte nos seus trabalhos, isento de outros quaisquer.
Fica interinamente encarregado de fazer as vossas vezes o
patriota capitão-mor da cidade e distrito de Olinda. Deus vos
guarde e felicite como vos desejo. Casa do Governo Provisório de Pernambuco, 16 de abril de 1817.
Patriota Capitão-mor
Antônio de Morais Silva.
(a.)

Miguel Joaquim de Almeida e Castro
Secretário do Governo.

Nem aceitei nem tirei carta, nem respondi, somente
meti-me em cama passados dois dias, e nela estive doente
de augurria e [...] do espírito até 10 de maio. Aos 11 parti
numa rede para o meu engenho, ajustado
] honrado
Manuel
Corrêa
de
Araújo,
leal
e
Coronel
para fazer na Moribeca o que fiz, e êle ia fazer no distrito do seu engenho
quando esperássemos
] o amparo das forças e proteção
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das tropas de El-Rei nosso Senhor e que o coronel decesse
para o Recife a fazer a contra-revolução, mais bem traçada
do que cuidavam os bestas que fizeram a revolução e reportavam o coronel inepto e fraco, como a mim velho fraco e
pateta já, e que só sabia dizer chalaças.
Reconheço o sinal retro ser do próprio nele conteúdo.
Rtecife, 11 de abril de 1818.
Em testemunho de verdade. (Sinal público). O Tabelião
público.
(a.)

Manuel Pereira Dutra
I — 30, 34, 3 n.o 20

26)

O Governo Provisório me encarrega de vos remeter a
proclamação cuja cópia recebereis inclusa, a qual foi publicada nesta capital, para que a façais divulgar em um bando,
e distribuição de cópias no distrito da vossa repartição para
animardes a mocidade a correr com zelo e ânsia à defesa da
pátria. O governo espera de vós toda a atividade para se
conseguir com ordem e sem desprazer dos povos o importante
fim que se propõe.
Deus vos guarde como vos desejo. Casa do Governo, em
18 de março de 1817.
(a.)

Miguel Joaquim de Almeida Castro
Secretário do Governo Provisório.

Patriota Capitão-mor das Ordenanças desta vila do Recife Antônio de Morais Silva.
Reconheço o sinal supra ser do próprio nele conteúdo.
Recife, 11 de abril de 1818.
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Em testemunho de verdade. (Sinal público). O Tabelião
público.
(a.)

Manuel Pereira Dutra

Recebido no dia 21 de março de 1817.
(À margem) — Mandei-a ao Capitão Comandante da
Moribeca, mas ignoro se êle fêz tirar cópias dela, eu cuido
que não.
I — 30, 34, 3 n.o 21
27)

Respeitável Patriota Capitão-mor desta Capital, participo-vos que não ponhais em prática a ordem que ontem vos
dirigi, ainda que com bem mágua do meu coração, por não
ter prevenido a confusão que resultaria, não duvidais que
disso tinha pouca ou nenhuma prática, e por isso não vos
admireis de ter caído eu nesse erro; o Supremo Arquiteto do
Universo vos ilumine, ajude e vos fortifique para o bem e
glória da nossa cara pátria. Quartel do Governo das Armas,
em 27 de março de 1817.
(a.)

O P. Domingos Teotônio Jorge

A ordem que acima diz era um aviso de que ia tirar recrutas sem os pedir aos capitães-mores, a qual cuido se opôs
o Capitão-mor de Olinda e fêz que se desse ordem aos capitães-mores para fazerem recrutas, ordem que depois se deu.
Dizem que a fórmula: O Supremo Arquiteto etc. é da maçonaria. Como eu declarei a estes trastes que não era maçon,
pela mesma razão que não era confrade dos pretos de São
Benedito, não usaram mais dela comigo, de quem eles cuidavam que era dos seus. Na carta de 8 de abril já êste tal
governador das armas me diz Deus vos guarde etc. Donde
virá que o Supremo Arquiteto do Universo e Deus apareçam
nestes papéis como dois seres diversos?
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Reconheço o sinal supra ser do próprio nela conteúdo.
Recife, 11 de abril de 1818.
Em testemunho de verdade. (Sinal público). O Tabelião
público.
(a.)

Manuel Pereira Dutra.
I — 30, 34, 3 n.o 22

28)

O Governo Provisório vos ordena que façais avisos aos
pais de famílias do vosso distrito para que dentro do preciso
termo de oito dias apresentem seus filhos no Quartel General, onde se escolherão, estando vós presente os que forem
capazes para o serviço da Pátria, que na presente circunstância muito necessita dos braços de seus filhos para sua
defesa.
Deus vos guarde. Secretaria do Expediente, em 8 de
abril de 1817.
(a.)

O P. Pedro de Souza Tenório
Secretário Ajudante. .

Patriota Capitão-mor das Ordenanças desta vila, Antonio de Mbrais Silva.
Reconheço o sinal supra ser do próprio nele conteúdo.
Recife, 11 de abril de 1818.
Em testemunho de verdade. (Sinal público). O Tabelião
público.
(a.)

Manuel Pereira Dutra
I — 30, 34, 3 n.° 22
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29)

Patriota Capitão-mor desta praça, antes que o nosso Govêrno vos expessa ordem, ou o inspetor para organizar os
corpos da nossa l.a e 2.a linha, esta de Ordenança, e aquela
de Milícias, me antecipo a dizer-vos que tenhais a vossa
tropa em bom estado, com vigias pelas praias para que sejais instruído no que se passa e tomardes as medidas necessárias determinando a cada comandante o lugar em que
deve postar sua gente, que deve ser o mais próprio para esperar o inimigo (no caso de o haver) impedindo qualquer
desembarque, disputando-lhe as passagens já em lugares
vantajosos, já em emboscadas, recomendando aos comandantes o mais escrupuloso exame nas suas comandanças,
sobre qualquer reunião de europeus, qualquer descontentamento entre os povos, animando-os, e tirando-lhes todo e
qualquer receio, fazendo-lhes ver a justiça da nossa causa,
que ela tem sido abençoada pelo céu, protegida pelo Todo
Poderoso Deus, e que o mesmo nos há de guiar para o verdadeiro fim, pela justiça da causa, que é a da humanidade;
esta mesma ordem comunicareis de viva voz ou apresentando-a aos nossos beneméritos chefes dos corpos milicianos,
para que não só fiquem entendidos de tudo quanto nela se
contou a seu respeito, mas também para mandarem buscar
assim como vós pólvora, chumbo, e pederneiras para poderem armar as suas tropas, e combinarem todos juntos milícias com ordenanças, e dizer-lhes que respeitosamente lhes
não escrevo pelos grandes trabalhos em que me acho, e que
a pólvora, chumbo e pederneiras devem mandar com brevidade; tomai isto em toda consideração e cautela. A pólvora,
chumbo e pederneiras mandai buscar neste quartel do Govêrno das Armas. Deus vos guarde e vos ajude como é
mister para o bem da nossa cara Pátria. Quartel do Governo
das Armas, em 8 de abril de 1817.
(a.)

O P. Domingos Teotônio Jorge
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PS. Não é preciso fazeres mais declaração aos chefes
de Milícias, porque já se acha feita.
Reconheço o sinal supra ser do próprio nele conteúdo.
Recife, 11 de abril de 1818.
Em testemunho de verdade. (Sinal público). O Tabelião
público.
(a.)

Manuel Pereira Dutra

Ao Respeitável Patriota Capitão-mor desta praça
Do Patriota Governador das Armas.
I — 30, 34, 3 n.° 23

30)

O Governo Provisório vos ordena que para o serviço do
Estado é necessário que procedais logo a revista e alistamento do vosso Corpo de Ordenanças, persuadindo as pessoas capazes a virem alistarem-se debaixo das bandeiras da
pátria; e remetendo imediatamente a esta secretaria a lista
delas. Espera o Governo que assim hajais de o cumprir com
aquela diligência e zelo que em vós reconhece (1). Outrossim
vos ordena o mesmo governo que tenhais a mais escrupulosa vigilância sobre as famílias que se tiverem retirado para
o vosso distrito, para que não maquinem coisa alguma
contra a tranqüilidade pública, reunindo-se muitas em um
determinado lugar, e seduzindo o que Deus não permita, os
escravos dos engenhos, e outras pessoas fracas (2). Remetereis para esta secretaria as listas das ditas famílias (3),
novamente chegadas ao vosso distrito. Deus vos guarde por
muitos anos, como vos desejo. Casa do Governo Provisório
de Pernambuco, 9 de abril de 1817.
Patriota Capitão-mor da vila de Santo Antônio do Recife Antônio de Morais e Silva.
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(a.)

Miguel Joaquim de Almeida Castro
Secretário do Governo.

(À margem) — (1) Está claro que nunca o tive para
vilezas.
(2) Palavras ao vento, e como terei eu tal vigilância
estando no Recife a 3 1/2 léguas de distância?
(3) Que nunca vi nem remeti por conseqüência.
Reconheço o sinal supra ser do próprio nele conteúdo.
Recife, 11 de abril de 1818.
Em testemunho de verdade. (Sinal públcio). O Tabelião
público.
(a.)

Manuel Pereira Dutra
I — 30, 34, 3 n.o 24

31)
Das instruções inclusas vereis o que deveis praticar e
fazer praticar pelos comandantes de beira-mar do vosso distrito, e o Governo Provisório espera de vós o mais exato cumprimento das mesmas instruções, e por esta secretaria dareis
parte do que a semelhante respeito praticardes, assim, pedireis todas as declarações que vos forem precisas no caso
de algum inconveniente.
Deus vos guarde. Secretaria do Governo, em 12 de abril
de 1817.
(a.) Pedro de Souza Tenório
Patriota Capitão-mor das Ordenanças desta vila Antônio
de Morais Silva.
Remeto o original incluso das tais instruções, não me
lembra se dei parte, mas de certo não pedi declarações.
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Reconheço o sinal supra ser do próprio nele conteúdo.
Recife, 11 de abril de 1818.
Em testemunho de verdade. (Sinal público). O1 Tabelião
público.
(a.)

Manuel Pereira Dutra
I — 30, 34, 3 n.o !25

32)

Instruções que o Governo Provisório expede aos Capitães-mores para estes as observarem e fazerem observar aos
comandantes dos distritos de beira-mar, chamando à sua
presença aos jangadeiros e pescadores para que fiquem entendidos.
l.o
Que não atraquem nem falem a embarcação de qualidade alguma.
2.°
Que pernoitando no mar tenham a mais escrupulosa vigia, para que não sejam surpreendidos por alguma embarcação, amanhecendo debaixo da sua artilharia, e sendo por
isso obrigados a infringir, no que não terão desculpa alguma,
por não ser crível que um navio aviste uma jangada, sem
desta ser visto primeiro, uma vez que se mantenha religiosamente a boa vigia.
3.°
Que, avistando incorporadas mais de duas embarcações,
façam força de vela para terra, a dar parte, correndo uns ao
porto mais próximo, outros ao porto a que se destinarem os
navios incorporados, segundo o rumo a que navegam, e ou-
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tros a este Recife, procurando a Intendência da Marinha
para que daqui se transmitam prontamente as notícias à
Casa do Governo Provisório.
4.°
Enquanto se não estabelece um telégrafo que chame os
defensores a seus postos serão advertidos que devem acudir
a eles ao ponto de rebate, cujo ponto é precisamente aquele
em que se avistarem mais de duas embarcações juntas, demandando a costa. E para que não faltem os mesmos jangadeiros que se acharem no mar (os que devem logo correr
a seus postos, avistando embarcações em demanda das
nossas barras) deverão numerar as velas de todas as jangadas da sua respectiva marinha, pondo-lhes um distintivo
próprio do lugar com letras do alfabeto, bem como se fêz
neste porto do Recife, e tendo em relação exata os nomes
dos pescadores de cada uma jangada, assim como os de todos
os mais para se conhecer com facilidade quais são os que
desamparam os seus postos.
5.°
Estando juntos os marítimos nos seus respectivos postos
se porão com eles em observação escrupulosa sobre qual dos
pontos a costa é atacado, ou ameaçado, para acudirem a êle
com toda a rapidez.
6.o
Deverão segurar a todos os moradores, maiormente aos
que tiverem os ofícios concernentes à vida do mar que o Govêrno Provisório os tem em particular contemplação, mas
que as suas faltas relativamente à defesa da Pátria serão
punidas severamente.
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7.o

Se alguma jangada fôr surpreendida por qualquer embarcação e lhe derem papéis para trazerem para a terra ou
de letra de mão, ou de letra redonda, ou carta, e cartas
para alguma pessoa de terra, o dito jangadeiro virá entregar
os ditos papéis ao governo, e receberá prêmio em dinheiro
de seis mil e quatrocentos réis para cima, ou em outra qualquer recompensa, conforme a qualidade do serviço e se não
o fizer assim entregando as ditas cartas ao seu destino, ou
mostrando os ditos papéis, e fazendo-os ler sofrerá as rigorosas penas de perturbadores do sossego público.
I — 30, 34, 3 n.o 26

33)
Padre Cristóvão Corrêa de Barros Cavalcante.
Alagoas, primeiro de outubro de 1816.
Meu patriota a quem com veras amo. Recebi a sua primeira carta com o nombramento do cabo de esquadra de
Manuel Gonçalves Anjo, pela qual interrogava quisesse eu
nomeá-lo furriel da sua mesma companhia, estimei ter esta
ocasião de lhe dar provas de quanto o estimo e do muito
que o desejo servir apesar do merecimento do dito cabo, contudo prefirio as suas verdadeiras expressões para animar-me
a provê-lo no dito posto, estimarei que êle desempenhe os
deveres da sua obrigação e que saiba reconhecer o louvor
com que Vossa Mercê com tanta probidade se tem empenhado para o dito pacto.
Aqui me tem como sempre para o servir e dar-lhe provas
que me prezo ser
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De Vossa Mercê
Primeiro amigo muito seu apaixonado
(a.)

André Serqueira e Silva

PS. Sem chegar o nombramento de Pernambuco não
dê a saber a ninguém que lho passei por motivos.
I — 30, 34, 3 n.° 27

34)
N.° 9
Antônio Jacome Bezerra, vigário do Recife. Preso a 22
maio
de 1817. Certidão folhas 28 do apenso "F".
de
É acusado de ir aos clubes, de tratar há 7 anos da revolução, de dar conselho para degolar europeus, de ser declamador, de fazer práticas, de elogiar Bonaparte.
Todas estas imputações convencem o Réu com a certeza
da sua coação, como fica demonstrado na Defesa Geral, e
com as razões expendidas na sua alegação n.° 1.
N.° 18
O Deão Bernardo Luiz Ferreira Portugal. Preso em 22
de maio de 1817. Certidão folhas 28 do apenso "F".
É acusado de ir aos clubes, de pretender recolher a pólvora, e armas do parque na noite do dia 6, de benzer as bandeiras rebeldes praticando, de fazer várias proclamações e pastorais sediciosas, de ser conselheiro, de assinar como governador.
Todas estas imputações convencem o Réu com a certeza
da sua coação, como fica demonstrado na Defesa Geral, e com
as razões expendidas na sua alegação n.° 2.
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N.o 31
de
de
de
da
as

O Padre Francisco Muniz Tavares. Preso a 11 de junho
1817. Certidão folhas 28 do apenso "F".
É acusado de ir aos clubes, de antes tratar da revolução,
aliciar gente, e de acudir armado aos rebates, ser Capitão
Guerrilhas, de ser influído, de ser declamador.
Todas estas imputações convencem o Réu com a certeza
sua coação, como fica demonstrado na Defesa Geral, e com
razões expendidas na sua alegação n.° 3.
N.° 34

O Padre Francisco de Sales, vigário do limoeiro. Preso
em 22 de dezembro de 1817. Certidão à folha n.° 489 da Devassa Principal.
É acusado de ir à casa da Câmara fazer com os camaristas a revolução, de mandar levantar a bandeira revolucionária, de mandar repicar os sinos e botar luminárias.
Todas estas imputações convencem o Réu com a certeza
da sua coação, como fica demonstrado na Defesa Geral, e
com as razões expendidas na sua alegação n.° 4 e com a
sua justificação f. do apenso R.
N.o 37
Frei João da Conceição Loureiro, guardião do Convento
de São Francisco. Preso a 10 de junho de 1817.
É acusado de ter feito cultos distintos aos governadores,
de ter feito fala à comunidade e persuadi-la à rebelião, de
ter feito sermão revolucionário na Soledade, de ter sido capitão de guerrilhas, e ter sido declamador.
Vai defendido no princípio desta defesa e com as razões
expendidas na sua alegação n.° 5.
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N.o 46
O Padre João Gomes de Lima. Preso a 26 de maio de
1817. Certidão folhas 28 do apenso "F".
É acusado de ir aos clubes, de aderir-se aos rebeldes, de
ser capitão de guerrilhas, de andar armado, de ser declamador, de ser influído, de ir às expedições do Sul, de ser
tido por maçom publicamente.
Todas estas imputações convencem o Réu com a certeza
da sua coação, como fica demonstrado na Defesa Geral, e
com as razões expendidas na sua alegação n.° 6.
N.o 47
Frei Joaquim do Amor Divino, Carmelita Calçado.
Preso no 1.° de junho de 1817. Certidão folhas 28 do apenso "F".
É acusado de aprender o exercício de soldado, de ser
muito influído no serviço, de ser declamador, de fugir da
Utinga para o Recife, de oferecer-se para missionar, de estar
na Utinga, de ser capitão de guerrilhas, de ir no exército do
Sul para missionar, de fugir com os rebeldes e na debandada
ser preso.
Todas estas imputações convencem o Réu com a certeza
da sua coação como fica demonstrado na Defesa Geral, e
com as razões expendidas na sua alegação n.° 7.
N.o 48
O Padre João Cavalcante de Albuquerque, vigário do
Cabo. Preso a 24 de maio de 1817. Certidão a folhas 28 do
apenso F.
É acusado de ir aos clubes, de vir logo com o capitãomor ajudar a rebelião, e prestar juramento de fidelidade, de
proclamar a favor da rebelião e contra El-Rei, de fazer práticas pelo dito modo, e seduzir, de andar armado, de ir à
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Batalha de Utinga, donde fugiu, de roubar tudo da igreja
e vir para o Recife, de fugir com os rebeldes.
Vai defendido no princípio desta defesa, n.° 1 e com a
sua alegação n.° 28.
N.o 54
Frei José Maria Brainer, Carmelita Calçado. Preso a
26 de março de 1817. Certidão folhas 28 do apenso F.
É acusado de ir aos clubes, de aprender o exercício de
soldado, de ser declamador, de partir com o exército do Sul
para missionar; de ser capitão de guerrilhas, de ser amigo
dos governadores.
Todas estas imputações convencem o Réu com a certeza
de sua coação como fica demonstrado na Defesa Geral, e
com as razões expendidas na sua defesa dos eclesiásticos
n.° l.
N.° 55
O Padre Inácio de Almeida Fortuna, Capelão da Fortaleza de Itamaracá. Preso a 22 de outubro de 1817. Certidão
folhas 482 e folhas 488 da Devassa Principal.
É acusado de tratar antes com o vigário da tomada da
fortaleza de Itamaracá, de avisar ao dito às 2 horas para
vir com gente entrar nela, de concorrer para o livramento
da bandeira rebelde ali, e para a prisão do juiz de fora, de
ser influído e declamador.
Todas estas imputações convencem o Réu com a certeza
de sua coação, como fica demonstrado na Defesa Geral, e
com as razões expendidas na sua alegação n.° 8.
N.° 56
Jacinto Luiz de Melo, Donato Franciscano. Preso a 25
de maio de 1817. Certidão folhas 28 do apenso F.

54

É acusado de sentar praça de soldado, de servir na infantaria, de ir às batalhas do Sul, de ser muito influído, e
declamador.
Todas estas imputações convencem o Réu com as razões apontadas na alegação n.° 27.
N.° 60
O Padre João Batista da Fonseca. Preso a 11 de junho
de 1817. Certidão folhas 28 verso do apenso F.
É acusado de ir aos clubes, de andar sempre armado, e
pronto a acudir aos rebates, de ser aiferes de guerrilhas,
de ser muito influído, de ser declamador, de oferecer-se para
comandar uma peça, de fugir com os rebeldes.
Todas estas imputações convencem o Réu com a certeza
da sua coação como fica demonstrado na Defesa Geral, e
com as razões expendidas na sua alegação n.° 9.
N.° 64
O Padre José Felipe de Gusmão, coadjutor de Nossa Senhora do Desterro de Itambé.
Preso a 2 de julho de 1817, certidão folhas 34 do apenso
F. a folhas 488 da Devassa Principal.
É acusado de ler as proclamacões e pastorais rebeldes
na missa, de ser declamador contra El-Rei, de ser sedutor
e persuasor.
Todas estas imputações convencem o Réu com a certeza
da sua coação, e com as razões expendidas na Defesa Geral,
e demonstradas na sua alegação n.° 10.
N.° 86
O Padre Luiz José de Albuquerque Cavalcante e Lins,
vigário de Santo Antônio do Recife. Preso aos 28 de maio
de 1817. Certidão folhas 28 do apenso F.
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É acusado de ter casa de clube, de tirar e pisar o hábito no dia 7, de tratar a muitos anos da revolução, de tocar
rebate no dia 6, de votar na eleição dos governadores, de
cantar "Te Deum", de fazer práticas a favor da rebelião, de
ser declamador.
Todas estas imputações convencem o Réu com a certeza
da sua coação, como fica demonstrado na Defesa Geral, e
com as razões expendidas na sua alegação n.° 11.
N.o 87
O Padre Luiz Carlos Coelho da Silva. Preso a 23 de maio
de 1817. Certidão folhas 28 do apenso F.
É acusado de ser capitão de guerrilhas, de ir à expedição do Pau do Alho, de ser muito inüuído no serviço e de
ser declamador.
Todas estas imputações convencem o Réu com a certeza
da sua coação como fica demonstrado na Defesa Geral, e
com as razões expendidas na sua alegação n.° 12.
N.o 103
O Padre Manuel José da Assunção. Preso a 9 de junho
de 1817. Certidão folhas 28 do apenso F.
É acusado de ser influído e aprovador da rebelião, de
fugir para os rebeldes de Iguaraçú, logo que se levantou as
bandeiras reais no Pau do Alho, e de ir na expedição contra
o dito Pau do Alho.
Todas estas imputações convencem o Réu com a certeza
da sua coação, como fica demonstrado na Defesa Geral e
com as razões expendidas na sua alegação n.° 13.
N.o lli
O Padre Silvestre José da Costa Giraz, Capelão de Caetano Pinto. Preso a 15 de junho de 1817.
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É acusado de aconselhar aos oficiais da embarcação que
conduziu Caetano Pinto, de entrar com pavilhão rebelde, e
de responder que vinha de ordem daqueles rebeldes.
Todas estas imputações convencem o Réu com o que
fica demonstrado na Defesa Geral, e com as razões expendidas na sua alegação n.° 14.
N.o 119
O Padre Venâncio Henriques de Rezende, coadjutor do
vigário do Cabo. Preso a 28 de maio de 1817.
É acusado de ser capitão de guerrilhas, sempre armado,
de ir às batalhas de Ipojuca e Utinga, de ser proclamador,
de ser declamador, e sedutor, de ir aos clubes.
Todas estas imputações convencem o Réu com a certeza
da sua coação, como fica demonstrado na Defesa Geral e
com as razões expendidas na sua alegação n.° 15.
N.o 141
Frei Francisco de Santa Mariana, Carmelita Calçado.
Preso a 18 de maio de 1817, como consta da Devassa Principal.
É acusado de sentar praça voluntariamente, de fazer
proclamações, de andar em diligências armado com satisfacão, de falar contra El-Rei; de dizer, armado de faca de
ponta e pistolas, que tinha sentado praça para defender a
pátria e liberdade, que com as ditas armas tiraria a vida a
quem defendesse o partido de El-Rei; que tinha abusado as
Bandeiras Reais, mas que desejava entrar em alguma ação
em defesa da pátria, que por isso êle se dispunha a partir
para Tambau para se bater com o exército realista, e confessou que tinha sido mandado com papéis e instruções para
engrossar o partido rebelde; de continuar sempre com zelo
pela liberdade e bem da pátria; de mostrar toda a satisfacão na época da rebelião, e foi sempre incansável no serviço da Pátria, e executador das ordens, de dizer que não
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queria soldo, nem pão enquanto servisse a pátria, de conduzir preso para o Recife o Abade de São Bento.
Todas as imputações retro convencem o Réu com a certeza da sua coação, como fica demonstrado na Defesa Geral,
e com as razões expendidas em. sua alegação n.° 16.
N.o 149
O Padre José Gonçalves Ourique preso a 2 de agosto
de 1817, como consta da Devassa Principal.
É acusado de ler à missa uma carta do Padre Virgínio
e a proclamação que este lhe mandou.
Todas estas imputações convencem o Réu com a certeza
da sua coação como fica demonstrado na Defesa Geral, e
com as razões expendidas em sua defesa n.° 17.
N.o 166
O Padre José Inácio de Brito. Preso a 9 de julho de
1817, como consta da Devassa Principal.
É acusado de que benzeu a bandeira dos rebeldes, de
que nesse ato fêz uma oração a favor da Pátria, e proclamou
o chefe Estevão José Carneiro, em um ajuntamento de povo
que ia com uma bandeira branca conduzido pelo Amaro andando pelas ruas para festejar a notícia do levante de Minas,
Rio Grande do Sul, e outras partes do Brasil, ia à frente.
Todas estas imputações convencem o Réu com a certeza
da sua coação, como fica demonstrado na Defesa Geral, e
com as razões expendidas na sua alegação n.° 18, e com a
sua justificação f. do masso.
N.o 170
O Padre José Ferreira Nobre, vigário do Pombal. Preso
a 30 de julho de 1817, como consta da Devassa Principal.
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É acusado de que foi preso por insurgente, concorreu
num ajuntamento de gente, que na vila de Souza foi ao
lugar de São José levado por Miguel Joaquim Cesar, o fim
do qual foi voltarem as suas casas, e proclamarem o nome
de El-Rei; leu umas pastorais vindas de Pernambuco.
Todas estas imputações convencem o Réu com a certeza
da sua coação, como fica demonstrado na Defesa Geral, e
com as razões expendidas na sua alegação n.° 95 aliás 29.
N.° 177
O Padre José da Costa Cirne. Preso a 10 de julho de
1817, como consta da Devassa Principal.
É acusado de que acudia aos rebates.
Toda esta imputação convence o Réu com a certeza da
sua coação, como fica demonstrado na Defesa Geral, e com
as razões expendidas na sua alegação n.° 19.
N.° 188
O Padre Virgínio Roiz Campeio, Vigário da Campina
Grande. Preso a 16 de maio de 1817, como consta da Devassa
Principal.
É acusado de que louvava e aprovava o sistema revolucionário e persuadia ao povo o mesmo.
Todas estas imputações convencem o Réu com a certeza
da sua coação, como fica demonstrado na Defesa Geral, e
com as razões expendidas na sua alegação n.° 20.
N.° 189
O Padre Veríssimo Machado Freire, vigário de Mamanguape. Preso a 6 de maio de 1817, como consta da Devassa
Principal.
É acusado de que ofereceu a sua congrua por toda a vida,
e gados para o serviço da pátria, em Mamanguape, fêz juntar
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algumas pessoas, e com espingarda às costas e laço branco
no chapéu saiu pelas ruas a gritar "Viva a Pátria e Liberdade" depois leu os ditos papéis ao povo com muito entusiasmo e foi à igreja entoar o "Te Deum", animou o
povo a
pegar em armas a favor da pátria, dizia que depois que
El-Rei lhe dividira a sua congrua nunca mais lhe dera coleta na missa, rondou as patrulhas de noite com catana à
cinta.
Todas estas imputações convencem o Réu com a certeza
da sua coação, como fica demonstrado na Defesa Geral, e
com as razões expendidas na sua alegação n.° 21.
N.o 193
O Padre Feliciano José Dornelas, vigário da cidade do
Natal. Preso a 23 de dezembro de 1817, como consta da
Devassa Principal.
É acusado de que foi membro do governo revolucionário
mas recusou a nomeação de membro do governo feita por
André e este o obrigou a aceitar.
Todas estas imputações convencem o Réu com a certeza
da sua coação, como fica demonstrado na Defesa Geral e
com as razões expendidas em sua alegação n.° 22.
N.o 199
O Padre João Barbosa Cordeiro, vigário de Porto Alegre.
Preso a 11 de junho de 1817, como consta da Devassa Principal.
É acusado de que foi membro do Governo Provisório de
Porto Alegre; que não queria que se desfizesse o Governo rebelde; que fêz práticas na igreja a favor da rebelião, que
andava armado; que foi quem tomou conta e recebeu a pólvora, que veio de Pernambuco e a vendeu antes de fugir;
que foi muito influído e animado, e persuadindo a defesa
da Pátria; que por ordem de André levantou as bandeiras
brancas, que foi êle quem influiu mais para esta rebelião,
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que enquanto o povo corria com as reais bandeiras, e lia uma
proclamação a favor de El-Rei, êle fechou as portas e janelas; que fugiu e foi unir-se a David Leopoldo.
Todas estas imputações convencem o Réu com a certeza
da sua coação, como fica demonstrado na Defesa Geral, e
com as razões expendidas na sua alegação n.° 23.
N.° 215
O Padre Carlos José dos Santos. Preso a 11 de maio
de 1817.
É acusado de que foi um dos cabeças no ato da revolução armado à frente dos rebeldes; que veio acudir a desordem; que disse que aprovava o serem seus irmãos realistas.
Todas estas imputações convencem o Réu com a certeza
da sua coação, como fica demonstrado na Defesa Geral, e
com as razões expendidas na sua alegação n.° 95 aliás 30.
N.o 217
Frei Francisco de Santa Ana Pessoa, Carmelita Calçado. Preso a 15 de junho de 1817.
É acusado de que foi cabeça, de que visitou ao Padre
Martinho, de que entrou com êle na vila a tratar da revolta, que quis persuadir ao capitão-mor, que foi o maior
auxiliador e público revolucionário, que foi membro do Govêrno rebelde, que apreendeu-se-lhe cartas para o dito Padre,
que foi influído.
Todas estas imputações convencem o Réu com a certeza
da sua coação, como fica demonstrado na Defesa Geral, e
com as razões expendidas na sua alegação n.° 95 aliás 31.
N.o 221
O Padre Francisco Manuel de Barros.
abril de 1817.

Preso a 3 de
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É acusado de que ia coadjutor de Aracati, portador de
cartas para o Padre João da Costa, de que foi revolucionário.
Todas estas imputações convencem o Réu com a certeza
da sua coação, como fica demonstrado na Defesa Geral e
com as razões expendidas na sua alegação n.° 95 aliás 32.
N.o 223
O Padre Gonçalo Borges de Andrade. Preso a 30 de
junho de 1817. Certidão folhas 498 da Dfevassa Principal.
É acusado de ser um dos primeiros revolucionários da
Serra do Martins; de pretender revoltar o Ceará, escrevendo
cartas para o Crato.
Todas estas imputações convencem o Réu com a certeza
da sua coação, como fica demonstrado na Defesa Geral, e
com as razões expendidas na sua alegação n.° 33, e com a
sua justificação folhas do masso.
N.o 224
O Padre José Martiniano Pereira de Alencar. Preso a
11 de maio de 1817.
É acusado de que foi emissário do Recife para fazer a
revolução; de que chegou ao Crato e entrou a aliciar os
povos; que reduziu o capitão-mor em 3 de maio; que com
seus irmãos rompeu a revolução do Crato; que foi revoltar
a vila do Jardim em 5 de maio, e lá pediu dinheiros; que foi
governador e que estava à testa dos rebeldes no dia da contra-revolução; que escreveu ao Vigário do Crato elogiando a
revolução, e pedindo donativo de 50 bois; que trouxe cartas
dos rebeldes; que foi primeiro cabeça da revolução; que continuou a fazer conciliábulos, que comandou escoltas no dia
da revolução; que disse que trazia em um frasco remédio
para matar os realistas.
Todas estas imputações convencem o Réu com a certeza
da sua coação, como fica demonstrado na Defesa Geral, e
com as rações expendidas nas suas alegações n.° 24.
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N.o 233
O Padre Miguel Carlos da Silva Saldanha, vigário
do Crato. Preso a 13 de junho de 1817.
É acusado de que recebeu cartas sôbre a revolução; de
assistir ao jantar depois da revolução; de se achar entre
seus papéis uma proclamação; de ser sabedor dos fatos revolucionários; de mandar publicar uma pastoral; de empenhar-se em fazer-se uma capitulação para serem soltos os
cabeças.
Todas estas imputações convencem o Réu com a certeza
de sua coação, como fica demonstrado na Defesa Geral, e
com as razões expendidas na sua alegação n.° 95 aliás 34.
N.o 234
O Padre Manuel Gonçalves da Fonte, vigário do Pau
dos Ferros. Preso em 8 de dezembro de 1817.
É acusado de ler na matriz pastorais revolucionárias, de
ser dos primeiros revolucionários, de querer revoltar o Ceará
escrevendo cartas; de ir armado com um escravo, e outros
à casa do Padre Francisco Mendes.
Todas estas imputações convencem o Réu com a certeza
da sua coação, como fica demonstrado na Defesa Geral, e
com as razões expendidas na sua alegação n.° 25, e com a
sua justificação folha 1 do masso.
N.o 239
O Padre Antônio José Cavalcante Lins, coadjutor do Vigário de Santo Antônio do Recife; matou-se na Fortaleza
das 5 pontas.
É acusado de ir aos clubes e de declamar.
Todas estas imputações convencem o Réu com a certeza
da sua coação, como fica demonstrado na Defesa Geral, e
nas razões expendidas em sua alegação n.° 26.
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N.o 241
O Padre Antônio de Souto Maior. Preso a 28 de maio
de 1817.
É acusado de que soltou os presos de Igaraçú, de ser
muito influído, e convocar gente para a rebelião.
Todas estas imputações convencem o Réu com as razões
apontadas na alegação n.° 27.
N.o 245
Frei Francisco de S. Pedro. Carmelita Calçado. Preso
a 26 de maio de 1817.
Não há prova contra êle.
Vai defendido no princípio desta defesa, aliás na alegação n.° 27 digo defesa dos eclesiásticos n.° 1.
N.o 250
O Padre João Ribeiro Pessoa de Melo Montenegro.
É acusado de que ia aos clubes; tratava antes da revolução; aliciava a mocidade à sua aula; animou a tropa à insurreição; mandou tocar rebate; deu direção; escreveu cartas,
chamado para a rebelião; um dos da capitulação de Caetano
Pinto; proclamou no campo; foi Governador até o fim; foi
principal rebelde; matou-se.
Vai defendido no princípio desta defesa, aliás, na alegação n.° 27 digo defesa dos eclesiásticos n.° 1.
N.° 252
O
tiçado
É
antes

Padre José Inácio Ribeiro de Abreu Lima e Roma, jusnesta cidade. Preso em 26 de março de 1817.
acusado de que assinou na eleição dos governadores, já
era da sociedade; foi emissário aos povos do Sul, Ala-
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goas, Bahia para revoltar; levava proclamações, seduzia, persuadia e aconselhava.
Vai defendido no princípio desta defesa, aliás na alegação n.° 27, digo, defesa dos eclesiásticos n.° 1.
N.o 253
O Padre Miguel Joaquim de Almeida Castro. Justiçado.
Preso em 22 de maio de 1817. Folhas 28 apenso F.
É acusado de que ia aos clubes, dava jantares em sua
casa, e saúdes alusivas à revolução; autor de proclamações,
secretário do Interior até o fim; conselheiro.
Vai defendido no princípio desta defesa, aliás, na alegação n.° 27, digo, defesa dos eclesiásticos n.° 1.
N.o 254
O Padre Pedro de Souza Tenório, vigário de Itamaracá,
justiçado em Pernambuco, folhas 99, apenso G.
É acusado de que ia aos clubes, de tratar antes da revolução; de que foi tomar a fortaleza de Itamaracá, de levantar a bandeira rebelde; que deu as ordens, que prendeu
o Juiz de Fora de Goiana; com uma pistola na mão convidou gente para o dito fim; serviu de ajudante do secretário José Carlos, ativo, e influído no serviço até o fim.
Vai defendido no princípio desta defesa, aliás na alegação n.° 27, digo, defesa dos eclesiásticos n.° 1.
N.o 256
Padre Antônio Pereira de Albuquerque. Preso a 2 de
maio de 1817, como consta da Devassa Principal.
É acusado de que foi Governador Provisório, e serviu até
o fim; de que foi sócio, e cabeça da rebelião de Itabaiana
e Pilar; de que fêz muitas proclamações e auxiliou povos,
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que a juntou gente contra o exército realista, que já antes
tratava da revolução.
Vai defendido no princípio desta defesa, aliás na alegação n.° 27, digo, defesa dos eclesiásticos n.° 1.
N.o 265
O Padre João Damasceno Xavier Carneiro. Preso em
25 de abril de 1817, como consta a folhas 505 da Devassa
Principal.
É acusado de que foi sócio e conselheiro de André de
Albuquerque em cuja companhia entrou na cidade no dia
do levante, de que ditava e dirigia as proclamações e ordens de André; ditou o termo da instalação do Governo; êle
com André foi autor e cabeça principal da rebelião; de que
ambos eram pedreiros livres, e se lhes acharam papéis revolucionários, armado com muito entusiasmo falando a favor
da pátria; de que estava a partir para o Ceará a fazer ali a
revolução; de que pediu dinheiro para a Pátria; de que fêz
demorar o Governador para dar tempo a se prender; aclamou
André Libertador da Pátria.
Vai defendido no princípio desta defesa, aliás na alegação n.° 27, digo, defesa dos eclesiásticos n.° 1.
N.o 294
O Padre Antônio de Albuquerque, vigário de Goiana.
Ausente.
É acusado que foi sócio do Coronel André e persuadiu
que prendesse o Governador, conselheiro do dito André, e
foi quem mais influiu para a rebelião; disse a André que se
tinha medo de prender o Governador êle o iria fazer; disse
que tinha influído ao André, que fazia conciliábulos com
êle; acusou a André de não ter logo prendido o Governador
em Goiana, porque aliás êle o matava com as suas pistolas;
disse que o dito coronel era um falto de espírito, porque tinha a rola na mão e a deixava fugir.
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Vai defendido no princípio desta defesa, aliás na alegação n.° 27, digo, Defessa dos eclesiásticos n.° 1.
*
I — 30, 34, 3 n.o 28
35)
Auto de perguntas feitas ao preso Cristóvão Corrêa de
Barros Cavalcante.
Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil
oitocentos e dezessete, aos quatorze dias do mês de maio do
dito ano, nesta Fortaleza das Cobras, casas e moradas do
Governador da mesma aonde foi vindo o Doutor José Albano Fragoso, Desembargador dos Agravos da Casa da Suplicação desta Corte, e Juiz da Devassa dos sublevados de
Pernambuco, e mais faltarem à devida obediência, e vassalagem e bem assim foi vindo o Doutor José Barroso Pereira,
Desembargador extravagante da Casa da Suplicação, escrivão
assistente nomeado para a mesma devassa, comigo o Doutor
Manuel Pinto Coelho, Desembargador extravagante da mesma casa, escrivão nomeado para a mesma devassa para
efeito de fazer perguntas a Cristóvão Corrêa de Barros Cavalcante, réu pronunciado e remetido da cidade da Bahia e
logo pelo dito Ministro foi mandado vir à sua presença o
mesmo réu livre, sem ferros nem outro algum constrangimento, a fim de o inquirir e perguntar pelo crime de que é
arguido, suas circunstâncias, ajuda e companheiros, pessoa
ou pessoas que a isso lhe dessem ajuda ou favor a isso o
aconselhassem ou seduzissem.
E logo lhe perguntou quem é, como se chama, sua idade,
nacionalidade, filiação, estado e condição.
Respondeu que se chamava Cristóvão Corrêa de Barros
Cavalcante, casado com Ana Lourença de Jesus, natural
e batisado na freguesia da vila das .Alagoas, filho natural
do Padre José Corrêa de Araújo e de Sinfrosia Josefa
* (Ao alto de todas as páginas do documento lê-se a rubrica): Pereira.
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de Barros Cavalcante, de idade quarenta e nove anos, que
vivia de comprar peixe para mandar para o mato e lhe vir
alguma lã para vender.
Perguntado se sabe ou suspeita qual é a razão da sua
prisão.
Disse que vendo o povo todo alvoroçado da nova vila de
Mosa dizendo que o meirinho geral viera à mesma vila
convocar os filhos da Europa, negociantes da mesma vila, para
vir com os caboclos da Atalaia arrazar os filhos da terra, e
tomar a pólvora e o mais armamento, que guarnecia José
Afonso Sargento-mor do Regimento Miliciano, que lhe foidar parte disso tudo e êle disse que não tinha forças e gente
para defender-se e isto foi em uma sexta-feira, vinte e oito
de março, ao amanhecer do dia sábado e concordou com
êle respondente que desse parte de tudo o acontecido ao Tenente Coronel Governador Antônio José Vitoriano Borges
da Fonseca, a que êle respondente disse que quando mandasse a parte mandasse por casa dele respondente buscar a
carta, porém êle replicou que êle respondente a carta a casa
dele mesmo a podia mandar.
Disse mais que lhe mandou a carta por um rapaz pequeno chamado José, que lhe foi entregue, e no dia trinta fugiu o mesmo Tenente Coronel Governador em uma jangada
e no mesmo dia fugiu Antônio Firmiano de Macedo Braga,
capitão das ordenanças, e nesse domingo o Ajudante Bernardino, cujo sobrenome ignora encontrou em Pioca um negro do mesmo Tenente Coronel Antônio José Vitoriano, e
perguntando-lhe aonde ia respondeu que a Pernambuco levar
umas cartas e dando-lhe dois vinténs retirou-se e foi dar
parte ao Sargento-mor José Afonso que ao depois mandou
buscar o preto por um alferes, e um sargento e o povo disse
que levava duas cartas, uma para seu pai e outra a pedir
socorro.
Disse mais que quando chegou o ajudante que deu a
parte de que o preto ia para Pernambuco, no mesmo tempo
chegou um portador das Alagoas, e perguntando-lhe o Sargento-mor José Afonso o que ia, de novo respondeu que nada
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e perguntando-lhe mais se o tenente coronel tinha fugido
respondeu-lhe que não porque tinha visto guardas à porta
e então Alexandre José Gonçalves de Oliveira, mestre de uma
sumaca foi quem empurrou o Sargento-mor e lhe disse que
puxasse pela espada, e gritasse: Viva o Nosso Soberano porque estava feito estava feito (sic) e assim se fêz mandando
buscar auxílio à Bahia.
Disse mais que na segunda-feira trinta e um de março
o mesmo sargento-mor José Afonso que o tinha convocado
para fazer a carta foi na companhia do Juiz Ordinário José
Elias Pereira e o Ajudante Bernardino que figuram no Govêrno, mandaram prender a êle respondente em uma casa
que serve de cadeia, e de lá o embarcaram na sumaca que
ia para a Bahia de que era mestre o mesmo Alexandre, e
perguntando êle respondente o motivo lhe disse o Tenente
Miliciano João Francisco Coimbra, que era preso por inconfidente por ter escrito uma carta a que êle respondente, replicou que nesse tempo era o Governo de Pernambuco quem
dominava, e esta julga ser a causa da sua prisão.
Perguntado se se teme ou receia que sejam seus inimigos alguns dos que acima disse, com especialidade o sargento-mor e o Juiz Ordinário José Elias Pereira.
Respondeu que desconfia do sargento-mor porque lhe
ficou desafeto por ter o Tenente Coronel Comandante feito
furriel um cabo de esquadra Manuel Gonçalves Anjo a rogos
dele respondente, desatendendo um afilhado do mesmo sargento-mor, como faz certo da lista que apresenta, porém que
o Juiz Ordinário José Elias Pereira, que o conceitua de bom.
Perguntado se teme os oficiais da Câmara da vila de
Massaió por inimigos.
Respondeu que conheceu um fulano, branco, e mais outros que pelo nome não se lembra, porque anda tudo em uma
desordem por ser vila nova.
Perguntado se foi soldado e se militou debaixo das reais
bandeiras de Sua Majestade e as jurou.
Respondeu que sim sentou praça na idade de quinze
para dezesseis anos onde chegou a ser sargento na Compa-
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nhia do Capitão Joaquim Cláudio, que era a sétima do Regimento de Olinda, que passou depois a ser artilharia, e no
posto de sargento fêz um destacamento voluntário, na fragata Colombo de que era Comandante o Capitão Tenente
Bartolomeu José Soares e que deu baixa por doente.
Perguntado se tem ainda algum posto militar na tropa miliciana ou nas ordenanças.
Disse que não tem posto ou emprego algum militar e
que podia êle juiz interrogante mandar se informar.
Perguntado que visto ter dito que escreveu uma carta é
sinal certo de que sabe ler e escrever e tendo tido uso do
mundo na tropa porque se foi sepultar em um modo de vida
tão triste.
Respondeu que por se ver doente, pobre, procurou a sua
pátria porque lá o viver é barato.
Perguntado porque não foi buscar negócio a Pernambuco, e se escrevia bem.
Respondeu para negociar em Pernambuco era preciso
dinheiro e êle o não tinha, era doentado do peito, e a sua
letra era tal e qual.
Perguntado se quando serviu na tropa conheceu o Tenente Coronel Antônio José Vitoriano.
Respondeu que os conheceu em pequenos tanto êle como
seu irmão, cadetes, filhos de João Carneirinho e que serviu
no outro regimento e que de lá passou para Tenente Coronel de Artilharia e Governador das Alagoas pelo General
Caetano Pinto.
Disse mais que devendo ao mesmo tenente coronel comandante dezenove mil e duzentos êste lhe escrevera duas
cartas uma no tempo do General Caetano Pinto, e outra depois da sublevação, e estas cartas lhe foram tomadas, na
prisão da Bahia.
Perguntado o que continha essa carta que supõe ser a
causa da sua prisão.
Respondeu que era avisar conforme tinha justo com o
sargento-mor de que o Meirinho Geral tinha vindo e queria
matar os naturais, avisando isto para que mandasse buscar
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a pólvora ou guarnecê-la, e que isto que o sargento-mor lhe
disse agora vê que foi patranha.
Perguntado porque razão escolheram a êle respondente
para escrever essa carta e dizendo que sabia só por voz vaga
para que fim se meteu em dar esses avisos, escrever essas
cartas se nada com isso lhe pertencia em razão de seu
ofício.
Respondeu que foi em razão de livrar-se de algum
perigo.
Perguntado porque razão não tratou de se pôr em cautela e tratou de ir declarar aquilo que todos sabiam.
Respondeu que por satisfazer ao seu dever, e que êle
juiz interrogante não sabia as ordens que havia em Pernambuco.
Instado que não se devia propor a escrever a carta, e
que devia dizer ao sargento-mor que o fizesse êle.
Respondeu que o pobre é sempre aperrlnhado, e que
por ser pobre e miserável é que veio preso, porque os vigarios cantaram Te Deuns; o Tenente Coronel Antônio José
Vitoriano com trinta soldados de linha e outro com toda a
tropa das milícias não fizeram coisa alguma a bem de Sua
Majestade, reconheceram o governo da independência, rebeleram-se e lá ficaram e êle respondente veio preso porque
era pobre.
Perguntado porque sabendo a obrigação que tem de ser
fiel todo o vassalo e de não reconhecer outro soberano, nem
outro governo que não seja o que emana do seu legítimo rei
e senhor.
Respondeu que sabia as obrigações de vassalo, mas...
e fêz uma pequena pausa.
E logo instado que dissesse a razão.
Disse fazendo uma cortezia: com que os outros com o seu
poder reconheceram todos a revolução, e só houve um Capitão José Dias que não quisesse ser ministro, os mais com
soldados com engenhos não fizeram coisa alguma e eu então
que resistência podia fazer ou que força podia armar.
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Perguntado porque razão não fugiu e foi àquele José
Dias.
Respondeu que mal sabia êle juiz interrogante as diligências que tinha feito e que tinha as pernas inchadas por
que lhe dão erisipelas, que lhas fazem inchar, e dores do
peito que tem deitado sangue pela boca.
Perguntado se nessa ocasião estava com erisipela.
Respondeu que lhe deu no sábado que acima disse.
Perguntado, porque quando foi ao sargento-mor não fugiu para José Dias.
Respondeu que são caminhos e estradas dizendo primeiro agreates ao depois se levantou e disse: agrestes não
porque êle é caminho, mas no estado em que estava não
pode sofrer.
Advertido que assim como todo um responde a Deus
pelos seus pecados responde também ao rei pelas suas ações
e que por isso êle tem declarado que é responsável pelo seu
procedimento, e que êle como homem de trato, soldado por
tantos anos, costumado a lidar com gente, não é nenhum
rústico e ignorante, que se possa desculpar, antes como soldado sabe melhor as suas obrigações, e por isso deve reconhecer que com seu procedimento faltou a fé e se constituiu
réu e responde com sua cabeça pelas suas ações.
Respondeu que está pelo que quiserem.
Novamente advertido se reconhece que é um réu, que o
exemplo dos outros o não livra e que devia sofrer a pena
imposta aos traidores.
Disse que êle não podia deixar de fazer o que fêz porhouve
bandos e quem não chamava patriotas, aos outros
que
havia de ser morto.
E novamente instado e advertido porque razão se não
escondeu em casa sem sair fora escondido e veio pelo contrário fazer denúncias ir ao sargento-mor o que nem todos
fizeram.
Depois de se pôr em pé duas vezes disse: quando o fado
é rigoroso nada vale ao infeliz.
E logo sendo-lhe apresentada a carta que fêz corpo de
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delito e perguntado se a reconhece e se é a própria que
acima se fala.
Respondeu que a reconhece e que é a própria por êle
escrita e como tal a declara.
Perguntado que as expressões que a carta tem: desde a
palavra ajude-me até ao fim mostram interesse porque se
mostra fiel à sublevação e não é o simples aviso, como diz,
e tendo lido a carta toda agora bem vê do seu conteúdo.
"fidelidade" não se entende
Respondeu que a palavra
assim.
Advertido que a união de fidelidade com o termo patriota não admite outra inteligência.
Respondeu que devia dezenove mil e duzentos réis.
Instado que o dever dezenove mil e duzentos réis não
é motivo para pôr em balança a fidelidade de um vassalo e
do que a si, a Deus, ao Rei e à Nação deve.
Não respondeu e ficou suspenso.
Perguntado se tinha tido antecedente motivo de que
tentassem fazer esta sublevação.
Respondeu que não.
Perguntado se sabe de alguém que procurasse seduzir e
sublevar o povo.
Respondeu que antes de chegar o padre não havia notícia alguma que êste levou as ordens ao Tenente Coronel
Comandante e que antes se fêz a sublevação.
Perguntado se sabe ou ouviu dizer que o Padre dissesse
as pessoas que entravam na conspiração ou a ela dessem
ajuda ou favor.
Respondeu que não.
Perguntado e advertido que de novo leia a carta porque
dela consta o temor de que os caboclos venham tirar a pólvora e fazer oposição à Pátria, que é o símbolo dos revolucionários, tratar da Mãe Pátria, e que na mesma carta se
não faz menção do receio de que os negociantes queiram
matar os filhos da terra.
Respondeu que totalitar (sic) não o disse.
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Perguntado se tem ordens eclesiásticas ou que tinha
voto eclesiástico a que esteja ligado.
Respondeu que não.
Perguntado se sabe o nome do padre.
Respondeu ter ouvido dizer se chamava Padre José Inácio Roma.
E logo depois de lhe serem lidas todas as perguntas e
respostas acima tendo-se-lhe oferecido para que as lesse pessoalmente o que êle recusou lhe foi perguntado se tinha aiguma coisa que acrescentar ou diminuir.
Respondeu que estava tudo conforme e era tudo quanto
se havia dito e passado. E logo o dito Ministro lhe deferiu o
juramento pelo que toca a terceiro e a esse fim pôs o mesmo
réu sua mão direita sobre um missal deles, e assim, dito declarou debaixo do juramento tudo quanto a terceiros dizia
respeito.
E por esta forma houve por feito e acabado êste auto de
perguntas a que mandou proceder que de tudo para constar
damos nossas fés em virtude do decreto de nossa nomeação e
assinou o dito Juiz Desembargador e o réu Cristóvão Corrêa
de Barros Cavalcante e o Desembargador Escrivão Assistente
comigo Desembargador Escrivão e eu Manuel Pinto Coelho,
Desembargador Escrivão nesta devassa o escrevi e assinei.
(a.)
(ass.)

Fragoso
Cristóvão Corrêa de Barros Cavalcante
José Barroso Pereira
Manuel Pinto Coelho

Segundas perguntas do réu Cristóvão Corrêa de Barros
Cavalcante.
Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil
oitocentos e dezessete aos dezessete dias do mês de maio,
nesta fortaleza da Ilha das Cobras e casas de morada do Governador dela, onde foi vindo o Doutor Desembargador dos
Agravos José Albano Fragoso, juiz da Devassa dos sublevados
de Pernambuco, e mais pessoas que faltarem à devida obe-
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diência e bem assim foi vindo o Doutor Manuel Pinto Coelho, desembargador extravagante da Casa da Suplicação que
ora serve de escrivão assistente comigo o Doutor José Barroso Pereira, desembargador extravagante da mesma casa,
que ora sirvo de escrivão, tudo a fim de fazer segundas perguntas ao réu pronunciado Cristóvão Corrêa de Barros Cavalcante e logo pelo dito ministro foi mandado vir à sua
presença o mesmo réu livre sem ferros nem outro algum
constrangimento a fim de lhe fazer as perguntas que ao
diante se seguem.
E logo sendo-lhe lidas pelo mesmo juiz as primeiras perguntas lhe foi perguntado se estavam conformes e se tinha
alguma coisa que acrescentar ou diminuir.
Respondeu, que não senhor.
Sendo-lhe mais perguntado se as aprova e ratifica.
Respondeu, sim senhor.
Perguntado que visto ter confessado que escreveu a
carta que entrou na sublevação, e não só entrou na chusma,
porém passou a fazer atos próprios que os mais homens não
fizeram, e que está por isso sujeito ao castigo que as leis
têm estabelecido e que diga se reconhece a justiça do castigo.
Respondeu que sim senhor e que oferecia a sua cabeça
a Sua Majestade.
Perguntado que motivo tiveram para fazer a sublevação
e se conspirarem negando obediência ao seu rei, e com especialidade a Sua Majestade Fidelíssima, que Deus guarde, um
rei tão bom., amante do seu povo e franco e liberal em conceder graças.
Respondeu que o Padre José Inácio foi o espírito malígno que os insidiou pois logo que chegou às Alagoas dormiu a primeira noite em casa do capitão da tropa paga e no
outro dia pela manhã foi ao tenente coronel comandante e
se reconheceu a independência e o mesmo em Massaió.
Perguntado que sempre mostravam os ânimos dispostos
e ingratos para tão bom senhor.
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Respondeu que os oficiais, os soldados e todos os grandes reconheceram logo o governo de Pernambuco, e que
havia de fazer êle sendo pobre.
Novamente advertido que com suas ações mostrou interêsse na sublevação.
Respondeu que enquanto Caetano Pinto governava em
Pernambuco obedecia as suas ordens, e que como havia novo
governo e novas ordens obedeceu a elas.
Instado que êle deve obediência ao seu rei e legítimo
senhor e não ao governo de Pernambuco dos sublevados.
Respondeu que quando todos os grandes e os militares
arrancaram as armas e chapas, que havia de êle fazer, pois
só José Dias teve a constância de dizer ao Tenente Coronel
Comandante que não aceitava o bando e não queria outro
rei porque estava forte com os caboclos e o ouvidor se fingiu
doente e não quis dar as chaves dos presos da vila da Atalaia, porque os mais todos tinham sido soltos.
Perguntado porque não fugiu para o mesmo José Dias.
Respondeu por não poder, que eram nove léguas longe.
Perguntado e advertido que o aviso da carta era o receio de que os caboclos viessem e obrigassem os moradores
a reconhecer seu legítimo senhor como efetivamente fizeram,
e não era o temor de que os europeus matassem os filhos
da terra.
Respondeu que os caboclos quando descem fazem desordens e matam a torto e direito, e este era o seu medo.
Perguntado que constando da devassa que êle queria
falar e que suas vozes fossem ouvidas de Sua Majestade e que
assim pode dizer a êle interrogante livremente, tudo quanto
houver a bem do seu real serviço e interesse seu particular.
Respondeu que queria confessar seu erro e pedir perdão
e que sendo de novo reconhecido como rei e senhor em Massaio e nas Alagoas tantos ricos, que também reconheceram
o governo de Pernambuco, que ajudaram o Padre José Inácio
na sua missão, ficam livres e só êle por pobre vem preso para
ser castigado.
Perguntado quem são esses.
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Respondeu todos os grandes porque o pobre é a espinha
do rico, que João Francisco Coimbra deu-lhe doces, emfoonos,
aguada e lenha, o Capitão Antônio Firmiano vendeu-lhe
meio alqueire de farinha por sete patacas e mandou-lhe comprar pelo Cabo de Esquadra José Ferreira de Aguiar peixe
e o mais que foi preciso para a viagem com o dinheiro do
padre, e que estes não são castigados e só êle por ser infeliz.
E advertido que os outros serão castigados quando a justiça conhecer dos seus crimes e que o seu procedimento não
é tão atroz como a carta tão incendiadora que êle respondente escreveu, que assim diga se tem alguma coisa que
alegar em sua defesa porque êste princípio não é eficaz.
Respondeu com muita submissão em voz baixa "nada
Senhor".
Depois de lhe serem lidas as perguntas e respostas acima,
perguntado se as queria ler pessoalmente e se tinha aiguma coisa que acrescentar ou diminuir.
Respondeu que as não queria ler, que estava tudo conforme e estava escrito como se tinha passado.
E logo o dito Ministro lhe deferiu o juramento dos
Santos Evangelhos pelo que toca a terceiros, pondo para esse
fim sua mão direita sôbre um missal deles, e debaixo do
mesmo juramento declarou tudo quanto a terceiros dizia
respeito.
E por esta forma houve o dito ministro por feito e acabado êste auto de perguntas a que mandou proceder, de que
para constar demos nossas fés em virtude do decreto de
nossa nomeação, de tudo acima escrito e assinou o dito juiz
desembargador e o réu Cristóvão Corrêa de Barros Cavaicante e o desembargador escrivão assistente comigo desembargador escrivão e eu José Barroso Pereira, Desembargador
da Casa da Suplicação que ora sirvo de escrivão nesta devassa o escrevi e assinei.
(a.)

Fragoso
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(ass.)

Cristóvão Corrêa de Barros Cavalcante
Manuel Pinto Coelho
José Barroso Pereira

Terceiras perguntas do réu Cristóvão Corrêa de Barros
Cavalcante.
Ano do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo de mil
e oitocentos e dezessete, aos dezenove dias do mês de maio,
nesta Fortaleza da Ilha das Cobras e casas de morada do
Governador dela, onde foi vindo o Doutor José Albano Fragoso, Desembargador dos Agravos, Juiz da Devassa dos sublevados de Pernambuco, e mais pessoas que faltaram à devida obediência e bem assim foi vindo o Doutor Manuel
Pinto Coelho, desembargador extravagante da Casa da Suplicação que ora serve de escrivão assistente, comigo o
Doutor José Barroso Pereira que ora sirvo de escrivão, tudo
a fim de fazer terceiras perguntas ao réu pronunciado Cristóvão Corrêa de Barros Cavalcante e logo pelo dito Ministro
foi mandado vir à sua presença o mesmo réu, livre sem
ferros, nem outro algum constrangimento a fim de lhe fazer
as perguntas que ao diante se seguem.
E logo sendo-lhes lidas as perguntas e respostas antecedentes e perguntado se as aprova e ratifica e se tem alguma
coisa que acrescentar ou diminuir.
Respondeu que as aprova e ratifica, e que só tem que
acrescentar o seu dito, contando que Antônio Firmiano em
Massaió mandou embarcar o Padre José Inácio para as
Alagoas, que guarneceu a pólvora e deu casa para ela e soldados e o Juiz José Elias Pereira lhe deu meirinhos, que o
mesmo Antônio Firmiano tirou o traquete de uma sumaca
nova de Bento por alcunha o Peixe Pão a fim de não ir a
sumaca para a Bahia e o mesmo dono fugiu logo na sumaça sem traquete e foi dar parte ao General da Bahia que
mandou soldados para prender o padre.
Perguntado se tinha mais alguma coisa que dizer.
Disse: "requeiro ao meu soberano da parte de Deus e
El-Rei que lhe quero falar que quero dizer coisas d'alma".
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Instado que as pode dizer a êle Juiz interrogante porque
é a autoridade competente para ouvir todas as coisas, e que
Sua Majestade Fidelíssima não há de vir à prisão ouvi-lo.
Respondeu que sabe o que são ministros de Sua Majestade e que o que tem a dizer são coisas da alma, que nem
ao seu confessor as há de dizer, e que El-Rei pode muito bem
mandá-lo buscar para o ouvir.
Novamente instado que El-Rei nosso Senhor não costuma ouvir os réus pessoalmente e muito principalmente
neste caso em que nomeou uma alçada maior e que assim
diga tudo quanto quiser que é o mesmo que ser dito a El-Rei
nosso Senhor ou seja denúncia de outros traidores ou defesa
sua própria.
Respondeu que não são denúncias que são coisas da
alma.
Novamente instado que diga tudo quanto quiser.
Respondeu: não digo.
Perguntado se tem alguma coisa que dizer em remate
destas perguntas.
Respondeu: não senhor.
E logo sendo-lhe lidas as perguntas e respostas acima,
perguntando-se se estão conformes e se tem alguma coisa
que acrescentar ou diminuir e as aprova e ratifica.
Respondeu, que sim senhor.
E logo o dito Ministro lhe deferiu o juramento dos
Santos Evangelhos, pelo que toca a terceiro, em que pôs
sua mão direita sobre um missal deles e debaixo dele declarou tudo o que a terceiro dizia respeito. E por esta forma
houve o dito juiz desembargador por feito e acabado êste
auto de terceiras perguntas que de tudo para constar damos
nossas fés e assinou com o réu Cristóvão Corrêa de Barros
Cavalcante e com o desembargador escrivão assistente e comigo escrivão e eu José Barroso Pereira, Desembargador extravagante da Casa da Suplicação do Brasil que ao presente
sirvo de escrivão, o escrevi e assinei.
(a.)

Fragoso
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Cristóvão Corrêa de Barros Cavalcante
Manuel Pinto Coelho
José Barroso Pereira

Auto de prisão, hábito e tonsura.
Ano do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo de mil
oitocentos e dezessete aos dezenove dias do mesmo de maio
nesta Fortaleza da Ilha das Cobras, onde eu José Barroso Pereira fui vindo ai pelo Sargento-mor Francisco Antônio da
Costa, que serve de Governador, me foi apresentado o preso
Cristóvão Corrêa de Barros Cavalcante, o qual estava vestido
sem meias, de chinelos, sem calças, de ganga, sem colete, camisa branca, com tira de rendas e niza de riscadinho branco
e azul; o qual é alto, magro, rosto comprido, bastante barba,
olhos pardos, com cabelos pretos, com um dente de menos
do lado esquerdo da parte de cima, sem sinal algum visível
no rosto, e logo lhe fiz as seguintes perguntas: "como se
chamava, donde era natural, se casado ou solteiro, de que
vivia, que idade tinha, qual era a causa da sua prisão e se
tinha algumas ordens e por êle me foi respondido que se
chama Cristóvão Corrêa de Barros Cavalcante, natural
das Alagoas, filho natural do Padre José Corrêa de Araújo
e Sinfrosia Josefa de Barros Cavalcante, de idade quarenta
e nove anos, casado com Ana Lourença de Jesus ainda viva,
que vivia de comprar peixe e negociar com êle, que julga
ser a causa da sua prisão uma carta que êle escreveu, e que
não tem ordens eclesiásticas, e logo eu vendo-lhe o alto da
cabeça lhe não achei tonsura alguma, de que dou fé e o recomendei ao mesmo Sargento-mor Francisco da Costa para
que o não soltasse sem especial ordem de Justiça. E para
constar faço este auto em que todos assinaram e eu José Barroso Pereira, Desembargador extravagante da Casa da Suplicação que sirvo de escrivão o escrevi e assinei.
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(ass.)

Cristóvão Corrêa de Barros Cavalcante
Francisco Antônio da Costa,
Sargento-mor
José Barroso Pereira
I — 30, 34, 3 n.o 29

36)

O Vedor-Geral da Gente de Guerra passará por certidão
ao pé desta para me ser remetida, todos os assentos, e alterações que por ordem do Governo intruso dos rebeldes se
fizeram nos livros, e matrículas da Vedoria, e nos livrosmestres que ora ali se acham dos dois regimentos extintos
desta Capitania, especificando os nomes dos comandantes
dos corpos militares, das fortalezas, e das expedições por eles
nomeados, remetendo-me igualmente os despachos e ordens
originais, por que tais assentos, e alterações se fizeram. Recife, 15 de outubro de 1817.
(Rubrica).
Izidoro Martins Soriano, Vedor-Geral da Tropa, Escrivão da Receita, e Despesa da Tesouraria Geral, e Deputado
da Junta da Real Fazenda desta Capitania de Pernambuco
por Sua Majestade Fidelíssima, que Deus guarde etc. Certifico, que dos livros, e matrículas existentes na Vedoria
consta, que as notas que se puseram nos referidos livros por
ordem do intruso governo, são as que abaixo se declaram. No
Regimento de Infantaria Miliciana, de que é Coronel José
Inácio Alves Ferreira, o seguinte. Primeira Companhia, no
assento do Primeiro-Ajudante Francisco Ferreira da Anunciação se pôs: passou a Ajudante do Primeiro Batalhão de
Caçadores em vinte e nove de março, em seu lugar passou
Bernardo Damião Franco em dez de abril: no do SegundoAjudante Pantaleão Ferreira dos Santos diz: passou a Ca-
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pitão de Artilharia, e Comandante da Fortaleza do Mar em
vinte e um de março. Pela extinção, que fêz o mesmo governo
intruso da nona, e décima Companhia, passaram os oficiais
com os mesmos postos para a mesma primeira, o Tenente
da décima João Francisco Bastos, e o Alferes da nona Manuel Antônio de Matos. Na segunda Companhia, e no assento do Capitão Antônio Cardoso de Queiroz Fonseca diz:
desertou no dia seis de março, e em seu lugar ficou o Capitão da décima Joaquim José Vieira. Antônio Gonçalves
dos Santos passou a Alferes em dez de abril. Tambor José
Gonçalves da Silva assentou praça em vinte de abril pela
ordem, e relação originais em número um. Na terceira companhia Tambor José Feliciano assentou praça em vinte e
três de abril em virtude da mesma ordem, e relação número
um. Quarta Companhia, o Tenente João Antônio Gomes de Siqueira foi reformado no mesmo posto: em seu
lugar Francisco Xavier de Sá Leitão, que passou de secretário. Tambor Francisco Fernandes assentou praça em
vinte e seis de abril pela mencionada relação. Quinta Companhia, Tomás Antônio Marques passou de Sargento a Alferes em dez de abril. Sexta Companhia nada tem. Sétima
Companhia,, o Capitão José João da Cbsta Monteiro foi reformado no mesmo posto, e a seu lugar José Alexandre Ferreira, que passou de Tenente em dez de abril. Alferes Manuel José Pereira Graça diz: desertou em seis de março, e em
seu lugar passou Francisco Xavier de Sá Leitão Júnior,
Porta-bandeira Oitava Companhia, Tenente João Martins da
Costa foi reformado no dito posto, e em seu lugar passou
Antônio José dos Santos, Alferes da mesma em dez de abril,
e em lugar destes passou Manuel Francisco da Costa Lobo,
Segundo-sargento em vinte e oito de abril. Nona Companhia,
Capitão João Lúcio da Costa Monteiro foi reformado no
mesmo posto, assim como o Tenente da mesma Bento José
Gomes. O Tambor Luiz Gomes passou com a mesma praça
para a oitava, em virtude da sobredita relação. Todas as
alterações, que ficam notadas sem se referir ordem, ou documento, porque se fizeram, foram em virtude de uma pro-

— 82 —

posta, ou relação, que tornou para o poder do governo intruso, segundo êle determinou no despacho, e o que mesmo
se notou em os referidos assentos. Os mais assentamentos
de praças, e alterações constam, e foram feitos em virtude
das relações também inclusas de número dois a oito. Os
Regimentos Milicianos desta Capitania, à exceção dos de
Goiana, Iguaraçu, somente certas praças de Serinhaem,
Alagoas, e Penedo cobraram soldo, e pão em virtude de prés
cujos lançamentos foram feitos na forma do estilo, muito
resumidos, e o que melhor se pode ver pelos mesmos prés,
que existem na Contadoria da Junta da Real Fazenda, assim como outros despachos de pagamentos, feitos pelos chamados pagadores, que a Vedoria não teve notícia deles; nem
das expedições, que faziam, e tudo que era relativo à tropa
de linha, fortalezas, e fortificações. Consta também, que o
Tambôr-mor reformado João Pacheco Alvares recebeu onze
mil setecentos oitenta e cinco réis de fardamentos vencidos
até dezembro do ano passado, assim como o Sargento-reformado João Afonso Enes, Francisco de Barros, Jerônimo Alvares, Inácio Gomes, Felipe Neri, e Cipriano Gomes, praças
mortas, que cada um recebeu sete mil, oitocentos e cinqüenta
e sete réis de fardamentos, vencidos no dito ano. Examinando os Livros-Mestres, e Matrículas do extinto Regimento
de Infantaria de Linha deste Recife, neles não se acha nota
alguma, posta no tempo da revolução, assim como também
não se acha nenhuma do mesmo tempo nos poucos livros,
que vieram para esta Vedoria, pertencentes ao extinto Regimento de Artilharia. É o que consta dos referidos livros,
e assentos, aos quais me reporto, donde se extraiu a presente
certidão, em virtude da portaria retro do Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor General. Recife de Pernambuco, trinta
e um de outubro de mil oitocentos e dezessete. Fiz escrever,
e assinei.
(a.)

Izidoro Martins Soriano.
I — 30, 34, 3 n.° 30
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37)
Meu Apreciável, e Querido Patrício.
Fico de posse dos documentos que acompa [nha] ram a
sua prezada carta de 29 do mês próximo passado, e a meu
cuidado fica todo o seu expediente devendo ficar certo que
empregarei todos os meus esforços para o cumprimento que
deseja. Logo que aqui cheguei de fora fui atacado de uma
maldita erisipela de que inda me acho de cama, e só por
esta razão é que deixaria de o ter ido ver, e abraçar para
novamente lhe protestar a simpatia, e afeto com que o
abranjo no meu coração.
Muito me felicitarei que conclua as suas digressões com
saúde, e fortuna vindo outra vez nos restituir a sua amável
presença onde brilham as insignes qualidades que penhoram
todos os corações. Não se esqueça nunca daqueles empenhos em que muitos amigos lhe falaram. Disponha de qualquer parte como lhe aprouver deste seu
Patrício Amigo Fiel do Coração
(a.)

Domingos José Martins

Recife, 2 de dezembro 1816.
Ilustríssimo Senhor Vigário João Damasceno
Carneiro. Meu Amigo e Senhor — em Olinda.

Xavier

I — 30, 34, 3 n.° 31
38)
Viva a Pátria, Viva a Liberdade, e Viva a Religião.
O Coronel Comandante das forças unidas me requer
que para continuar nas operações de que está encarregado
precisa que amanhã pelas cinco horas da manhã deve estar
postado e pronto na Vila de S. José o maior número de
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combatentes que fôr possível e houver no vosso distrito.
Conhecendo pois o vosso zelo pelo bem da Pátria vos encarrego êste importante serviço e fico certo da vossa exatidão, e devereis lançar mão não só de toda a ordenança
mas também dos soldados do regimento que se acham com
praça efetiva, e os que se acham com baixas dadas.
Deus vos guarde por muitos anos. Quartel, 26 de março
de 1817.
(a.) Luiz de Albuquerque Maranhão
Ao Patriota o Tenente Comandante Matias Marinho de
Carvalho.
Reconheço ser a firma no ofício supra do> próprio Luiz
d'Albuquerque Maranhão que se acha nele assinado por ter
dela inteiro conhecimento de que dou fé. Cidade do Natal,
1 de abril de 1818. Em testemunho de verdade,
O Tabelião Público
(Sinal publico).
(a.)

Francisco de Sales Pessoa de Melo

É de igual necessidade que mandeis aprontar ao menos
trinta cavalgaduras que não sejam de soldados de cavalaria, e que se achem no mesmo sítio da Vila de S. José, e
às mesmas horas.
Ao Senhor Antônio de Bastos Freire — Guarde Deus.
Digníssimo Elscrivão do Geral da Vila de São José.
De Matias Marinho de Carvalho Tenente e Comandante
do distrito da Repartição do Norte da Vila de São José.
Domingos Barbosa Corrêa
Matias Moreira de Carvalho
Ilustríssimo Senhor Sargento-mor Antônio Marques
Doval Comandante-Major do Exército. Muito meu Senhor.
Por esta vou aos pés de Vossa Mercê dar-lhe parte que há
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18 dias que me acho doente de maleitas de sorte que não
posso montar a cavalo por respeito de já me achar com uma
grande
] que até estando sentado em casa não posso
aturar muito tempo o mesmo. Esta mesma parte pode dar
aos Ilustríssimos Senhores Governadores que acompanhei
o Primeiro Reforço e de lá vim com licença do Comandante
do exército que existia em Cunhaú.
I — 30, 34, 3 n.° 32
39)

Sendo necessário, por bem do real serviço proceder-se a
Sumário de testemunhas sobre o horroroso crime de alta
traição, e inconfidência perpetrado por André de Albuquerque Maranhão, Capitão-mor que foi das Ordenanças de VilaFlor, e Aviz desta Capitania, réu preso, e remetido para Pernambuco, cúmplice de um seu cunhado do mesmo nome,
Chefe de Rebelião contra a Real Soberania, Ordeno a Vossa
Mercê, que com o Escrivão da Câmara desta Cidade Manuel José de Morais, que nesta ocasião é nomeado, por Portaria minha para esta diligência, proceda o referido Sumário
chamando para testemunhas as pessoas mais idôneas dentre
o grande número das que podem depor, e os inquira sobre
os seguintes artigos.
l.° Se o Réu em cumprimento dos deveres do seu posto
esteve unido com a gente do seu comando ao referido cunhado durante o tempo que este foi encarregado da defesa da
fronteira do Sul desta Capitania contra a agressão que se
receava das de Pernambuco, e Paraíba, que estavam rebeladas.
2.° Se êle o acompanhou ao Engenho de Belém na madrugada do dia vinte e cinco de março deste ano para proclamar a rebelião, e prender-me na casa em que eu havia
pernoitado.
3.° Se continuou este criminoso serviço entrando com
êle nesta cidade no dia vinte e oito do mesmo mês, e nela
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operou para abolição do Governo Real, e levantamento do
rebelde.
4.° Se ofereceu, e efetivamente entrou no cofre com
quatrocentos mil réis para bem da causa da rebelião.
5.o Se publicamente proferiu blasfêmia de oferecer a
patente real que tinha em troca de quatro cocos.
6.o Se em desprezo das mercês de Sua Majestade, voluntàriamente abandonou a venerada Ordem de Cristo de
que era Cavaleiro.
7.° Se imediatamente que lhe constou a restauração
desta cidade, prisão, e morte do cunhado, fugiu procurando
ajuntar-se com a tropa da Paraíba, e alguns parentes ali
moradores, a fim de organizar forças para sustentar a causa
da rebelião, e si nesta ocasião foi preso pelo Exército Realista, que estava na fronteira desta Capitania.
Esta diligência será feita na minha presença, e terá lugar
na Casa da Câmara desta Cidade, servindo de Escrivão-assistente José Aurélio de Moura e Melo, que também já se
acha autorizado por portaria minha para exercer este lugar.
Deus guarde a Vossa Mercê. Cidade do Natal, 6 de setembro de 1817.
(a.)

José Inácio Borges

Senhor Juiz Ordinário desta Cidade.
I — 30, 34, 3 n.o 33

40)

Patriota Chefe do Regimento da Cavalaria de Goiana.
Patriotas Oficiais, Patriotas Soldados do mesmo Regimento.
Viva a Religião e a Pátria.
Triunfou a causa da Humanidade, da Justiça e da Pátria. Tiranos cobardes que ousaram querer calcar os filhos
dos vencedores de Tabocas, e Guararapes, esgotaram desta
vez o nosso sofrimento. A espada da vingança vibrou sobre
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as suas cabeças, eles não podem mais empecer-nos. Amanhecemos escravos, em o dia seis de março ao meio dia começamos a ser precipitados em masmorras, à tarde estávamos livres e mais a pátria estava libertada. Bravos Cavaleiros de Goiana, nós juramos de levar a nossa Pátria a um
predicamento que para sempre privilegiasse de serem vítimas do despotismo real, vós sois filhos da Pátria este juramento vos liga. O; Governo Provisório o reconheceu manifestado na vossa mensagem, e agradece tanto a pronta resolução que tomastes a favor da causa da Pátria quanto a medida de segurança que afiançou o sossego público e tranqüilidade dos povos pelo que dá louvores e agradecimentos ao
vosso Chefe. Cuidadoso da sorte dessa bela vila, o Governo
Provisório ordenara ao Patriota Sargento-mor das Ordenanças Joaquim Martins em ausência do Patriota Capitão-mor
de a presidiar com Ordenanças para manter o sossego público reservando as Milícias para casos mais urgentes. Retirai-vos Patriotas para os vossos Quartéis, entrai em o seio
das vossas famílias, empregai-vos com o maior desvelo nos
trabalhos da agricultura alargando as mãos na cultura dos viveres, e descançai nos cuidados do governo a respeito da
vossa segurança. O Patriota Coronel de Cavalaria depois de
fazer ler esta a todos os seus oficiais, fará distribuir uma
cópia por cada comandante de Companhia para o fim de que
cada um a leia na presença dos soldados da sua Companhia.
Viva a restauração dos nossos direitos, viva a liberdade,
viva a Pátria.
Dada no Palácio do Governo Provisório de Pernambuco,
aos 12 de março de 1817.
(ass.)

O Padre João Ribeiro Pessoa de Melo Montenegro
José Luís de Mendonça
Domingos José Martins
Manuel Corrêa de Araújo
I — 30, 34, 3 n.o 35
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41)
Aos 22 de março de 1817 fêz-se publicar o Bando e mais
ordens dos governadores provisórios de Pernambuco nesta
Vila de Massaió como adjunto de quarenta soldados milícianos e três inferiores e o Tenente-Alferes da mesma e com
mais trezentos ordenanças e o seu capitão que tudo foi
feito com o aplauso e viva geral de todos os habitantes, no
mesmo dia fêz arrecadação das pólvoras, chumbo espingardas, parnaibas que os negociantes tinham no giro do seu negócio que amplamente as entregaram segundo a ordem dos
patriotas governadores provisórios, que contem o N.° pólvora 12 arrobas e 21 oitavas e 3/4 chumbo 14 arrobas e
12 oitavas e 1/2, espingardas 17, parnaibas 79, cujos armamentos e munição se acha em depósito seguro e querendo
hoje embarrilar e fazer conduzir para essa vila foi requerido
pelos moradores e negociantes desta que este lugar ficava
inabitado pela pouca segurança e ameaço do exterior e interior pois que a este fim vós me delibereis o que hei de fazer
a este respeito; cheguei nesta no dia 21 por uma hora da
tarde e pedindo as ordenanças e milícias gente para tirar
os panos das embarcações que se achavam no Porto de Jaraguá segundo a ordem por vós determinada não foi possível
poder ajuntar os soldados por andarem todos em seu serviço e na mesma meia noite do dia se fêz à vela Bento Rodrigues de Castro deixando a vela grande em terra que lhe
tinha tirado o patriota Capitão Firmiano, e mais outra embarcação da Cotinguiba, que também se fêz à vela e no dia
22 do corrente às oito horas do dia fiz mandar tirar todos
os panos das mais embarcações que se acham no mesmo
porto e fiz recolher todo o massame das mesmas em o armazem de José Antônio Martins. Deus guarde a vós Patriota
por muitos anos.
O Patriota Tenente-Coronel Militar da Comarca Antônio
José Vitoriano Borges da Fonseca.
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(À margem) — Vai o reconhecimento três folhas ao
diante por engano do encadernador.
(a.)

Osório

Reconheço. O Patriota Felipe da Silva Morais.
I — 30, 34, 3 n.° 36
42)

Na tarde do dia 30 do presente mês pretendo entoar o
hino Te Deum Laudamus nessa filial Capela de Nossa Senhora dos Prazeres na presença do Senhor Sacramentado em
ação de graças pela salvação de tantas almas que escaparam
da mão da tirania, e pela felicidade que o céu nos tem oferecido pelo Governo Provisório; e como seja bem comum em
benefício da Pátria espero que Vossas Mercês me acompanhem com a sua honrosa assistência em tão piedoso ato para
maior
] desses povos. Deus guarde as pessoas de
Vossas Mercês.
De Vossas Mercês
Amigo, Criado e Capelão
(a.)

O Conego Vigário Antônio Alves de Miranda Varejão

Senhor Juiz Ordinário, e mais Camaristas da Vila de
Massaió.
Reconheço o sinal supra ser do Vigário Antônio Alves
de Miranda Varejão por ter visto do dito sinais semelhantes.
Vila das Alagoas, 3 de janeiro de 1818.
(Sinal Público)
Em testemunho de verdade o Tabelião
(a.)

João de Deus do Amaral
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O Doutor Antônio Batalha do Desembargo de Sua Majestade e seu Ouvidor Geral e Corregedor Juiz de índias e
Mina [....] e esta comarca das Alagoas com alçada pelo
mesmo Senhor, que Deus guarde etc.
Faço saber que me constou por certidão do escrivão de
meu cargo que esta sobrescreveu serem a letra e sinais do reconhecimento supra próprios do tabelião nela conteúdo o que
hei por justificado etc. Alagoas 4 de janeiro de 1818. João
Gregório da Silva escrivão o escrevi.
(a.)

Antônio Batalha
I — 30, 34, 3 n.o 37

43)

Os Governadores do Bispado aprovados pelo Governo
Provisório 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 o resultado
decretar-se a prisão, e assassínio em horrorosos cárceres dos
mais honrados, e beneméritos pernambucanos, sem preceder
audiência e convicção, sem processo, e que a Providência, que
vigia atentamente sôbre a causa da inocência, armou repentinamente o braço a dois honrados, e valerosos patriotas, e
que só a morte de dois dos malvados bastou para fazer fugir
o resto, tremendo debaixo do peso do seu crime, e que nossas
ovelhas habitantes do Recife conduzidas pela mão do 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 Laudamus
em ação de graças pela salvação de tantos bons patriotas, e
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regeneração política deste belo país. Olinda, em 8 de março
de 1817. Bernardo Luís Ferreira Portugal. Mlanuel Vieira
de Lemos. João Rodrigues Mariz.
Reconheço os sinais supra serem dos próprios neles conteúdos. Recife, 11 de abril de 1818.
Em testemunho da verdade
(Sinal público)
O Tabelião público
(a.) Manuel Pereira Dutra
30, 34, 3 n o 38
44)

Os Governadores do Bispado de Pernambuco pelo Govêrno Provisório.
Encarregados Católicos, Ovelhas Pernambucanas do Govêrno Espiritual deste dilatado Bispado não devemos poupar
trabalhos que tendam o conduzir-vos ao sumo bem e portanto vos fazemos certo em nome de Jesus Cristo que não
pode haver felicidade espiritual, e temporal sem um exato
cumprimento da virtude, 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 exemplos, expirando entrementes injuriado, e execrado de todo um povo quase no fim do tirânico suplício querendo dar provas do amor que tinha aos homens deprecou
a seu Eterno Pai pelos seus ímpios assassinos; que é
impossível 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 vergonhosas muralhas da antecipação que nos podem separar
da amizade, e fraternidade de todos os homens que aqui vi-
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vem e vierem habitar seja qualquer que fôr a sua Pátria,
religião, e profissão; e ordenamos a todos os Reverendos Pároços, Pregadores assim seculares como regulares que nos
seus sermões, práticas, catecismos se empenhem na demonstração destas eternas verdades.
(a.)

Bernardo Luís Ferreira Portugal

Reconheço o sinal retro ser do próprio nele conteúdo.
Recife, 11 de abril de 1818.
Em testemunho de verdade
(Sinal público)
O Tabelião público
(a.) Manuel Pereira Dutra

-30, 34, 3 n.o 39

45)
Sendo presente a El-Rei nosso Senhor o ofício de Vossa
Senhoria de 2 de abril próximo passado sobre o requerimento
de Gervásio Pires Ferreira, preso nas cadeias dessa cidade
pelo crime de rebelião de Pernambuco, o mesmo Senhor à
vista do que Vossa Senhoria expôs, não se dignou deferir ao
Suplicante, e é servido ordenar que êle seja julgado com os
mais réus, como fôr de justiça, e segundo as suas reais ordens. O que participo a Vossa Senhoria para que assim se
execute.
Deus guarde a Vossa Senhoria. Palácio do Rio de Janeiro
em 14 de junho de 1819.
(a.)

Tomás Antônio de Vilanova Portugal

Snr. Bernardo Teixeira Coutinho Álvares de Carvalho
(No verso) — Cumpra-se e junte-se aos autos (Rubrica).
I — 30, 34, 3 n.o 40
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46)
Patriota Capitão-mor da Vila de Anadia, e mais oficiais.
Amigos a infausta notícia, que aos nossos ouvidos soa
de que o vosso distrito, o de Alagoas, e o de Atalaia, depois
de terem por justa a causa de Pernambuco de novo duvidam
da sua existência, recusando a obediência ao Governo Provisório; traçando assim uma desunião um só corpo, que não
unido, pode duplicar número de partidistas, e fazerem a
Pátria a mais desgraçada, pois êste termo já me oferece o
ofício, que incluso vos remeto, vos faço certo, que toda a Capitania de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande, Ceará, Maranhão, Pará, Parnaíba, Mato-Grosso, fazem um só corpo, e
também se julga já Minas levantada pelos avisos de MatoGrosso, e como assim podem estes míseros distritos desligarem-se de outros tão poderosos que esperam senão a sua
inevitável ruína, que não poderá tardar; lembrai-vos do que
sucedeu em 1815 na América Peruciana quando uma parte
dela duvidou, negando a obediência à capital, cuja causa foi
bastante para ser punida a fogo, e ferro; além do exposto
que desgraçados não seremos nós se em um só partido não
segurarmos a nossa independência? Veremos para injúria da
Nação jamais se falar em um só filho da Pátria: de novo
vereis subir os malvados europeus nossos comuns inimigos
ao mais elevado auge da sua vangloria, submetendo-nos, e a
nossa descendência ao abismo do cativeiro, e haverá ânimo
patriótico que tal possa sofrer? Sem derramar todo o sangue
em defesa da Pátria? Tal não posso crer, logo assim não queirais pois desprezando a ocasião que o céu nos oferece benigno aumentar as lágrimas da nossa venturosa Pátria e
justo é, que concorramos todos, ajuntemo-nos, a reconhecer o
Governo Provisório, o qual tem proclamado, ouvi-o pois, e
obedecei-lhe, recebendo esta advertência, que em conseqüência do benefício patriótico, vos faz o vosso Amigo P. Patriota
(a.)

João Tenório Albuquerque

Abril, 11 de 1817.
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Nós abaixo assinados reconhecemos a firma da assinatura retro ser a própria do Sargento-mor das Ordenanças da
Vila de Garanhuns João Tenório e aíUbuquerque e o juramos
aos Santos Evangelhos e por verdade faço o presente por mim
feito e ambos assinados. Vila de Anadia, 16 de abril de 1817.
(ass.)

Francisco José Teixeira
Constantino de Souza Barbosa

Reconheço as letras e firmas dos que reconheceram a
firma retro serem as próprias de Francisco José Teixeira e
de Constantino de Souza Barbosa por deles ter outras em
tudo semelhantes em meu poder e cartório e por verdade
faço o presente reconhecimento em público e raso de meus
sinais seguintes de que uso. Anadia, 16 de abril de 1817.
Em fé de verdade
(Sinal público)
O Tabelião público
(a.)

Vicente Henrique de Miranda
I — 30, 34, 3 nfl 41

47)

Ilustríssimos Senhores do Governo.
Tendo em consideração o dever de fidelíssimo vassalo, e
o quanto devo ser presto, e exato na defesa do sagrado direito da causa que pèrfidamente querem roubar ao meu augusto e sempre respeitável monarca, sou de participar a
Vossas Senhorias que com candura de coração, e valor militar estou pronto com a minha tropa, e mais índios da minha
direção para a defesa real; sem que em mim, nem nos meus
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subalternos haja descoragem, e posto que estejam desfornecidos de pólvora, e bala, contudo ansiosos esperamos que
esse iluminado Governo nos instrua os passos próprios a fim
de que ponhamos em execução as nossas gloriosas intenções,
e é verdade que pela real coroa derramarei a última gota de
sangue junto ao real estandarte. Deus guarde a Vossas Senhorias.
Povoação das Aguas-Belas, 22 de abril de 1817.
(a.)

João Tenório de Albuquerque
Sargento-mor da Vila de Garanhuns

Ilustríssimos Senhores do Governo Interino.
Reconheço ser a letra da firma posta ao pé da carta
supra ser do próprio nela conteúdo por ter visto outras do
mesmo em tudo semelhante. Massaió, 11 de julho de 1817.
(Sinal público)
Era testemunho de verdade, o Tabelião público
(a.)

José Antônio Teixeira Lima
I — 30, 34, 3 n.° 42

48)

Remeto-vos o projeto de lei orgânica, que tendo sido discutido em Conselho teve a aprovação do Conselho e Governo,
e só falta para se pôr em prática o ser aprovado pelas Câmaras, caso o achem a propositado. Para esse efeito devereis vós convocar o povo de todas as classes para votarem
sobre o dito projeto, e fazer o preciso auto, de que remeter-me-eis certidão para ser presente ao governo. Advirtovos que êste auto deve ser o mais solene possível, e cumpre
interessa
que a êle concorra o povo quase todo, pois lhe
Deveis
para êle
conhecer o como hão de ser governados.

— 96 —
convidar o Capitão-mor, Vigários e mais pessoas notáveis do
distrito, e deve ser tudo feito com brevidade. Deus vos
guarde. Boa-Vista, 29 de março de 1817.
O Patriota Ouvidor e Corregedor
(a.) Antônio Carlos Ribeiro Andrada Machado e Silva
O Patriota Juiz Ordinário
mais oficiais da Câmara d'01inda.
P.S. Remeto-vos igualmente a lei
publicar por bando, e fixar no lugar do
devida execução.
Reconheço a letra e sinal da carta
nela conteúdo. Recife, 11 de abril de
Em testemunho de verdade

de anistia, que fareis
costume, e dar a sua
retro ser do próprio
1818.

(Sinal público)
O Tabelião público
(a.)

Manuel Pereira Dutra

(Ao alto) — Pedir recibo ao Ouvidor atual de Olinda.
(Rubrica)

I — 30, 34, 3 n.° 43

49)

Patriotas habitantes da Comarca das Alagoas.
Tendo excedido as esperanças comuns, e a felicidade
com que em tão breve tempo se dissolveu a antiga regência,
e sucedeu um novo governo de paz, agora aparecem ânimos
que pretendem suscitar distinções entre nós os nascidos na
Europa, e os nascidos no continente de Pernambuco, de que
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é parte esta Comarca do meu antigo, e novo comando; persuadi-vos todos que não há na intenção do novo Governo
Provisório, e nem haverá na constituição que lhe suceder
essa distinção, e que todos nós europeus, e brasileiros que
nos achamos em Pernambuco, somos pernambucanos, e estamos encarregados no interesse comum de consolidar a gloriosa independência, e continuaremos sem distinção de lugar
de nascimento, no exercício dos ofícios, e cargos em que nos
achamos empregados, e a que formos chamados. Dada no
Quartel Comandante das Armas aos 23 de março de 1817.
O Patriota Antônio José Vitoriano Borges da Fonseca
Tenente-Coronel e Comandante das Armas da Comarca.
Reconheço a letra, e sinal supra ser do próprio Antônio
José Vitoriano Borges da Fonseca, por ter visto outros
iguais. Recife, 9 de maio de 1818.
Em testemunho de verdade
(Sinal público)
O Tabelião público
(a.) Luiz Bernardo de Brito Castelo Branco
I — 30, 34, 3 n.° 44
50)

Polícia
Auto de devassa, que procede o Patriota Juiz Ordinário
do Crime e Polícia Felipe Neri Ferreira pelo achado do papel
incendiário pregado em uma das esquinas da Praça da
União.
Escrivão Ferreira.
Ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de
mil oitocentos e dezessete ao primeiro de abril nesta Vila do

— 98 —
Recife em casas da residência do Patriota Juiz Ordinário do
Crime e Polícia Felipe Neri Ferreira onde eu Escrivão de seu
cargo me achava, por êle me foi dito que do ofício que recebera do Secretário do Governo Provisório, constava que
no dia trinta de março passado em uma das esquinas da
praça nova chamada da União aparecera um papel incendiário em que se inspiravam sentimentos opostos ao atual
estado das coisas, e subversivos da autoridade soberana
atualmente estabelecida e convocando os povos à rebelião; e
procedendo a vistoria legalmente no dia de hoje constou
que de fato se achara um Edital escrito em meia folha de
papel e já atassalhado, mas ainda se divisavam muitos caracteres dispersos que não faziam combinação das palavras
e outras palavras, que se puderam ler por diversas partes
do corpo do mesmo Etlital, que não concordavam em oração;
e para vir no conhecimento do autor do mesmo Edital, do
que verdadeiramente êle continha, e das pessoas que concorreram para êle ser afixado mandou fazer êste auto em
que assinou.
I — 30, 34, 3 n.o 45

51)
Patriotas do Corpo Municipal da Vila da Atalaia.
O patriotismo inflamou-se nos nossos corações, e com
sua explosão na nossa capital, lançou fora o antigo governo.
Os Patriotas fizeram logo aparecer um Governo Provisório,
a fim de que não caíssemos em uma anarquia: seguiu-se logo
a tranqüilidade, e o sossego público, e assim nos conservamos. Eu vos enviarei uma proclamação dos Patriotas representantes da Nação, e os mais ofícios; o que não posso
fazer já, porque é preciso que do expediente do meu Comando das Armas, saiam ordens circulares a fim de conservar a tranqüilidade pública; e de persuadir aos europeus,
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que nenhum partido há contra eles, pois todos somos Patriotas todos somos pernambucanos. Quartel do Comando
das Armas da Comarca, 19 de março de 1817.
(a.) O Patriota Antônio José Vitoriano Borges da Fonseca
Comandante das Armas da Comarca
Reconheço a letra, e sinal, digo, a letra da assinatura
do ofício retro, ser do próprio Antônio José Vitoriano Borges
da Fonseca, por ter visto outros iguais sinais. Recife, 9 de
maio de 1818.
Em testemunho de verdade
(Sinal público)
O Tabelião público
(a.)

Luís Bernardo de Brito Cartel-Branco
I — 30, 34 3 n.° 46

52)

Patriotas pernambucanos, o Governo Provisório vos
adverte que tudo não está feito com a feliz revolução efetuada por vossos esforços, e com ajuda da benfazeja providência, muito mais resta a fazer. O golpe assustou nossos
inimigos, mas não os destruiu; qualquer vento do deserto
pode trazer a êste país novo bando de arrazadores gafanhotos. Cumpre estarmos prontos a exterminá-los. Faltam
munições, e armas aos braços de muitos valentes Patriotas;
e elas existem em nosso território. O Governo julgou do seu
dever convidar aos Patriotas, que as possuem, a que as
vendam pelos preços, que a justiça dita. O- Governo está
certo que não abusareis das circunstâncias atuais, pretendendo preços exorbitantes, êle conhece vossos sentimentos,
e vos faz justiça, e repousa na vossa generosidade. Concorrei
pois ao Quartel-General a apresentar as vossas minutas que
serão com exatidão satisfeitas à boca do cofre. — Casa do
Governo, 10 de março de 1817.
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Estavam as assinaturas do Governo Patriota:
Domingos José Martins
O Padre João Ribeiro Pessoa de Melo Montenegro
Manuel Corrêa de Araújo
José Luiz de Mendonça
O Patriota Antônio José Vitoriano Borges da Fonseca
Tenente-Coronel e Comandante das Armas.
Reconheço a assinatura posta ao pé da proclamação
retro ser do próprio nela conteúdo, por ter visto outras
iguais. Recife, 9 de maio de 1818.
Em testemunho de verdade
(Sinal público)
O Tabelião público
(a.)

Luís Bernardo de Brito Cartel-Branco
I — 30, 34, 3 n.° 47

53)

Tendo Sua Majestade nomeado ao Desembargador do
Paço Bernardo Teixeira Coutinho Alves de Carvalho para
Juiz da Comissão e Alçada que há de ir devassar em Pernambuco, e julgar na Relação da Bahia aos Réus da insurreição da Vila do Recife e outras terras vizinhas, sendo Escrivão o Desembargador João Osório de Castro Falcão, e Escrivão-Assistente o Desembargador José Caetano de Paiva
Pereira; e devendo eles ter conhecimento da devassa que
Vossa Mercê tem tirado nesta cidade sobre o mesmo sucesso,
não só para maior conhecimento da verdade, mas para juntarem ao processo que vão formar. É o mesmo Senhor servido que Vossa Mercê lhe mande entregar um traslado da
mesma devassa em forma que faça fé; e que aqueles papéis
originais que fazem culpa a algum dos réus, que se acham
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presos na Bahia, e que não podem ser julgados pela devassa
de que Vossa Mercê é Juiz, mas que pertencem à sobredita
Comissão, Vossa Mercê os fará desentranhar dos Autos, e entregar ao referido Desembargador do Paço, e seu escrivão,
ou agora, ou a qualquer tempo que por êle lhe seja requerido em ofício do mesmo Desembargador do Paço, deixando
ficar em seu lugar cópias autênticas, às quais se dará fé,
que devem merecer, ou aquela que o mesmo Senhor fôr servido que se lhes dê, quando mandar julgar a devassa que
a Vossa Mercê foi cometida. O que participo a Vossa Mercê
para que assim o execute.
Deus guarde a Vossa mercê. Paço em 25 de agosto de
1817.
(a.)

Tomás Antônio de Vilanova Portugal

Snr. José Albano Fragoso.
I — 30, 34, 3 n.o 48

54)
Um bando de malvados, meus caros Irmãos em Jesus
Cristo, com a mais ímpia calúnia, havia cavado a ruína de
todos os mais honrados, e beneméritos pernambucanos de
todas as ordens, e classes, por uma intriga de que não há
exemplo conseguiram persuadir aos nossos irmãos europeus
que tínhamos feito contra eles infame liga, para em um
instante os assassinarmos atraiçoadamente a pequena rivalidade até, própria de bairro, a bairro, que existe entre europeus, e pernambucanos, abriu o passo à credulidade, e
obrigou a muitos a armarem-se, seguro o passo, os cárceres
se abriram em o dia 6 do corrente para engulir a melhor, e
mais amada porção dos pernambucanos residentes no Recife,
Olinda, e seus arrabaldes para carregados de ferros morrerem, ou a golpe de açacalado punhal, ou veneno. A
Providência que atentamente vigia, e proteje a inocência
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armou o braço a dois dos mais pacatos pernambucanos, que
como por inspiração divinal em defensão de suas próprias
vidas, deram a morte a dois dos infames caluniadores, e logo
reclamaram a proteção de seus irmãos segurando-lhes que a
Pátria era atraiçoada; o Governo que protegia a injustiça,
e negra calúnia aterrado pelo grito da sua consciência fugiu
espavorido para a Fortaleza do Brum; os europeus em um
instante conheceram a perfídia, e sem intervalo protegem
a causa da Pátria, e formam uma mesma família e a
soberania do povo se reentrega nos seus direitos, e logo nomeou os seus representantes. Os encarregados do Governo
Eclesiástico protegeram a inocência, procuraram confirmar
o recíproco amor entre brasileiros, e europeus, e mandaram
publicar as pastorais, e edital que remeto pelo Reverendo
José Inácio Ribeiro de Abreu Lima, para vossas mercês sem
perda de tempo a lerem, ou a mandarem ler pelo mesmo
portador, a fazerem copiar, e fixar e entregarem ao mesmo
Reverendo portador para os ir apresentando, êste honrado
Patriota pelo não sofrer a urgência do tempo; eu conheço a
honra, e generosidade dos Reverendos Párocos do meu país.
E portanto rogo a vossas mercês que naquilo que puderem
socorrer a êste honrado Patriota o façam. Deus guarde a
Vossas Mercês muitos anos. Olinda, 11 de março de 1817.
(a.) Bernardo Luiz Ferreira Portugal
Vigário Geral
Rvmos. Snrs. Párocos do Bispado de Pernambuco.
I — 30, 34, 3 n.° 49

55)
Parte que deu a Vossa Senhoria o Senhor Capitão Comandante da diligência que foi incumbido fazer no distrito
da Vila do Poxim entre a Vila do Penedo e Comarca das
Alagoas.
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Logo que saltei no lugar de Piaçabuçu fiz levantar bandeira portuguesa, aplaudida com tiros de espingardas, e fui
marchando toda a noite do dia doze para treze do presente.
Logo que cheguei no lugar do Batei ao clarear o dia deitei
um círculo e tratando de ver o porto e o Leme não houve
uma pessoa que notícia me desse despedi logo uma jangada buscar o mestre'a bordo, e logo que chegou o fui buscar
o qual se achava daí a quase uma légua pela terra dentro.
O encontro que achei foi o Capitão de Milícias Felipe da
Silva e Morais da Vila de Alagoas atacando-me com as forças
pernambucanas dizendo que aquela farinha era para cinco
mil homens que se achavam em armas a favor do nosso Soberano na Vila das Alagoas, passei a dizer-lhe que a farinha
era para o mesmo Senhor, tudo isto foi em refresco, e depois
se foi fardar, e chegou-se a mim requerendo da parte de Sua
Majestade que queria metade da farinha; passei a informar-me com nove jangadeiros que aí se achavam para condução da dita farinha aos portos do norte. Os quais logo
se puseram pela minha parte dizendo-me todos por uma boca
que a farinha era para negócio do dito capitão, como lhe
não dei atenção passou a dizer que se o barco não tinha
vindo para este porto era pelas grandes ladroeiras que aqui
se faziam, e logo que chegou o pano me embarquei para
bordo, e mais êle prometendo-lhe largar alguma farinha para
a bordo lhe dar a voz de preso porque conheci não ser perfeitamente leal a
] no meio do rio ouvi uma azáfama
de vozes em terra. Encostei a jangada, e fui acudir. Não
achei novidade contrária à Coroa sim a benefício dela, o
qual era o 2.° Sargento da l.a Companhia do Regimento dos
homens pardos da Vila do Penedo, por nome José Carlos da
Silva dizendo-me que tinha prendido o Ajudante do seu Regimento Manuel Luiz das Chagas, que foi o que trouxe as
ordens para todos os chefes de corporação do Penedo para
o levante vindo do Governo Provisório, e tendo o dito Capitão Felipe da Silva Morais notícia desta prisão levou muito
a mal dizendo que não havia ordem regia para se
prender, assim que isto ouvi o fiz também prender, imedia-
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tamente arrancando-lhe algumas insígnias porque conheci o
seu falso à Coroa ~pois me dava ordens dos Senhores do Govêrno de Sua Majestade, do Ministro e outras coisas mais
as quais é número grande que não lhe pude dar saída, e logo
que soube o Ajudante estava preso marchei ao lugar da
Igreja de Cururipe distante uma légua a buscá-lo, e embarquei ambos para bordo do barco, na tarde do dia 13 de tarde
e me fiz à vela para êste porto, no qual entrei na tarde do
dia 14 do presente. As embarcações que achei no dito Porto
de Cururipe foi São José Americano mestre Manuel das
Chagas dono Elias Coelho Cintra, um dos negociantes de
Pernambuco, que consta geralmente ter fugido para a Bahia
na ocasião do levante em Pernambuco e a outra sumaca por
invocação Nossa Senhora dos Prazeres mestre José Pereira
dono o Adão morador da cidade da Bahia. Junto a esta
parte vai uma carta que V. S. por ela poderá tirar as conseqüências necessárias e conhecer se a farinha era para negócio ou não, notando V. S. as notícias da carta. BrejoGrande, 15 de abril de 1817.
(a.)

Pedro José da Silva
Patrão-mor da Barra
I — 30, 34, 3 n.° 50

56)
Ilustríssimo Senhor Desembargador Corregedor.
Tendo presente na memória o que casualmente conversamos a respeito do Capitão Felipe de Morais, que se acha
preso, devo dizer a Vossa Senhoria que estou informado de
que foi êle quem fêz apreensão nas pólvoras por ordem do
Governo Insurgente, e junto com um tal Capitão Firmiano
deitaram o primeiro bando revolucionário na Vila das Alagoas, digo na Vila de Massaió; Francisco José da Graça, e
Domingos Calheiros, que poucos dias há foram relaxados da
prisão presenciaram êste fato.
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Motivos de distração me constituíram impolítico, digne-se Vossa Senhoria dar-me as suas ordens de que serei
sempre um pronto executor. Deus guarde a Vossa Senhoria.
Quartel das Laranjeiras, 24 de abril de 1817.
De Vossa Senhoria
Mto. Ato. Vor. e Reverente Criado.
(a.)

José Felix Machado
I — 30, 34, 3 n.o 51

57)
Relatório do acontecido nesta cidade desde o dia que foi
preso o Ilustríssimo Senhor Governador desta Capitania
José Inácio Borges no Engenho Belém pelo Coronel André de
Albuquerque Maranhão, até o dia vinte e cinco de abril.
No dia vinte e seis de março recebi eu, o Comandante
da Tropa de Linha Antônio Germano Cavalcante, o Provedor
da Real Fazenda Manuel Inácio Pereira do Lago, o Sargentomor de Infantaria de Milícias João Rebelo de Siqueira e Aragão, ofícios do Coronel André de Albuquerque Maranhão, em
que nos participava de haver prisionado o Ilustríssimo Senhor Governador desta Capitania José Inácio Borges no dia
vinte e cinco no Engenho Belém, e levantado o estandarte
da liberdade na Vila de S. José, e nos ordenava que no mesmo
momento que os ofícios recebêssemos nos dirigíssemos ao
dito Engenho Belém.
Eü ainda não capacitado inteiramente de haver feito semelhante atentado ao dito Coronel André pois que tinha a
certeza dele estar com o seu Regimento, e mais Corpos de
Ordenanças na Divisão do Sul desta Capitania, para defesa
do Nosso Soberano, por mandado do mesmo Ilustríssimo
Senhor Governador; e no mesmo tempo antolhando as
poucas forças que haviam nesta cidade de munições de
guerra e boca, e o não poder-me reunir ao meu regimento
rapidamente, como me era preciso, por muito se distanciarem desta cidade os domicílios dos soldados, e temer o indis-
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pensável auxílio que Pernambuco, e Paraíba haviam prestar
ao dito Coronel, para sujeitar esta capitania ao horroroso jugo
da fantástica liberdade tomei o acórdão de ir ao dito engenho
com os mais acima mencionados, e lá tomarmos as nossas
medidas; neste mesmo dia cheguei eu, e o Comandante da
Tropa de linha às onze horas da noite, e passando por três
presídios, no último que estava mais contíguo ao engenho
fomos impedidos o progressarmos mais adiante, e logo
foi um oficial inferior noticiar ao dito Coronel André a nossa
chegada, o qual nos veio encontrar com as espadas nuas rodeado de vários oficiais, e nos pondo aos peitos nos foi dizendo: viva a liberdade, e o que somente proferi foi: nós
somos de paz, e entrou a proclamar muitos festivos e alegres
vivas à Pátria, à Religião, e à Liberdade, e conduziu-nos para
a casa da residência do dito engenho onde estivemos o restante da noite rodeados de tropa, e armas; e o pouco tempo
que conosco esteve foi sempre louvando a execranda ação
que haviam feito os primazes da revolução em Pernambuco,
e que estava auxiliado de tropa de linha, e cavalaria da Paraíba, e de mãos dadas com o Governo Provisório de Pernambuco para o socorrer em tudo que lhe fosse preciso, a fim de
que toda a Capitania assentisse o partido da liberdade, e que
no dia seguinte marchava para esta cidade: o que ouvimos
com a maior tristeza e displicência, sem lhe tornarmos palavra, e no dito dia subseqüente de manhã às dez horas do dia.
dirigiu-se com todo o seu exército para esta cidade, trazendo-nos à vista do Capitão da cidade da Paraíba João d'Albuquerque Maranhão, ao pé do mesmo exército: e ao despedir perguntei a um filho do mesmo capitão se também
não acompanhava ao seu primo o Coronel André, respondeu-me com a maior procacidade e ousadia, armado de
um bacamarte, que ficava de guarda ao Ilustríssimo Senhor Governador, porque no caso de acontecer alguma desordem no entrar o exército na cidade lhe tirar a vida com
aquele bacamarte: isto refleti eu de o deixar oferecido a ser
vítima imolada pelas mãos de um tirano tão falto de religião
e equidade se acaso acontecesse alguma novidade: e o que se
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passou com a chegada do Provedor e Sargento-mor ignoro,
porque estes por lhes enfraquecerem os cavalos pernoitaram
em caminho no sítio Taborda, e quando chegaram a Belém
foi no outro dia, e eu os vi quando estava já em ponto de
marchar o exército.
No dia vinte e oito às oito horas da manhã entrou nesta
cidade o dito Coronel André com todo o seu exército, e em
altas vozes proclamou vivas à Pátria, à Religião, e à Liberdade, com o maior desprazer dos povos habitantes desta cidade que a êle mesmo se fêz reparável, que o não duvidou
publicá-lo uma e muitas vezes, e passou ao Erário a tomar
conta do dinheiro do cofre real, e na tarde do mesmo dia levantou no meio da praça uma bandeira branca intitulando-a
da liberdade; autêntico e bem notório foi o luto, e tristeza,
que na fisionomia dos seus rostos mostravam, estes povos com
esta nova diabetrice tão detestável.
No dia vinte e nove convidando todas as classes de homens, militares, republicanos, eclesiásticos, e Câmara, fêz
uma relação das pessoas que haviam de entrar no Governo
Provisório, nomeando-se a si, ao Capitão Comandante da
Tropa de linha Antônio Germano Cavalcante, o Capitão Antônio da Rocha Bezerra, o Reverendo Vigário Feliciano José
Dorneles, e a mim, e disse ao povo se aprovavam estes para
o seu legítimo governo, a que todos unânimente responderam
que sim, e recusando eu, e o Capitão Comandante com forte
instância perante todo o povo o sermos membros do Governo,
nos ameaçou com as penas da lei por inconfidentes à Pátria;
e obrigado da força aceitei o malvado governo; porém nunca
figurei e influi, mais que em assinar todos os papéis que êle
me mandava assinar, tímido das continuadas ameaças que
sempre nos fazia; e assim reduzidos todos a uma crise a mais
lamentável, para mais infelicitar a nossa sorte, no dia trinta
às oito horas da manhã entrou nesta cidade o Ajudante José
Peregrino Xavier de Carvalho com tropa de linha vinda da
cidade da Paraíba trazendo armas, granadeiras, pólvora, e
balas, em socorro da malvada liberdade. Vendo a minha
melancolia e tristeza o meu mano o Reverendo Antônio Cae-
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tano do Rego Barros pelas terríveis hostilidades que me cercavam impugnadas por aquele déspota Coronel por bem divisar no meu semblante o intenso amor que recluso no peito
consagrava ao meu Amabilíssimo Soberano, me disse que me
alegrasse, que o povo não queria estar submetido em semelhante jugo, que só aspiravam a chegada do bloqueio a Pernambuco, para prenderem o dito Coronel André de Albuquerque, e levantarem o estandarte real, com estas e outras
muitas esperanças com que também fui consolado por Antônio José de Siqueira Caldas, fui sofrendo a falta de ouvir
soar o nome real.
Não parou aqui a violência despótica deste Coronel que
no primeiro de abril me ordenou que eu havia de ir no dia
três à Vila de Estremoz, distante desta cidade quatro léguas
levantar o malvado estandarte da liberdade, e dar vivas à
Pátria, levando-o armado ao entrar da vila, para o que levasse comigo o oficial inferior, e depois de correr a rua entoando muitos vivas o firmasse no lugar mais público, e que
tomasse conta aos tesoureiros dos dinheiros das sisas, décimas, selos, e de Ausentes, e que fizesse abolir a coroa real
da frente da Casa da Câmara; e repugnando eu fortemente
o ser executor de semelhante ordem, partiu comigo até o
ponto de ameaçar-me o tirar a cabeça fora; e ao poder de
tão violenta força lhe disse que iria, porém que não tinha
dinheiro para comprar a bandeira ao que me respondeu com
um ar severo: "tão indigente estais" eu lhe respondi que sim,
êle mandou comprar, e fazê-la, e me mandou trazer à minha
casa; e no dia aprazàdo me dirigi à dita vila, levando a bandeira embrulhada, e atada à garupa do meu pagem e assim
entrei na vila, e marchei para a Matriz, e querendo o Vigário
ir comigo até a Casa da Câmara lhe disse que não precisava;
participei ao povo na porta da mesma Matriz o fim para
que fui mandado, e me encaminhei à Casa da Câmara, sem
ainda ninguém ter visto a dita bandeira, e mandando vir
os tesoureiros fiz contar os dinheiros que em suas mãos
existiam por falta de cofres, e fazer um termo no livro da
Câmara dos seus produtos, no qual se assinaram todas as
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pessoas que assistiram a estas contas, e mandei entregar os
dinheiros aos mesmos tesoureiros, declarando isto mesmo no
termo, e depois passei a mandar desatar a bandeira da garupa do pagem, e amarrá-la em um páu ao pé do pelourinho, e não tendo levado corda, a dita bandeira mandei que
se atasse com embiras, e depois de levantada disse estas
iormais palavras "eu sou mandado levantar nesta vila êste
estandarte, e dar vivas à Pátria, e à Religião, e portanto
viva a Pátria, a Religião, e a Paz", isto mostrando tanto
constrangimento e repugnância que se fêz reparável ao povo
valendo-me do termo paz pela repugnância que tinha em nomear liberdade; e eu coroa da Casa da Câmara a deixei intata, e retirei-me para a cidade, e perguntando-me logo o
Coronel André se tinha abolido a coroa, lhe disse que não, por
não ter achado um picão, do que não ficou êle satisfeito,
por não executar tudo e pôr tudo como me tinha determinado.
Para prova do quanto eu abominava esta infernal liberdade ofereço o pedir-me o dito Coronel André dinheiro para
defesa dela, e eu lhe não dar, a macilência, e tristeza em que
vivia de todos anunciado o último de meus dias, se a providência brevemente não nos socorresse; nunca apartar de
mim a insígnia da Ordem de Cristo, trazendo-a publicamente,
mandar-me êle ordem para fazer tirar as coroas do meu
Amabilíssimo Soberano, dar barretinas do Regimento do meu
comando, e eu determinar que as tirassem, e as guardassem;
e jamais ninguém ver-me com barretina para não aparecer
sem as insígnias reais, e ouvindo soar uma apagada notícia
de estar o bloqueio em Pernambuco, e não arrebentar o projeto que me animava de o povo em massa se levantar para
reintegrarmos os direitos do nosso Soberano, determinei
retirar-me para o meu Engenho; e aprontar-me para fugir
para o bloqueio com meu irmão acima dito o Reverendo
Antônio Caetano do Rego Barros, e meu filho, e levar
comigo a bandeira do meu regimento, fazendo o embarque
no Porto da Ponta Negra, no caso de se verificar a estada do
bloqueio e na falta seguir para a Capitania do Ceará Grande,
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que se achava sem corrupção, e estando despedido de aigumas pessoas da minha amizade para pôr em execução o
meu plano no dia vinte e seis de abril, no dia vinte e quatro
deram os povos as mãos, e no dia vinte e cinco às nove horas
da manhã nos restauramos; acrescendo mais para mostrar
a minha fidelidade o pedir-me o dito Coronel André de Albuquerque a minha patente, oferecendo-me a de Brigadeiro,
lhe disse que a tinha perdido, e a que êle me oferecia eu a
não queria; e depois da restauração fiz levantar as coroas
da Casa da Câmara desta cidade, a do Erário, e a da fonte
dágua de beber, que estavam abolidas, e com a maior satisfação me empreguei no exercício do meu posto, executando
com a mais pronta exatidão todas as ordens que me foram
dirigidas pelo Governo Interino, sem cuidar nos interesses
particulares da minha casa; e dei para sustentação da tropa,
e do povo congregado três únicos bois que tinha em, pastos
vizinhos e; esta cidade, e ofereci todo o gado da minha fazenda pedra do navio na ribeira do Putigi, no caso de haver
precisão para sustentação da mesma gente. Cidade do Natal,
7 de julho de 1817.
(a.)

Joaquim José do Rego Barros
I — 30, 34, 3 n.° 52

58)

Relação dos fatos acontecidos nesta cidade desde o dia
28 de março, até o dia 25 de abril.
No dia 28 de março às 8 do dia entrou nesta cidade
o Coronel André de Albuquerque Maranhão com grande exército de gente armada, e declarou que vinha mandado pelo
Governo Provisório já então estabelecido em Pernambuco,
e unido ao da Paraíba, já também estabelecido, conquistar
esta capitania e que já havia deixado preso no engenho de
Belém o Ilustríssimo Senhor Governador José Inácio Borges,
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onde se achava naquela ocasião; sitiada esta cidade o povo
vendo-se surprendido, e falto de munições de guerra, e boca,
para se defender cedeu a maior força. Eu que igualmente
me vi surprendido e que só não podia resistir fiz o mesmo,
e logo projetei a minha fuga para a Capitania do Ceará;
nesta mesma ocasião aquele maldito coronel ordenou que se
achassem todos oficiais Diplomáticos, Câmara, e Eclesiásticos no Real Erário desta cidade, para se instalar o governo,
como de fato nos ajuntámos todos na hora determinada, e
chegando êle mandou abrir o cofre real pelo provedor, e
contar o dinheiro que nele havia, e mandou que o mesmo
provedor tirasse a conta do que êle devia ao dito cofre, porque trazia dinheiro para saldá-la; e que além disto contassem com 50 mil cruzados oferecidos por êle e seus parentes para defesa da Pátria; passado isto publicou que êle
ia declarar as pessoas que haviam de entrar naquele govêrno, sôbre as quais todos os que ali estavam dariam os
seus votos, e logo se nomeou assim, o Comandante de Tropa
de Linha Antônio Germano Cavalcante, o Coronel de Milícias Joaquim José do Rego Barros, o Reverendo Vigário Feliciano José Dorneles, e o Capitão de Milícias Antônio da
Rocha Bezerra; e perguntando a todos os que ali se achavam
se estavam satisfeitos com as pessoas nomeadas para o govêrno, ou se tinham que impugnar de algumas delas, responderam todos a uma vez que estavam muito satisfeitos, e
com esta resposta instalou o Governo, e mandou fazer o
termo em que todos assinaram. Eu que não pensei que fosse
nomeado para membro do tal governo um oficial subalterno,
logo que vi falar no meu nome, determinei excusar-me pedindo demissão, alegando moléstias; porém vendo a recusa
Seque fêz o reverendo padre Manuel Pinto nomeado para
cretário do Governo por êle coronel, e juntamente os mais
eleitos, calei-me, pensando que me daria a mim a mesma
resposta que deu aos outros, na qual lhes declarou bastantemente irado, que todo aquele que se eximisse de servir à
Pátria seria reputado inimigo dela, e ficaria sujeito a todas
as rigorosas penas que a nova lei estabelecia em semelhantes
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casos. Posto isto tentei com todas as veras fugir para a Capitania do Ceará Grande e ignorando o estado em que ela
se achava, e vendo a certeza que dava aquele maldito coronel de que ela se teria já levantado, ou que breve o faria,
visto que nela haviam partidistas, e emissários: escrevi a
um amigo no Açu para me informar do estado em que estava
aquela capitania, o qual me respondeu o que consta da
carta junta, e como antes que me chegasse esta resposta,
vi, e conheci que todo o povo desta cidade não mudava de
face, e que estava disposto para fazermos a feliz restauração
como de fato assim sucedeu, uni-me com êle, e desisti do
primeiro intento; e igualmente unindo-me ao comandante
da tropa de linha comunicando-lhe tudo quanto projetava
aquele faccioso coronel para defesa da Pátria, nas sessões
do governo, em que êle comandante não assistia, quanto tenho dito a Vossa Senhoria é pura verdade o que jurarei
aos Santos Evangelhos. Cidade do Natal, 7 de julho de 1817.
(a.)

Antônio da Rocha Bezerra
I — 30, 34, 3 n.° 53

59)

Defesa que faz para si o Vigário do Rio Grande do Norte,
que na tragédia representada na sua freguesia 29 dias por
seus grandes pecados fêz a ridícula figura de Adjunto ao
Governo Provisório.
Vendo-me obrigado em razão dos acontecimentos que
caracterizam a época presente, a expor na respeitável presença dos Magistrados de Sua Majestade qual tem sido a
minha conduta em coalizão tão melindrosa, devo fazer-lha conhecer pelo lado físico, e moral; e mostrar-lhes que
até ao presente a religião, a honra, e a fidelidade ao nosso
Augusto Soberano tem dirigido todas as minhas ações. Esta
freguesia toda é testemunha da minha exatidão em cum-
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prir e desempenhar os sagrados deveres, a que sou obrigado,
como cristão, como vassalo e como pastor.
Como porém na infeliz época em que os mais ingratos
de todos os homens, calcando aos pés os mais santos deveres fantasiaram na sua depravada imaginação um governo
anárquico, irregular, e anômalo, contra todas as formas, e
contra o direito das gentes, eu obrigado pela força e pela
violência, fui um dos que o malvado, e faccioso André de Albuquerque Maranhão unido com os seus parentes, à frente
das tropas que estavam confiadas ao seu comando no augusto nome de Sua Majestade para defesa desta capitania,
nomeou membro do tal governo anárquico, ameaçando logo
com a perda da vida, e bens aos que não anuíssem aos seus
caprichos, não tive outro remédio mais que curvar o pescoço
debaixo do seu tirânico e aleivoso jugo, e ceder à violência,
esperando conjuntura mais feliz, em que pudéssemos aclamar
o nosso Augustíssimo Soberano, e darmos as provas mais evidentes da nossa fidelidade ao mesmo Real Senhor. Eu passo
a narrar em poucas palavras como aconteceu este fato.
Etm conseqüência do infausto sucesso de Pernambuco
passou Vossa Senhoria a dar as mais prontas providências
para defesa desta Capitania, e preservá-la intata da corrupção e do crime, que já havia lavrado pela Paraíba. O Coronel André de Albuquerque (cujo nome nos horroriza) estava nas fronteiras postado com o regimento e mais tropas
confiadas ao seu comando, protestando sempre a maior fidelidade, amor e adesão a Sua Majestade e de tal modo soube
encobrir o seu depravado maquiavelismo que Vossa Senhoria
pessoalmente partiu desta cidade no dia 23 de março para
Goianinha conferenciar com o dito coronel e prescrever-lhe
os meios de defesa.
No dia 26 do dito mês recebemos a infausta notícia de
que este traidor com a mais negra traição tinha surpreendido a Vossa Senhoria no Engenho Belém na madrugada do
dia 25, notícia que nos encheu de horror e da maior consternação, mandando o dito coronel chamar à sua presença
o comandante da guamição desta cidade Antônio Germano
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Cavalcante, e o Coronel do Regimento Miliciano Joaquim
José do Rego Barros, os quais voltaram com o Padre Manuel
Pinto de Castro para sossegarem o povo. O terror então se
espalhou por esta cidade, e no dia seguinte, sem haver tempo
de se cuidar nos meios de defesa, se apresentou o traidor e
faccioso André de Albuquerque diante desta cidade com a
sua tropa, e entrou por ela dentro ao som das lágrimas dos
seus habitantes, até o largo entre o Palácio e Matriz, onde
estando eu no confissionário me mandou chamar a grandes
vozes, e as primeiras palavras que me disse foram: Viva a
Pátria, viva a nossa Religião, com um bacamarte nas mãos
apontado para mim. Respondi-lhe, Deus assim o permitiu,
faça-se a sua divina vontade.
No dia 29 fui chamado com todos os mais à sua presença na Casa da Provedoria da Real Fazenda, onde o traidor
depois de colocar enfaticamente a sua execranda e abominável traição, com grande pasmo e espanto meu entre os
outros me nomeou membro do governo chamado Provisório
e desculpando-me eu ser o tal cargo incompatível com o meu
ministério, com o meu caráter, com as minhas funções, e
com minhas inveteradas enfermidades, respondeu o traidor
por estas formais palavras — Todo aquele que recusar aceitar
posto em serviço da Pátria é reputado traidor e ccmo tal
punido com pena última — Cedendo à violência deste malvado recolhi-me à casa por um beco, coberto de confusão, e
de vergonha, resoluto a largar a freguesia e fugir da presença de tal ímpio.
Apenas me achei só abri os diques da minha mágua, e
uma torrente de lágrimas me banhou as faces, considerando
que êste mesmo povo, que me era confiado, a quem dei
sempre o exemplo no cumprimento dos seus deveres, me contemplasse no número dos facciosos, e nestes sentimentos resolvi fugir, e apartar-me desta cidade, teatro da minha amargura. Por outra parte lembrava-me que deixava os meus
amados fregueses desamparados, expostos e entregues nas
mãos da sua aflição naquele mesmo tempo em que mais
precisavam dos meus conselhos, e da minha assistência em
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tanta calamidade. Lembrava-me que o bom pastor deve dar
a sua vida pelas suas ovelhas, e indeciso sobre o que devia
resolver, flutuava entre a dor da minha alma, e o amor dos
meus amados paroquianos.
Combatido destes diferentes assaltos, quando no dia 2
de abril vem à minha casa o Capitão de Ordenanças José
Alexandre Gomes, e como conhecia muito bem os meus sentimentos me comunicou que estava juramentado com o Capitão Francisco Felipe, o Alferes Antônio José Leite e mais
outros convidados por eles, para na primeira ocasião executarem a grande e heróica empresa da feliz restauração
desta Capitania à posse antiga e domínio de Sua Majestade.
Eu não só aprovei o seu projeto, mas ainda mesmo me ofereci a cooperar para tudo quanto fosse a bem do real serviço, e dar todos os avisos necessários para obrarmos de concerto.
Muitas vezes em minha casa conferenciamos juntos, e
lhes dava a saber os projetos do governo anárquico para
melhor se saberem dirigir em tão melindrosa coalizão. Continuei assistir às sessões não como usurpador da jurisdição
d'E3.-Rei meu Senhor, mas como fiel servidor do meu Benfeitor e Fidelíssimo Soberano. Mudei o projeto de sair desta
freguesia no de ficar nela a fim de animar ocultamente os
meus paroquianos a tão santa empresa, e até mesmo (seja-me lícito dizer em minha defesa) no confissionário os
exortava aos pais e mães de família a serem sempre fiéis ao
seu Rei, e cumprir exatamente os seus deveres, e nas missas
conventuais lhes fazia rezar um Salve Rainha por tenção
particular, a qual eu aplicava pelo meu Soberano. Por testemunhas invoco todos eles, e aos mesmos honrados vassalos, a quem tantas vezes animei a acabar de uma vez esta
empresa, e enxugar as nossas lágrimas.
Amanheceu enfim o faustíssimo dia 25 de abril, em que
se extinguiu o malvado sistema de anarquia, aclamando-se
entre os mais vivos transportes da nossa alegria o Adorável
e Augusto Nome de Sua Majestade e os seus inalienáveis direitos. Instalou-se no mesmo dia o Governo Interino, e foi
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continuando até o feliz regresso de Vossa Senhoria para a
sua capitania.
Eis aqui, Ilustríssimo Senhor Governador, a verdade
pura de todos estes fatos. Toda esta cidade sabe qual tem
sido a minha conduta, uma consciência pura, e sem mancha
tem sido até o presente o meu norte: tenho desempenhado
os meus deveres, e não acho coisa alguma, em que possa arguir e repreender-me a mim mesmo. Vossa Senhoria como
digno representante do nosso Augustíssimo Monarca se digne
atender a estas razões nascidas da verdade e da inocência,
que expõem um velho de sessenta anos, esperando com confiança que Vossa Senhoria as julgará com a justiça e ciemência, que com grande glória nossa divisamos inata no coração de Vossa Senhoria.
(a.)

O Vigário Feliciano José Dorneles
I — 30, 34, 3 n o 54

60)

O Governo Provisório confiando nos merecimentos, zelo,
e habilidade, que vos distinguem, tem feito de vós escolha
para seres encarregado da importante comissão da Ilha de
Fernando de Noronha, e achando-se duas embarcações
prontas a dar à vela, fareis vosso embarque em uma, e determinar eis a seus mestres que sigam viagem, ambas de conserva, em direitura ao porto da dita Ilha, e logo que ali tiveres chegado poreis em prática o seguinte.
l.o Informareis ao Comandante da Ilha, e a todos os
seus oficiais dos acontecimentos da nossa Pátria, fazendo-lhes
ver todos os documentos, que vos temos entregue, publicados
aqui e que nós lembrados do desamparo em que ficariam
suas vidas pelos estragos de uma devoradora, e inevitável
fome, não continuando a receberem as provisões que costumavam ir deste Estado, os mandamos buscar com toda a
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guarnição, e gente, que ali se ache, para os recolher ao nosso
seio como nossos irmãos, dignos filhos da nossa Mãe Pátria,
e virem junto conosco emparelhar seus serviços para o bem
dela, e gozarem os suaves frutos, que deveremos colher da
sua emancipação.
2.° Resolvida que seja a retirada de todos os habitadores
da Ilha, fareis dividir a gente pelas embarcações conforme
a capacidade de cada uma, e tomando conhecimento pelo
mapa junto dos petrechos de guerra, que se achem na dita
Ilha, fareis igualmente em divisão embarcar aqueles que estiverem em estado de servir, e a artilharia que fôr de bronze
deve vir toda, inda que as peças não estejam em bom estado,
a mais artilharia, que não puder vir, devereis encravá-la, e
inutilizá-la de todo, e o mesmo praticareis com todos os mais
artigos que por sua deterioração não convenha embarcá-los,
ou que se não possa conduzir por qualquer outra razão.
3.° Fareis embarcar todas as alfaias de ouro, prata, e
trastes de valor, que houverem na Ilha pertencentes ao Govêrno, e à Igreja, e com toda a decência a condução das
imagens de Jesus Cristo, e de Nossa Senhora.
4.° Vista a necessidade, que sabeis temos aqui de mantimentos, será do vosso imediato cuidado logo mandares reduzir à farinha todas as roças, que ali houverem, e fazer
embarcar com a mais, que haja em ser, e todos os mais
mantimentos em ambas as embarcações.
5.° Pela carta junta do Escrivão Inspetor do nosso Erário, vereis que na Ilha há quantidade de gado de diferentes
espécies, nas embarcações vai quantidade de sal, devereis
portanto reservando com vida aquelas cabeças, que possam
ser conduzidas, fareis logo matar, e salgar todas as mais
que seja possível embarcando, e os fatos destes gados mortos,
mandarei» botar nas cisternas de água doce, fazendo putrificar as águas, e ordenareis escavações, e destruição de todas
as fontes quanto seja factível, para que nossos inimigos não
achem ali meios de se proverem.
6.° Sabeis bem, que tanto pela estação do inverno, que
vai a principiar contrariando a navegação na volta das em-
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barcações, como porque temos a esperar um bloqueio a êste
porto pelos nossos inimigos, quanto convém a brevidade do
regresso das embarcações, portanto tomareis todas as medidas no embarque de todas as coisas essenciais, de forma
que não hajam delongas, cortando por tudo o que achares
a propósito, e obrando conforme assentares ser conveniente,
e se acontecer que na volta as embarcações, que devem
igualmente vir de conserva não possam tomar êste porto,
ou tenham alguma notícia de se achar cortado pelo inimigo,
devereis dar as vossas ordens para entrarem naquele porto,
que fôr mais conveniente das capitanias do Rio Grande, e
da Paraíba fazendo logo o desembarque da gente, e participando ao governo para vos transmitir as ordens que convenham, e ficar eis advertido de dares ao Mestre da embarcação em que não vieres, e ao oficial da tropa, que nela deverá mandar, as mesmas instruções por causa de poder haver
alguma separação no mar, e saberem se dirigir. O Governo
deixa tudo o mais que aqui não lembra nem tenha ocorrido, entregue à discrição do vosso zelo, e cuidado, e Deus
vos leve, e traga a salvamento, e vos guarde por muitos anos.
Dada na Casa do Governo Provisório de Pernambuco aos
2 de abril de 1817.
(ass.)

O Padre João Ribeiro Pessoa
Manuel Moreira de Araújo
Domingos José Martins

Reconheço os três sinais supra serem dos próprios neles
conteúdos. Recife, 11 de abril de 1818.
Em testemunho de verdade
(Sinal público)
O Tabelião público
(a.)

Manuel Pereira Dutra

Ao Patriota Major José de Barros Falcão.
I — 30, 34, 3 n.° 55

— 119 —
61)
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor.
O Supücante Francisco de Melo Muniz com profundíssimo respeito representa a Vossa Excelência, que somente
nesta cidade poderá êle fazer a justificação da sua inocência,
o que lhe será impossível na praça do Recife, embora ali se
ache em prisão José Peregrino Xavier de Carvalho, autor
do crime, que faz o padecimento do supücante, pois que esse
homem talvez chegue a negar a verdade do fato, quanto ao
Supücante, ou não bastará juridicamente a sua confissão a
favor do Supücante, que em verdade é inocente.
O Supücante, Excelentíssimo Senhor, já servia a Sua
Majestade na praça de cadete, quando aqui rebentou a nefanda revolução, em a qual êle não teve a mais ligeira parte.
Naquele dia tenebroso o Supücante, surpreso pela força foi
visto triste, e consternado, e assim nos mais que se depois
seguiram, durante a revolução. Foi fantàsticamente promovido ao posto de Tenente duma chamada Legião, que os frenéticos criaram, sem que o procurasse, nem para isso desse
o mais ligeiro passo. Depois disso foi obrigado a marchar
em uma expedição para o Rio Grande sem que lhe valessem
as excusas, que deu, sendo uma delas estar seu pai doentíssimo em uma cama.
Quando se achava o Supücante na cidade do Natal teve
a desgraça de assinar dois papéis, o que sem dúvida serviu
de motivo para a sua prisão. Mas o Supücante, tomando
em primeiro lugar ao céu por testemunha, protesta, e se oferece a provar, que êle em tal ato não cometeu culpa, pois
que para haver esta é preciso que se obre deliberadamente,
e de própria vontade, o que não houve no Supücante.
Em um dos obscuros dias, que se demorou naquela eidade do Natal, a chamada expedição, José Peregrino, chefe
dela apresentou ao Supücante dois papéis, intimando-lhe,
que os assinasse, porque assim o pedia o serviço da Pátria;
e perguntando-lhe o Supücante o que importavam esses papéis, lhe respondeu entonadamente o herói da maldade: que
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não era da sua conta, que os assinasse, e que êle não saberia
perdoar a quem se recusasse ao bem da Pátria. Então o Suplicante assinou esses infernais papéis; e o mesmo aconteceu
a outros companheiros. Êste fato foi presenciado por aiguns dos soldados que ali se achavam, e que ora se acham
nesta cidade, as únicas testemunhas que o Suplicante podera produzir.
Depois que o Suplicante, escravo de uma força de que
não podia fugir, foi sabedor do que aqueles papéis continham, êle se lamentou desgraçado, e banhado em lágrimas
perante alguns dos soldados maldisse a sua sorte, como era
bem natural da sua conduta abonada pelos documentos
juntos.
Portanto com toda a humildade implora o Suplicante a
Vossa Excelência seja servido mandar, que se lhe admita
aqui a justificação do expendido, embora seja êle remetido
para aquela praça como Vossa Excelência tem determinado,
e que feita a dita justificação seja remetida à Repartição
competente para que à vista dela se decida da sorte do Suplicante.
E Receberá Mercê.
D. ao Escrivão Carvalho pelo impedimento de Lima,
autuada, com assistência do Doutor Juiz de Fora presente
citado o Doutor Procurador Fiscal da Coroa e Fazenda.
Paraíba, 26 de julho de 1817.
(a.)

Cirne

(Ao alto) — Remetido ao Senhor Desembargador Ouvidor Geral e Corregedor da Comarca. Paraíba, 19 de julho
de 1817.
(Rubrica)
(No verso) — Certifico, que citei ao Doutor Procurador
da Coroa e Fazenda José Gonçalves de Mendonça para ver
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jurar testemunhas, de que se deu por entendido. Paraíba, 8
de agosto de 1817.
Em fé de verdade
(a.)

Manuel Teixeira de Carvalho
I — 30, 34, 3 n.° 56

62)
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor.
Diz Francisco de Melo Muniz, cadete da primeira Companhia do Batalhão de Linha desta cidade, e preso na Fortaleza do Cabebelo, de ordem de Vossa Excelência, que tem
notícia da remessa próxima de presos desta Capitania para
a de Pernambuco, e receia ser compreendido nesse número,
antes de oferecer às piedosas vistas de Vossa Excelência as
suas tristes, e consternantes circunstâncias, e por isso debaixo da maior submissão, se anima a representar a Vossa
Excelência que êle é desamparado de posses, e meios de subsistência, que não tem naquela praça o menor conhecimento
ou socorro para o seu livramento, pois que estando o pai do
Suplicante há anos de cama, e no mais deplorável estado, e
não tendo quem o trate senão a mãe do Suplicante não
pode esta afastar-se daqui, e distribuir com êle o pequeno
socorro, que permitem as suas infelizes circunstâncias.
Nestes termos prostrado o Suplicante aos pés de Vossa Excelência implora a sua comiseração, para que dignando-se
de atender ao referido lhe permita a graça de o conservar
na prisão, em que se acha, ou em outra qualquer desta eidade, visto que fora dela fica o Suplicante privado de todo o
socorro, e no mais lamentável desamparo.
Pede a Vossa Excelência seja servido por efeito da sua
natural piedade, e pelo amor de Deus deferir ao Suplicante
como implora.
E Receberá Mercê.
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O Doutor André Alves Pereira Ribeiro e Cirne, Cavaleiro da Ordem de Cristo, do Desembar go de Sua Majestade
Fidelíssima, seu Desembargador Ouvidor Geral e Corregedor
da Comarca da Paraíba do Norte Juiz de índia, e Mina com
Alçada pelo mesmo Senhor, que Deus guarde, etc.
Faço saber que me constou por fé do Escrivão que esta
sobrescreveu ser a firma do despacho retro do Ilustríssimo
Governador desta Capitania Tomás de Souza Mafra, o que
hei por justificado, e verdadeiro. Paraíba, 17 de julho de
1817.
O Escrivão da Correição Joaquim Inácio de Lima o fez
escrever.
(a.)

André Alves Pereira Ribeiro e Cirne

(Ao alto): O Suplicante é um dos destinados a ir próximamente para Pernambuco por ser aí aonde se pode justificar com mais prontidão, visto que o seu crime parece ser
cometido por ordem de José Peregrino Xavier de Carvalho,
que naquela capitania se acha preso. Paraíba, 17 de julho
de 1817.
(Rubrica).

1 — 30, 34, 3 n.° 57

63)

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor.
Diz Francisco de Melo Muniz cadete da l.a Companhia
do Batalhão de Linha desta cidade que faz a bem de seu
direito, que as pessoas que quiserem, sendo-lhes êste apresentado lhe atestem tudo quanto souberem sôbre o seu comportamento, e conduta, assim como também se o Suplicante
concorreu de modo algum para a funestíssima revolução que
houve nesta capitania e se finalmente em alguma ocasião
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durante ela proclamou ou disse a menor palavra contra a
real pessoa do nosso Augusto e Amabilíssimo Soberano.
Pede a Vossa Etxcelência se digne assim deferir.
E Receberá Mercê.
José Antônio Lima, Presbítero Secular, Cavaleiro da
Ordem de Cristo Vigário por Sua Majestade Fidelíssima na
Igreja Paroquial da Vila de Monte-mor, e nela Vigário da
Vara, por
] Revendíssima Comandante das Forças Armadas em Mamanguape pela causa de Sua Majestade, que
Deus guarde, etc. Atesto, e juro aos Santos Evangelhos
que estando José Peregrino, por nove dias em Mamanguape
com a tropa, e entre esta se distinguia o cadete Francisco
de Melo Muniz, por isso que o comuniquei por três vezes
mostrando sempre sentimento, pezar, e tristeza de se ver
empregado na causa da Pátria, pelo malvado Governo Patriótico, não lhe escapando nunca sinal algum de contentamento, e se viu obrigado pelo direito da força a marchar
para o Rio Grande com patente de oficial, e no Pitimbu derramou muitas lágrimas por se ver obrigado a acompanhar
aquela expedição. O referido é verdade. Portinho do Gargaú
4 de julho de 1817.
(a.)

O Vigário José Antônio Lima

Reconheço ser a letra, e firma da atestação ao pé do requerimento retro, do próprio nela conteúdo por ter dela
pleno conhecimento e a ter em meu poder, e cartório. Paraíba, 16 de julho de 1817.
Em fé e testemunho de verdade.
(Sinal público)
O Tabelião
(a.)

João Nepomuceno Corrêa César

N.o 922 — Pagou quarenta réis. Paraíba, 17 de julho
de 1817.
(a.) Meira (a.) Paiva
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O Doutor André Alves Pereira Ribeiro e Cirne, Cavaleiro da Ordem de Cristo, do Desembargo de Sua Majestade
Fidelíssima, seu Desembargador, Ouvidor Geral e Corregedor
da Paraíba do Norte, com predicamento de Primeiro Banco
Juiz de índia e Mina, com alçada pelo mesmo Senhor, que
Deus guarde.
Faço saber que me constou por fé do escrivão que esta
sobrescreveu ser a letra do reconhecimento retro, sinal público e raso do próprio tabelião que a escreveu João Nepomuceno Corrêa César o que hei por justificado e verdadeiro.
Paraíba, 17 de julho de 1817.
O Escrivão da Correição Joaquim Inácio de Lima o fêz
escrever.
(a.)

André Alves Pereira Ribeiro e Cirne

(Ao alto) — Atestem querendo. Paraíba 3 de julho de
1817.
M.
I — 30, 34, 3 n.o 58

64)

Matias da Gama Cabral e Vasconcelos, Cavaleiro Professo da Ordem de Cristo, Coronel do Regimento de Cavalaria Miliciana da Cidade da Paraíba do Norte, Comandante das Tropas da mesma Capitania por Sua Majestade
Fidelíssima, El-íRei Nosso Senhor, a quem Deus guarde etc.
Atesto e faço certo que apenas entrei eu com as minhas
tropas com os mais comandantes das forças o Cadete Francisco de Melo Muniz metendo-se debaixo das reais bandeiras
dava vivas a Sua Majestade com muita alegria, e contentamento, e de então para cá tem servido até de comandante
duma companhia com muita prontidão e gosto, e prestan-

— 125 —
do-se com prazer ao serviço de Sua Majestade sem que eu
ainda tivesse desconfiança alguma sobre êle; por isso que
nunca me constou influísse êle coisa alguma na malvada
rebelião contra os incontestáveis e sagrados direitos de Sua
Majestade o que tudo atesto e juro debaixo da palavra de
honra militar. E por me ser esta pedida mandei passar em
que me assinei. Paraíba, 4 de julho de 1817.
(a.)

Matias da Gama Cabral e Vasconcelos

Reconheço ser a letra da assinatura posta ao pé da atestação retro do próprio nela conteúdo por ter dela pleno conhecimento e a ter em meu poder, e cartório. Paraíba, 16
de julho de 1817.
Em fé e testemunho de verdade
(Sinal público)
O Tabelião
(a.)

João Nepomuceno Corrêa César

N.° 922 — Pagou quarenta réis. Paraíba, 17 de julho de
1817.
(a.) Meira

(a.) Paiva

O Doutor André Alves Pereira Ribeiro e Cirne, Cavaleiro
da Ordem de Cristo, do Desembargo de Sua Majestade Fidelíssima, seu Desembargador Ouvidor Geral e Corregedor da
Comarca da Paraíba, com predicamento de Primeiro Banco,
Juiz de índia, e Mina, e alçada pelo Ilustríssimo Senhor, que
Deus guarde etc.
Faço saber, que me constou por fé do Escrivão que esta
sobrescreveu ser a letra do reconhecimento supra, sinal pú^
blico e raso do próprio Tabelião que a escreveu João Nepo-
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muceno Corrêa César o que hei por justificado, e verdadeiro. Paraíba, 17 de julho de 1817.
O Escrivão da Correição Joaquim Inácio de Lima o fêz
escrever.
(a.)

André Alves Pereira Ribeiro e Cirne
I — 30, 34, 3 n.o 59

65)
João Soares Neiva, Capitão da 3.a Companhia da Tropa
de Linha da Cidade da Paraíba do Norte, e Comandante Interino da mesma por Sua Majestade, que Deus guarde etc.
Atesto debaixo de palavra de honra militar que Francisco de Melo Muniz, cadete da Tropa de Linha desta cidade,
desde o dia da malvada revolução feita nesta mesma cidade,
deu bastante provas de fidelidade ao nosso Augusto Soberano, por isso mesmo que se mostrava triste no serviço que
lhe obrigavam a fazer, e mesmo obrigado pela rebelde força
acompanhou a expedição para o Rio Grande; e logo que
chegou a esta cidade tempo que estava restaurada, com
grande gosto, e satisfação deu evidentes provas de fiel vassaio, cumprindo exatamente tudo que era tendente a bem
da causa de Sua Majestade. Paraíba, 8 de julho de 1817.
(a.)

João Soares Neiva

Reconheço, e dou fé ser a letra, e firma da atestação
supra do próprio nela conteúdo por ter dela pleno conhecimento. Paraíba, 13 de julho de 1817.
Em fé e testemunho de verdade
(Sinal público)
O Tabelião
(a.)

João Nepomuceno Corrêa César
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O Doutor André Alves Pereira Ribeiro e Cirne, Cavaleiro
da Ordem de Cristo do Desembargo de Sua Majestade Fidelíssima, seu Desembargador Ouvidor Geral e Corregedor da
Comarca da Paraíba do Norte, em Predicamento de Primeiro
Banco e Juiz de índia e Mina pelo mesmo Senhor, que Deus
guarde, etc.
Faço saber
sobrescreveu ser
blico e raso do
César o que hei
julho de 1817.
O Escrivão
escrever.
(a.)

que me constou por fé do Escrivão que esta
a letra do reconhecimento retro e sinais púpróprio Tabelião João Nepomuceno Corrêa
por justificado e verdadeiro. Paraíba, 17 de
da Correição Joaquim Inácio de Lima o fêz

André Alves Pereira Ribeiro Cirne

N.° 922 — Pagou quarenta réis. Paraíba, 17 de julho de
1817. (a.) Meira (a.) Paiva.
I — 30, 34, 3 ri.0 60

66)
Manuel Lourenço de Almeida, Presbítero Secular do hábito de S. Pedro, Comandante em Chefe da Força Unida em
favor da causa de Sua Majestade, a quem Deus guarde etc.
Atesto, que o cadete da primeira Companhia do Batalhão de Linha desta cidade Francisco de Melo Muniz sempre
serviu a Sua Majestade com nímia fidelidade, amor, e zelo,
o que sempre tem ostentado desde que entrei nesta cidade
com outros Comandantes das Forças Unidas, metendo-se debaixo das reais bandeiras entre aclamações de vivas, que com
bastante alegria, prazer, e contentamento dava em altas
vozes ao muito Alto Soberano e Senhor Dom João Sexto; e
me consta, que nada influiu na revolução de treze de março
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do corrente ano, que nesta cidade vomitou o inferno, sim
um punhado de libertinos e rebeldes contra o sagrado das
leis do Soberano, como também, que violentado, e obrigado
da conjurada força com notório desprazer acompanhou debaixo de outras ordens uma expedição para o Rio Grande,
em cuja ação sempre esteve triste por ter sido esta contra
o mais amável de todos os Monarcas, e mesmo também por
ter deixado assás doente sobre uma cama seu pai, Capitão
de Infantaria de Linha reformado em Sargento-mor, João
de Melo Muniz. O referido é verdade e afirmo in verb sacerd.
e (sendo necessário) aos Santos Evangelhos. Paraíba, 4 de
julho de 1817.
(a.)

O Padre Manuel Lourenço de Almeida

Reconheço e dou fé ser a letra e firma da atestação retro
do próprio nela conteúdo por ter dela pleno conhecimento e
a ter em meu poder e cartório. Paraíba, 13 de julho de 1817.
Em fé e testemunho de verdade
(Sinal público)
O Tabelião
(a.) João Nepomuceno Corrêa César
Pagou quarenta réis. Paraíba, 17 de julho de 1817.
(a.)

Paiva Meira

O Doutor Audré Alves Pereira Ribeiro e Cirne, Cavaleiro
da Ordem de Cristo, do Desembargo de Sua Majestade Fidelíssima, seu Desembargador Ouvidor e Corregedor da Comarca da Paraíba do Norte, com predicamento de Primeiro
Banco e Juiz de Índia e Mina, pelo mesmo Senhor, que Deus
guarde, Faço saber que me constou por fé do escrivão que
esta sobrescreveu ser a letra do reconhecimento retro e sinal
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público e raso do próprio Tabelião João Nepomuceno Corrêa
César, o que hei por justificado e verdadeiro. Paraíba, 10 de
julho de 1817.
O Escrivão da Correição Joaquim Inácio de Lima a fêz
escrever.
(a.) André Alves Pereira Ribeiro Cirne.
I — 30, 34, 3 n.° 61
67)

Antônio de Olanda Chacon, Tenente da l.a Companhia
de Tropa de Linha da Cidade da Paraíba do Norte e Ajudante
Interino da mesma por Sua Majestade, que Deus guarde etc.
Atesto debaixo de palavra de honra militar que Francisco de Melo Muniz, cadete da Tropa de Linha desta cidade
desde o dia da malvada revolução feita nesta mesma cidade,
mostrou-se com bastantes sentimentos por isso sempre o vi
triste só fazia aquilo que lhe era ordenado a fazer, mas com
muito constrangimento pela rebelde força; acompanhou a
expedição para o Rio Grande; e logo que chegou a esta eidade, tempo que estava restaurada com grande alegria, e
gosto, e satisfação deu evidentes provas de fiel vassalo, cumprindo tudo que lhe era ordenado tendente ao bem da causa
de Sua Majestade. Paraíba, 9 de julho de 1817.
(a.)

Antônio de Olanda Chacon

Reconheço, e dou fé ser a letra, e firma da atestação
retro do próprio nela conteúdo por ter dela pleno conhecimento. Paraíba, 13 de julho de 1817.
Em fé e testemunho de verdade
(Sinal público)
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O Tabelião
(a.)

João Nepomuceno Corrêa César

N.o 922 — Pagou quarenta réis. Paraíba, 17 de julho de
1818. (a.) Meira (a.) Paiva.
O Doutor André Alves Pereira Ribeiro e Cirne, Cavaleiro
da Ordem de Cristo do Desembargo de Sua Majestade Fidelíssima, seu Desembargador Ouvidor Geral e Corregedor da
Comarca da Paraíba do Norte, com Predicamento de Primeiro Banco, Juiz de índia e Mina pelo mesmo Senhor, que
Deus guarde, etc.
Faço saber que me constou por fé do Escrivão que esta
sobrescreveu ser a letra do reconhecimento supra sinal público e raso do próprio Tabelião João Nepomuceno Corrêa
César. O que hei por justificado e verdadeiro. Paraíba, 17
de julho de 1817.
O Escrivão da Correição Joaquim Inácio de Lima o escreveu.
(a.)

André Alves Pereira Ribeiro e Cirne
I — 30, 34, 3 n.o 62

68)

Sebastião Nobre de Almeida, Capitão-mor Vitalício das
Ordenanças da Vila de Monte-mor, e seu termo por Sua
Majestade Fidelíssima, que Deus guarde, etc.
Atesto em como chegando a esta povoação de Mamanguavindo
do Brejo da Areia com o exército que fiz juntar no
pe
dito lugar, em o qual se destruiu a bandeira dos malvados provisórios, e levantar a do nosso Augusto Soberano, e marchando para a cidade da Paraíba por esta povoação onde se
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achava o Calvino, ou Peregrino o não achei mais por se
terem retirado para a cidade, e conversando com várias pessoas sobre os fatos acontecidos executados pela tropa dos
ditos provisórios, me informaram que entre os ditos se achava
um cadete de nome Francisco de Melo Muniz, o qual andava sempre muito triste, e que mostrava padecer moléstia,
ou andar contra vontade por nunca entre os outros ter voz
ativa, e nem passiva, e por se me apresentar o respeitável
despacho do Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Governador a requerimento do dito oficial afirmo o que ouvi, e
jurarei se necessário fôr. Quartel de Mamanguape, 14 de
julho de 1817.
•

(a.)

Sebastião Nobre de Almeida

Reconheço ser a letra da assinatura posta ao pá da atestação retro do próprio nela conteúdo por ter dela pleno conhecimento. Paraíba, 16 de julho de 1817.
Em fé e testemunho de verdade
(Sinal público)
O Tabelião
(a.)

João Nepomuceno Corrêa César

N.° 922 — Pagou quarenta réis. Paraíba, 17 de julho
de 1817. (a.) Meira (a.) Paiva.
O Doutor André Alves Pereira Ribeiro e Cirne, Cavaleiro
da Ordem de Cristo do Desembargo de Sua Majestade Fidelíssima, seu Desembargador Ouvidor e Corregedor da Comarca da Paraíba do Norte, com Predicamento de Primeiro
Banco e Juiz de índia e Mina pelo mesmo Senhor, que Deus
guarde etc. Faço saber que me constou por fé do Escrivão
que esta sobrescreveu ser a letra do reconhecimento retro e
sinal público e raso do próprio Tabelião João Nepomuceno
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Corrêa César e tudo o mais hei por verdadeiro e justificado.
Paraíba, 17 de julho de 1817.
O Escrivão da Correição Joaquim Inácio de Lima o fêz
escrever.
(a.)

André Alves Pereira Ribeiro e Cirne
I — 30, 34, 3 n.° 63

69)

José Gomes da Silveira Bezerra Capitão de Ordenanças
da Povoação de Mamanguape Sua Majestade Fidelíssima
confirmado.
Em virtude do despacho retro do Ilustríssimo Excelentíssimo Senhor Governador desta Capitania que me foi apresentado atesto que Francisco de Melo Muniz quando passou
nesta povoação da expedição do Rio Grande do Norte na
tropa de linha donde era cadete sempre se portou com prudência, mostrando sentimento nas ordens que cumpria do
comandante daquela expedição José Peregrino, no tempo da
malvada revolução da Pátria, dando com este sentimento
provas eficazes de fidelidade e amor ao nosso Augusto Soberano e jurarei aos Santos Evangelhos se preciso fôr. Mamanguape, 14 de julho de 1817.
(a.)

José Gomes da Silveira Bezerra

Reconheço a letra e firma da atestação supra ser do
próprio Capitão José Gomes da Silveira Bezerra nela conteúdo do que dou fé. Mamanguape, 14 de julho de 1817.
Em testemunho de verdade
(Sinal público)
O Tabelião
(a.)

Policarpo Venâncio Borges
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N.° 922 — Pagou quarenta réis. Paraíba, 17 de julho de
1817. (a.) Meira (a.) Paiva.
O Doutor André Alves Pereira Ribeiro e Cirne, Cavaleiro
da Ordem de Cristo do Desembargo de Sua Majestade Fidelíssima, seu Desembargador Ouvidor Geral, e Corregedor da
Comarca da Paraíba, com Predicamento de Primeiro Banco,
e Juiz de índia e Mina, e Alçada pelo mesmo Senhor, que
Deus guarde, etc.
Faço saber que me constou por fé do Escrivão que esta:
sobrescreveu ser a letra do reconhecimento retro, sinal público, e raso do próprio Tabelião Policarpo Venâncio Borges,
o que hei por justificado, e verdadeiro. Paraíba, 17 de julho
de 1817.
O Escrivão da Correição Joaquim Inácio de Lima o fêz
escrever.
(a.)

André Alves Pereira Ribeiro e Cirne.
I — 30, 34, 3 n.° 64

70)

Teodosio Ribeiro Franco, Alferes de uma Companhia do
Regimento de Milícias de homens pardos da Capitania da
Paraíba do Norte, por Sua Majestade Fidelíssima, que Deus
guarde, etc.
Atesto, e juro aos Santos Evangelhos, se necessário fôr
como Francisco de Melo, Cadete do Batalhão de Linha da
Cidade da Paraíba, passando nesta Povoação no tempo da
malvada Revolução Patriótica, vindo na expedição do Rio
Grande do Norte debaixo do Comando de José Peregrino
não mostrava aferro e inclinação ao dito partido, antes fidelidade, e amor ao nosso Augusto Soberano, sem influência,
antes com prudência executava as ordens daquele coman-
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dante por ser obrigado da maior força. Esta por ver, e em
virtude do despacho do Ilustríssimo Senhor Governador,
Mamanguapé, 14 de julho de 1817.
(a.)

Teodósio Ribeiro Franco

Reconheço a firma supra ser do próprio Alferes Teodósio
Ribeiro Franco nela conteúdo de que dou fé. Mamanguapé,
14 de julho de 1817.
Em testemunho da verdade
(Sinal público)
O Tabelião
(a.)

Policarpo Venâncio Borges

O Doutor André Alves Pereira Ribeiro e Cirne, Cavaleiro
da Ordem de Cristo do Desembargo de Sua Majestade Fidelíssima seu Dtesembargador Ouvidor Geral e Corregedor da
Comarca da Paraíba do Norte, com Predicamento de Primeiro Banco Intendente digo Banco Juiz de índia e Mina
pelo mesmo Senhor que Deus guarde, etc.
Faço saber que me constou por fé do Escrivão que esta
sobrescreveu ser a letra do reconhecimento retro sinal público e raso do próprio Tabelião Policarpo Venâncio Borges.
O que hei por justificado e verdadeiro. Paraíba, 17 de julho
de 1817.
O Escrivão da Correição Joaquim Inácio de Lima o fêz
escrever.
(a.)

André Alves Pereira Ribeiro e Cirne

N.° 922 — Pagou quarenta réis. Paraíba, 17 de julho
de 1817. (a.) Meira (a.) Paiva.
I — 30, 34, 3 n.o 66
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71)
Atesto que Francisco de Melo Muniz, Cadete da primeira Companhia do Batalhão de Infantaria de Linha desta
cidade, na ocasião em que marchou a expedição para o Rio
Grande do Norte, fora o dito cadete nomeado pelo comandante da mesma expedição José Peregrino Xavier de Carvalho, e apesar de se querer excusar ir à dita expedição,
foi obrigado pelo Comandante, e ainda depois de nomeado,
disse a várias pessoas que se achavam presentes, que não
marchava por seu gosto, mas sim por ser obrigado pelos seus
superiores; e depois que voltaram para esta praça, quando
já estava restaurada, sempre se portou com prontidão, e zelo
no serviço de Sua Majestade. E por me ser esta pedida
passei. Paraíba do Norte, 3 de julho de 1817.
(a.)

Antônio Joaquim Ferreira Marques

Reconheço, e dou fé ser a letra, e firma da atestação
supra do próprio nela conteúdo por ter da mesma pleno conhecimento. Paraíba, 13 de julho de 1817.
Em fé e testemunho de verdade
(Sinal público)
O Tabelião
(a.)

João Nepomuceno Corrêa César

O Doutor André Alves Pereira Ribeiro e Cirne, Cavaleiro
da Ordem de Cristo do Desembargo de Sua Majestade Fidelíssima seu Desembargador Ouvidor Geral e Corregedor da
Comarca da Paraíba do Norte, com Predicamento de Primeiro
Banco e Alçada Juiz de índia e Mina pelo mesmo Senhor,
que Deus guarde, etc.
Faço saber que me constou por fé do Escrivão que esta
subscreveu me constou ser a letra do reconhecimento retro
sinal público e raso do próprio Tabelião João Nepomuceno
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Corrêa César. O que hei por justificado e verdadeiro. Paraíba, 17 de julho de 1817.
O Escrivão da Correição Joaquim Inácio de Lima o fêz
escrever.
(a.)

André Alves Pereira Ribeiro e Cirne

N.o 922 — Pagou quarenta réis. Paraíba, 17 de julho
de 1817. (a.) Meira (a.) Paiva.
I — 30, 34, 3 n.° 66

72)

Antônio Teles de Mendonça, Professor Régio das Primeiras Letras da Povoação de Mamanguape, por Sua Majestade Fidelíssima, que Deus guarde, etc.
Atesto que Francisco de Melo Muniz, Cadete do BataIhão de Linha da Cidade da Paraíba vindo a esta povoação
de Mamanguape, debaixo do comando de José Peregrino na
Expedição do Rio Grande do Norte, no tempo da malvada
revolução em todo o tempo que esteve nesta dita povoação
não influiu, e nem fêz séquito a favor do partido patriótico
sem mostrar aferro e inclinação ao dito partido, antes fidelidade, e amor ao nosso Augusto Soberano, e com prudência
executava as ordens daquele comando por ser obrigado de
maior força. O que tudo atesto e juro aos Santos Evangelhos se fôr preciso. Mamanguape, 14 de julho de 1817.
(a.)

Antônio Teles de Mendonça

Reconheço a letra e firma da atestação ser do próprio
professor das primeiras letras Antônio Teles de Mendonça.
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nela conteúdo do que dou fé. Mamanguape, 14 de julho
de 1817.
Em testemunho de verdade
(Sinal público)
O Tabelião
(a.)

Policarpo Venâncio Borges

N.o 922 — Pagou quarenta réis. Paraíba, 17 de julho
de 1817. (a.) Meira (a.) Paiva.
O Doutor André Alves Pereira Ribeiro e Cirne, Cavaleiro
da Ordem de Cristo do Desembargo de Sua Majestade Fidelíssima, seu Desembargador Ouvidor Geral e Corregedor da
Comarca da Paraíba do Norte, com predicamento de Primeiro Banco Juiz de índia e Mina pelo mesmo Senhor, que
Deus guarde, etc.
Faço saber que por fé do Escrivão que esta sobrescreveu
me constou ser a letra do reconhecimento retro sinal público e raso do próprio Tabelião Policarpo Venâncio Borges.
O que hei por justificado e verdadeiro. Paraíba, 17 de julho
de 1817.
O Escrivão da Correição Joaquim Inácio de Lima o fêz
escrever.
(a.)

André Alves Pereira Ribeiro e Cirne
I — 30, 34, 3 n.° 67

73)

Atesto que
Companhia do
dade, vindo de
tropa de que

Francisco de Melo Muniz, Cadete da primeira
Batalhão de Infantaria de Linha desta eiregresso da cidade do Rio Grande com a
era comandante José Peregrino, estiveram
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acampados na povoação de Mamanguape, e o dito cadete
uma tarde conversando comigo disse-me que não sabia onde
os sentidos dos provisórios iriam parar, e que toda a sua
vontade era fugir para essa cidade da Paraíba, e que o não
fazia por causa dos presídios que embaraçavam o passo; e
esta passo por me ser pedida o que jurarei se necessário fôr.
Cidade da Paraíba, 12 de julho de 1817.
(a.)

Francisco Borges dos Santos Pinheiro

Reconheço, e dou fé ser a letra, e firma do atestado
supra do próprio nela conteúdo pelo ver escrever em minha
presença. Paraíba, 15 de julho de 1817.
Em fé e testemunho de verdade,
(Sinal público)
O Tabelião
(a.)

João Nepomuceno Corrêa César

O Doutor aAndré Alves Pereira Ribeiro e Cirne, Cavaleiro
da Ordem de Cristo, do Desembargo de Sua Majestade Fidelíssima, seu Desembargador Ouvidor Geral e Corregedor da
Comarca da Paraíba do Norte, com predicamento de Primeiro Banco, Juiz de índia e Mina, com Alçada pelo mesmo
Senhor, que Deus guarde, etc.
Faço saber que me constou por fé do Escrivão que esta
sobrescreveu ser a letra do reconhecimento retro, sinal público, e raso do próprio Tabelião João Nepomuceno Corrêa
César, o que hei por justificado, e verdadeiro. Paraíba, 17
de julho de 1817.
O Escrivão da Correição Joaquim Inácio de Lima o fêz
escrever.
(a.)

André Alves Pereira Ribeiro e Cirne

N.° 922 — Pagou quarenta réis. Paraíba, 17 de julho
de 1817. (a.) Meira (a.) Paiva.
I — 30, 34, 3 n.° 68
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74)
Joaquim José Pereira, Sargento-mor da Companhia dos
Voluntários Reais da Cidade da Paraíba por Sua Majestade
Fidelíssima El-Rei Nosso Senhor, a quem Deus guarde, etc.
Atesto e faço certo que no dia felicíssimo da restauração
em que entraram as tropas conquistadoras por esta cidade,
foi visto o cadete Francisco de Melo Muniz, introduzir-se debaixo dos estandartes reais dando muitos vivas a Sua Majestade com grande prazer e alegria, e depois disso tem servido até de comandante de uma companhia com muita prontidão e gosto, e prestando-se com prazer ao serviço de Sua
Majestade sem que ainda houvesse a menor desconfiança
sobre êle, por isso que nunca me constou influísse êle com
alguma na malvada rebelião contra os incontestáveis e sagrados direitos de Sua Majestade, o que tudo atesto e juro
debaixo de palavra de honra militar. E por esta me ser pedida mandei passar em que me assinei. Paraíba, 4 de julho
de 1817.
(a.) Joaquim José Pereira
Reconheço, e dou fé ser a letra da assinatura posta ao
pé da atestação supra do próprio nela conteúdo por ter dela
pleno conhecimento e a ter em meu poder, e cartório. Paraíba, 13 de julho de 1817.
Em fé e testemunho de verdade
(Sinal público)
O Tabelião
(a.)

João Nepomuceno Corrêa César

O Doutor André Alves Pereira Ribeiro e Cirne, Cavaleiro
da Ordem de Cristo do Desembargo de Sua Majestade Fidelíssima, seu Desembargador Ouvidor Geral e Corregedor da
Comarca da Paraíba do Norte, com predicamento de Pri-
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meiro Banco e Juiz de índia e Mjina pelo mesmo Senhor,
que Deus guarde, etc.
Faço saber que me constou por fé do Escrivão que esta
sobrescreveu ser a letra do reconhecimento retro e sinal público e raso do próprio Tabelião João Nepomuceno Corrêa
César o que hei por justificado e verdadeiro. Paraíba, 17 de
julho de 1817.
O Escrivão da Correição Joaquim Inácio de Lima o fêz
escrever.
(a.)

André Alves Pereira Ribeiro e Cirne

N.° 922 — Pagou quarenta réis. Paraíba, 17 de julho
de 1817. (a.) Meira (a.) Paiva.
I — 30, 34, 3 n.o 69

75)

Isidoro Martins Soriano, Escrivão da Receita, e Despesa
da Tesouraria Geral, e Escrivão Deputado da Junta da Real
Fazenda desta Capitania de Pernambuco, por Sua Majestade
Fidelíssima que Deus guarde, etc. Certifico que revendo os
maços de despesas da Tesouraria Geral da dita Junta, pertencentes aos meses de março, abril, e maio do corrente ano,
neles se acham inseridos os documentos originais de despesas que por ordem do intruso Governo Provisório se fizeram pela mesma Tesouraria Geral, cujos teores são da
maneira seguinte: Portaria do Guarda-mor da Saude —
Mando ao Patriota José Ferreira Antunes Vilaça, Tesoureiro do Cofre da Saúde, recolha ao Erário do Estado, as
sobras existentes em cofre das imposições da mesma repartição, cuja quantia deverá ser de quatrocentos e três mil e
quatrocentos e noventa réis, da qual cobrará conhecimento
em forma, e apresentará nesta Provedoria. Cumpra. Recife
de Pernambuco, quatorze de março mil oitocentos e dezessete
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Oliveira — Verbas — Lançado número setenta e cinco
folhas vinte e uma — Duarte — Em 15 de março de 1817
Duarte — Representação — Patriotas Governadores —
O Comissário Geral do Exército representa que tendo
se concluído a importância de quatro contos de réis que
há dias se lhe deu para as despesas, e havendo mister
para continuar assim as novas despesas como o pagamento do pré que hoje acresce, e outras muitas coisas se
lhe faz preciso que se lhe mande dar quatro contos de réis
para o exposto. O Patriota Comissário do Exército — José
Maria de Vasconcelos — Portaria — O Patriota Tesoureiro
dê ao Patriota Comissário acima quatro contos de réis precedendo no lançamento do costume do patriota Escrivão da
Junta. Casa do Governo, quinze de março mil oitocentos e
dezessete — Domingos José Martins — Manuel Corrêa de
Araújo — José Luís de Mendonça — O Padre João Ribeiro
Pessoa — Verba — Número dez. Em quinze de março de
mil oitocentos e dezessete — Réis quatro contos — Portaria
' O Patriota Tesoureiro do Erário Antônio Joaquim de
Sampaio dará ao patriota Almoxarife Guilherme Patrício
dois contos de réis depois do patriota Escrivão da Junta
Maximiano Francisco Duarte fazer o lançamento competente
em carga ao dito Almoxarife declarando ser para despesas
do Arsenal da Marinha às ordens do Patriota Capitão de
Fragata José Fernandes Portugal de que dará conta etc.
Dado na Casa do Governo, em quinze de março de mil oitocentos e dezessete — Domingos José Martins — Manuel Corrêa de Araújo — O Padre João Ribeiro Pessoa — São réis
dois contos — Verba — Número onze — Em quinze de março
de mil oitocentos e dezessete — Despesa de Marinha réis dois
contos — Representação — Patriotas Governadores — Se
faz preciso ao pagador geral das tropas para pagamento do
presente pré, e o do último mês, e para pagamento da oficialidade que lhe mandeis dar quatro contos de réis três digo
em prata, e um em cobre. Recife, vinte e seis de março do
primero ano da República Pernambucana — O Patriota pagador geral dos Exércitos da República José Maria de Vas-
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concelos — Portaria — O Patriota Tesoureiro Geral faça entregar ao patriota Pagador Geral das Tropas em conformidade da representação acima quatro contos de réis cobrando
com esta o competente recibo. Dada em vinte e seis de
março de mil oitocentos e dezessete — O Padre João Ribeiro Pessoa — Domingos José Martins — José Luís de Mendonça — Manuel Corrêa de Araújo — Recibo — Recebi a
dita quantia supra era a mesma — José Maria de Vasconcelos — Número doze — Representação — Respeitáveis Patriotas Governadores — Os dois contos de réis, que o Almoxarife recebeu para despesas miúdas, e jornais, estão gastos,
êle tem pronto documentos que somam a um conto seiscentos oitenta e nove mil quatrocentos e vinte réis, que os
apresenta, e para complemento da dita quantia, não pode
por ora apresentar mais, porque lhe falta liquidar algumas
despesas. Para não parar o expediente desta Intendência
que tem muitas despesas que não admite demora, precisa
que vós dois ordens para se lhe dar mais dinheiro. Intendência da Marinha vinte e seis de março de mil oitocentos
e dezessete — O Patriota José Fernandes Portugal — Despacho — Pague-se ao Almoxarife um conto e duzentos mil
réis. Casa do Governo, vinte e seis de março de mil oitocentos e dezessete — Pessoa de Melo — Martins — Mendonça — Corrêa — Verba — Número treze. Em vinte e seis
de março de mil oitocentos e dezessete — Despesa do Arsenal da Marinha um conto e duzentos mil réis — Portaria
Constando ao Governo Provisório, que o Patriota Antônio
Ferreira de Faria tem quantidade de armas de fogo a vender,
ordena que faça logo entrega delas ao Patriota Capitão Manuel José Martins, havendo recibo dele do número das ditas
armas, que lhe entregar para à vista dele se lhe fazer o devido pagamento. Casa do Governo nove de março de mil
oitocentos e dezessete — Com três rubricas — Entreguem-se
as ditas armas ao Patriota Tenente José Alexandre Ferreira
Com três rubricas — Recibo — Recebi do Senhor Antônio Ferreira de Faria quarenta e sete armas de fogo. Recife nove de março de mil oitocentos e dezessete — José
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Alexandre Ferreira, Tenente. Recebi mais trezentas e trinta
e três armas de fogo na conformidade da ordem. Recife,
dez de março de mil oitocentos e dezessete — José Alexandre Ferreira, Tenente Patriota — Recebi do Patriota
Antônio Ferreira de Faria sete barris de pólvora atacados,
e um com quarenta e quatro arrateis. Recife, doze de março
de mil oitocentos e d'ezessete — O Oficial das Ordens do
Estado Maior — Manuel Elias da Costa — Recebi do Patriota acima dito, dezessete barris de pólvora de duas arrobas cada um. Olinda, quatorze de março de mil oitocentos
e dezessete — O Patriota Amaro Francisco de Moura — Requerimento — Patriotas Governadores Provisórios — Diz
Antônio Ferreira de Faria que por vossa ordem há entregue
as espingardas, e barris de pólvora constantes do recibo ao
pé da Portaria deste Governo de nove do corrente, e pela
conta junta do seu primordial custo se conhece ser sua importância a quantia de dois contos quinhentos e sessenta e
três mil duzentos e dezoito réis nestes termos parece de justiça que mandeis pagar ao suplicante que tanto necessita
para preencher suas obrigações, a referida quantia e portanto
o suplicante Pede a vós Governadores provisórios, sejais servidos assim o mandar — E receberá mercê — Conta —
Pernambuco, quinze de março de mil oitocentos e dezessete.
Conta das espingardas, e pólvora que entreguei por ordem
do Governo Provisório como consta do documento junto —
trezentas e oitenta espingardas granadeiras, quatro mil e
oitocentos réis — um conto oitocentos e vinte e quatro réis
vinte e quatro barris de pólvora da fábrica de Lisboa de
duas arrobas, trinta mil réis — setecentos e vinte mil réis
um dito com quarenta e um arrateis — dezenove mil
duzentos e dezoito réis — soma dois contos quinhentos e
sessenta e três mil duzentos e dezoito réis — Pessoa de Melo
Corrêa — Mendonça — Martins — Atesto, e sendo necessário jurarei aos Santos Evangelhos em como os preços
acima são justamente os que me constaram. Recife, dezenove de março de mil oitocentos e dezessete — Antônio Ferreira de Faria — Verba — Conferida a conta acima se achou
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certa — Castro — Despacho do requerimento — O Patriota
Tesoureiro pague ao suplicante a importância da sua conta
junta rubricada por nós. Casa do Governo, vinte de março de
mil oitocentos e dezessete — Pessoa de Melo — Mendonça —
Martins — Corrêa — Procuração — Por esta por mim feita,
e assinada faço por meu bastante procurador ao Patriota
Gervásio Pires Ferreira, para que por mim, e como se presente fosse possa receber do Tesoureiro do Erário o Patriota
Antônio Joaquim Ferreira de Sampaio, a quantia de dois
contos quinhentos e sessenta e três mil duzentos e dezoito
réis, importância da conta de espingardas, e pólvora, que
por ordem do Governo Provisório entreguei no dia nove do
corrente. Pernambuco, vinte de março de mil oitocentos e
dezessete — Antônio Ferreira de Faria — Reconhecimento
Reconheço a letra, e firma supra ser de Antônio Ferreira
de Faria. Recife, vinte e um de março de mil oitocentos e
dezessete — Estava o sinal público — Em testemunho de
verdade o Tabelião público — Manuel Pereira Dutra — Selo
Pagou quarenta réis de selo. Recife, vinte e um de março
de mil oitocentos e dezessete — Ferreira — Guimarães —
Verba — Número 64 — Em 21 de março de 1817 — Despesa
Militar. Réis dois contos quinhentos sessenta e três mil duzentos e dezoito — Lançado — Castro — Portaria — O Tesoureiro Geral entregue ao Patriota Antônio Gonçalves da
Cruz a quantia de doze contos de réis em peças de seis mil e
quatrocentos, havendo dele as cautelas precisas para sua segurança. Casa do Governo, vinte e sete de março de mil oitocentos e dezessete — O Padre João Ribeiro Pessoa — Manuel
Corrêa de Araújo — José Luiz de Mendonça — Domingos
José Martins — Verba — Número setenta e um. Em vinte e
oito de março de mil oitocentos e dezessete — Despesa Extraordinária Réis doze contos — Lançado Castro — Representação — Patriotas Governadores — Para as despesas dos trens,
pré, comedorias da Tropa acampada que regula pouco mais,
ou menos a um conto de réis por dia, se me faz preciso que
me mandeis dar quatro contos de réis, em prata, e cobre. Recife, trinta e um de março, primeiro ano da República —
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José Maria de Vasconcelos — Despacho — O- Tesoureiro
Geral entregue ao portador a quantia de quatro contos de
réis, havendo as cautelas precisas para sua descarga. Casa
do Governo, trinta e um de março de mil oitocentos e dezessete — Pessoa de Melo — Martins — Corrêa — Mendonça — Verba — Número setenta e quatro. Em o primeiro
de abril de mil oitocentos e dezessete — Despesa Militar,
Réis quatro contos — Lançado Castro — Portaria — O Patriota Tesoureiro Geral entregará ao Patriota José Maria
de Vasconcelos seis contos de réis em dinheiro de contado,
e haverá dele as precisas cautelas para sua descarga. Casa
do Governo, trinta e um de março de mil oitocentos e dezessete — Pessoa de Mlelo — Martins — Mendonça — Corrêa
Verba — Número setenta e cinco. Em o primeiro de abril
de mil oitocentos e dezessete — Despesa Militar Réis seis
contos — Lançado — Castro — Requerimento — Diz Manuel de Carvalho Pais de Andrade que êle vendera para o
exército Patriota noventa e seis alqueires de farinha de mandioca, como consta do documento junto, a preço de seis mil
e quatrocentos réis por alqueire portanto — Pede a vós membros do Governo Provisório queirais mandar pagar a importância da referida farinha — E receberá mercê — Documento — Entregou neste Armazém o Patriota Manuel de Carvalho, noventa e seis alqueires, de farinha, para fornecimento das Tropas. Recife, oito de março de mil oitocentos
e dezessete. O Patriota Francisco Ferreira d'Anunciação,
Ajudante de Caçadores. — São noventa e seis alqueires —
Noventa e seis alqueires de farinha a seis mil e quatrocentos,
Réis seiscentos e quatorze mil e quatrocentos — Despacho
Informe o Comissário Geral. Dado em dois de abril de
mil oitocentos e dezessete — Pessoa de Melo — Corrêa —
Martins — Informação — Recebeu-se a farinha de que faz
menção o Patriota supra, é o que posso informar. Recife,
dois de abril de mil oitocentos e dezessete. Sou com todo o
respeito vosso Patriota — José Maria de Vasconcelos —
Despacho — O Patriota Tesoureiro Geral pague ao suplicante o que justamente consta deste requerimento. Dado
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em dois de abril de mil oitocentos e dezessete — Pessoa de
Melo — Martins — Corrêa — Verba — Número setenta e
sete. Em dois de abril de mil oitocentos e dezessete. Despesa Militar Réis seiseentos e quatorze mil e quatrocentos
Lançado. Castro — Portaria — O Patriota Tesoureiro
Geral entregue ao Patriota membro do Governo Domingos
José Martins, quatro contos de réis para pagamentos de despesas que lhe estão encarregadas, cobrando do mesmo para
sua clareza. Dada na Casa do Governo Provisório em Pernambuco aos nove de abril de mil oitocentos e dezessete —
O Padre João Ribeiro Pessoa — Manuel Corrêa de Araújo
José Luís de Mendonça — Verba — Número oitenta e
três. Em nove de abril de mil oitocentos e dezessete — Despesa Militar réis quatro contos — Lançado. Castro — Requerimento — Patriotas Governadores — O vosso Patriota
João do Rego Dantas Monteiro, vos roga que mandeis adiantar dois meses de soldo aos oficiais constantes da relação
junta que destacam para o Sul na presente expedição para
repartirem com suas famílias etc. E receberá mercê — Relação — Relação dos Patriotas Oficiais que destacam para
o Sul na presente expedição de quatorze de abril, que recebem do Patriota Pagador das Tropas dois meses de soldo
adiantados — Regimento do Recife. Quarta Companhia
Capitão João do Rego Dantas, oitenta mil réis — Sétima.
Tenente Manuel do Nascimento cinqüenta mil réis — Caçadores. Segundo Batalhão Primeira Companhia Capitão
Agostinho Bezerra, oitenta mil réis — Quinta Tenente Joaquim Pinheiro, cinqüenta mil réis — Sétima Alferes José
Ferreira, quarenta mil réis — Soma trezentos mil réis —
João do Rego Dantas Monteiro, Capitão Comandante — Despacho — O Patriota Tesoureiro Geral, entregará ao Patriota
Capitão João do Rego Dantas Monteiro, a quantia de trezentos mil réis para o adiantamento de dois meses de soldo
aos oficiais contemplados na relação inclusa, e haverá dois
recibos, um para sua clareza, e outro que remeterá à Secretaria deste Governo, para se remeter ao Comandante da
Força das Alagoas. Casa do Governo quatorze de abril de
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mil oitocentos e dezessete — Pessoa de Melo — Martins —
Mendonça — Corrêa — Verba — Número noventa. Em quatorze de abril de mil oitocentos e dezessete — Despesa Militar réis trezentos mil — Lançado Castro — Portaria — O
Patriota Tesoureiro Geral dará ao Patriota Joaquim Pires
Ferreira a quantia de quatro contos de réis para as despesas
da República. Casa do Governo, vinte e dois de abril de mil
oitocentos e dezessete — Pessoa de Melo — Martins —
Corrêa — Verba — Número cento e vinte e três. Em vinte
e três de abril de mil oitocentos e dezessete. Despesa Militar
réis quatro contos — Lançado Castro — Portaria — O Tesoureiro Geral pague a quantia de oitenta mil réis a cada
um dos oficiais a quem competem cavalgaduras, cujos requerimentos forem informados pelo Governador Comandante da Força Armada. Casa do Governo, dezenove de
abril de mil oitocentos e dezessete — Pessoa de Melo —
Jorge — Corrêa — Requerimento — Patriota Governador
das Armas — Vos representam os oficiais constantes da relação junta lhes mandeis dar a cada um, o cavalo pronto
de seus arreios, que para o serviço da Pátria lhes são concedidos, ou o dinheiro que o Governo Provisório tem estipulado para isto: portanto — Pedem defirais como requerido
têm — E receberão justiça — Relação — Relação dos oficiais
que devem ter cavalos. Patriotas — Governador das Armas
Domingos Teotônio Jorge — Sargento-mor Ajudante de Ordens Pedro Velho Barreto — Dito José Francisco de Paula
Ajudante de Campo Francisco José Corrêa de Queiroga
Dito João Ribeiro Pessoa — Dito Afonso de Noronha Forte
Dito Francisco de Paula Albuquerque Maranhão — Coronel de Artilharia José de Barros Lima — Sargento-mor do
dito Antônio José Vitoriano da Fonseca — Ajudante do dito
Vencesláu Miguel Soares — Sargento-mor de Infantaria Manuel de Azevedo do Nascimento — Ajudante do dito José
Pires Campeio — Sargento-mor do Primeiro Batalhão de
Caçadores Amaro Francisco de Moura — Ajudante do dito
Francisco Ferreira da Anunciação — Coronel do Segundo
Batalhão do dito Joaquim Ramos de Almeida — Sargento-
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mor do dito Domingos de Castro Lima — Ajudante do dito
Antônio José de Santa Ana — Coronel do Terceiro Batalhão
do dito Francisco Dorneles Pessoa — Sargento-mor do dito
Felipe aAlexandre da Silva — Ajudante do dito João Gualberto Corrêa — O Patriota Domingos Teotônio Jorge —
Despacho do Requerimento — Os nossos patriotas constantes da relação junta número um são aqueles que devem ter
cavalos segundo as ordens. Quartel do Governo das .Armas
vinte de abril de mil oitocentos e dezessete — Jorge — Ofício — O Governo Provisório manda declarar-vos que na
forma da vossa representação os oficiais a quem se derem
cavalos deverão assinar termo de reposição, no caso de não
preencherem os oito anos, como se costumava praticar.
Deus vos guarde. Secretaria do Governo, vinte e um de abril
de mil oitocentos e dezessete — Pedro de Souza Tenório —
Patriota Tesoureiro Geral .Antônio Joaquim Ferreira de Sampaio — Relação — Relação dos oficiais que receberam dinheiro para a compra de cavalos, e arreios para o exercício
de seus postos — A saber — Domingos Teotônio Jorge, oitenta mil réis — Francisco José Corrêa de Queiroga, oitenta mil
réis — João Ribeiro Pessoa Júnior, oitenta mil réis — Antônio José Vitoriano Borges, oitenta mil réis — Felipe
José Alexandre da Silva, oitenta mil réis — José Francisco de Paula Cavalcante, oitenta mil réis — José Pires
Campeio, oitenta mil réis — Manuel de Azevedo do Nascimento, oitenta mil réis — João Gualberto Corrêa, oitenta
mil réis — Francisco Dornelas Pessoa, oitenta mil réis —
.Amaro Francisco de Moura, oitenta mil réis — Francisco
Ferreira da .Anunciação, oitenta mil réis — José de Barros
Lima, oitenta mil réis — Pedro Velho Barreto, oitenta mil
réis — Francisco de Paula Albuquerque, oitenta mil réis —
Vencesláu Miguel Soares, oitenta mil réis — Domingos de
Castro Lima, oitenta mil réis — Joaquim Ramos de Almeida,
oitenta mil réis — Antônio José de Santa .Ana, oitenta mil
réis — Soma réis um conto quinhentos e vinte mil —¦ Recibos — Recebi do Patriota Antônio Joaquim Ferreira de
Sampaio, oitenta mil réis em dinheiro de contado para com-
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pra de um cavalo, e arreios que em virtude do meu posto,
e exercício me é concedido, e por recebido dita quantia
passei êste de minha letra, e sinal. Recife, vinte e dois de
abril de mil oitocentos e dezessete — O Patriota Domingos
Teotônio Jorge — Recebi do Patriota Antônio Joaquim Ferreira de Sampaio, a quantia de oitenta mil réis para cavaigadura que me foi concedida pelo Governo Provisório. Recife, em vinte e dois de abril de mil oitocentos e dezessete —
O Patriota Francisco José Corrêa de Queiroga, Ajudante de
Campo — Recebi do Patriota Tesoureiro Geral Antônio Joaquim Ferreira de Sampaio, a quantia de oitenta mil réis
para a compra do cavalo, e arreio que por ordem do Governo
Provisório me é devido para o exercício de meu posto. Recife, vinte e dois de abril de mil oitocentos e dezessete —
O Patriota — João Ribeiro Pessoa Júnior, Ajudante de
Campo — Recebi do Patriota Tesoureiro Geral a quantia de
oitenta mil réis para a compra de cavalo, e arreios do exercício do meu posto. Recife, vinte e dois de abril de mil
oitocentos e dezessete — O Patriota Antônio José Vitoriano
Borges, Major — Recebi do Patriota Tesoureiro Geral Antônio Joaquim Ferreira de Sampaio, a quantia de oitenta
mil réis para compra de um cavalo, e arreios a fim de exercitar as funções do meu posto. Recife de Pernambuco, vinte
e quatro de abril de mil oitocentos e dezessete — Felipe Alexandre da Silva, Major — Recebi do Patriota Tesoureiro Geral Antônio Joaquim Ferreira de Sampaio, a quantia de
oitenta mil réis para compra de um cavalo, e arreios para
o exercício do meu posto. Recife de Pernambuco, em vinte
e três de abril de mil oitocentos e dezessete. O' Patriota José
Francisco de Paula Cavalcante, Sargento-mor Ajudante de
Ordens do Governo das Armas — Recebi do Patriota Tesoureiro Geral Antônio Joaquim Ferreira de Sampaio, a quantia de oitenta mil réis para a compra de um cavalo, e arreios para o uso do meu posto. Recife, vinte e três de abril
de mil oitocentos e dezessete — O Patriota José Pires Campelo, Ajudante do Primeiro Batalhão de Infantaria. Recebi
do Patriota Tesoureiro Geral o Doutor Antônio Joaquim

— 150 —
Ferreira de Sampaio, oitenta mil réis para compra de um
cavalo e arreios para exercitar as funções do meu posto, e
para constar passei êste, e me assinei. Recife, vinte e três
de abril e mil oitocentos e dezessete — O Patriota Manuel
de Azevedo do Nascimento — Recebi do Patriota Antônio
Joaquim Ferreira de Sampaio, Tesoureiro Geral das Tropas,
oitenta mil réis para compra de cavalo, e arreios para o uso
do meu ofício, em firmeza do que passei o presente. For taleza das Cinco Pontas, vinte e quatro de abril de mil oitocentos e dezessete — João Gualberto Corrêa, Ajudante do
Terceiro Batalhão de Caçadores — São oitenta mil réis —
Recebi do Patriota Tesoureiro Antônio Joaquim Ferreira de
Sampaio, oitenta mil réis em dinheiro para compra de cavalo, e arreios que me ordena o Patriota Governador das
Armas, e para clareza passei êste por mim feito, e assinado.
Quartel das Cinco Pontas, vinte e quatro de abril de mil
oitocentos e dezessete — Francisco Dornelas Pessoa, Patriota
Coronel do Terceiro Batalhão de Caçadores — São réis
oitenta mil — Recebi do Patriota Tesoureiro Geral a quantia de oitenta mil réis para compra de um cavalo, e arreios,
a fim de exercitar as funções do meu posto. Recife de Pernambuco, em vinte e oito de abril de mil oitocentos e dezessete — O Patriota Amaro Francisco de Moura, Sargentomor de Caçadores — Recebi do Patriota Tesoureiro Geral,
a quantia de oitenta mil réis, para a compra de um cavalo,
e arreios, a fim de exercitar as funções do meu posto. Recife de Pernambuco, vinte e oito de abril de mil oitocentos
e dezessete — O Patriota Francisco Ferreira da Anunciação,
Ajudante de Caçadores — Recebi do Patriota Antônio Joaquim Ferreira de Sampaio, a quantia de oitenta mil réis em
dinheiro, para comprar um cavalo selado, para o exercício
do meu posto de Coronel de Artilharia, e para constar passei
êste por minha letra, e sinal. Quartel da Soledade, vinte e
oito de abril de mil oitocentos e dezessete — O Patriota José
de Barros Lima, Coronel — São oitenta mil réis — Recebi
do Patriota Antônio Joaquim Ferreira de Sampaio, a quantia de oitenta mil réis em dinheiro para comprar cavalo e
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sela para exercício do meu posto de Sargento-mor Ajudante
de Ordens do Governo das Armas, e para constar passei este
por minha letra e sinal. Quartel da Soledade, vinte e oito de
abril de mil oitocentos e dezessete — O Patriota Pedro Velho
Barreto — São oitenta mil réis — Recebi do Tesoureiro Geral Antônio Joaquim Ferreira de Sampaio, a quantia de
oitenta mil réis, para a compra de um cavalo, e arreios a fim
de exercitar as funções do meu posto. Recife de Pernambuco, vinte e oito de abril de mil oitocentos e dezessete —
O Patriota Francisco de Paula e Albuquerque, Alferes, e Ajudante de Campo — Recebi do Tesoureiro Geral a quantia
de oitenta mil réis para comprar um cavalo, e arreios para
o exercício do meu posto. Quartel do Erário, em vinte e
oito de abril de mil oitocentos e dezessete — Vencesláu Mlguel Soares, Ajudante de Artilharia — São oitenta mil réis
— Recebi do Patriota Tesoureiro Geral Antônio Joaquim
Ferreira de Sampaio, a quantia de oitenta mil réis para compra de um cavalo, e arreios a fim de exercitar as funções do
meu posto. Recife de Pernambuco, vinte e oito de abril de
mil oitocentos e dezessete — O Patriota Domingos de Castro
Lima, Sargento-mor do Segundo Batalhão de Caçadores —
Recebi do Patriota Tesoureiro Geral Antônio Joaquim Ferreira de Sampaio, a quantia de oitenta mil réis para compra
do cavalo, e arreios, para o exercício do meu posto. Recife,
oito de maio de mil oitocentos e dezessete — O Patriota
Joaquim Ramos de Almeida, Coronel do Segundo Batalhão
de Caçadores — Recebi do Patriota Tesoureiro Geral Antônio Joaquim Ferreira de Sampaio, a quantia de oitenta
mil réis para compra de um cavalo, e arreios, a fim de exercitar as funções do meu posto. Recife de Pernambuco, sete
de maio de mil oitocentos e dezessete — Antônio José de
Santa Ana, Ajudante do Segundo Batalhão — São oitenta:
mil réis — Verba — Número cento e cinqüenta — Em dezenove de maio de mil oitocentos e dezessete — Despesa Militar. Réis um conto quinhentos e vinte mil — Portaria
O Tesoureiro Geral fique na inteligência de que este Govêrno tem autorizado ao Sargento-mor Joaquim André Ca-

— 152 —
calcante para Pagador da Intendencia da Marinha, para o
que lhe dará dinheiro que para isso fôr necessário. Casa
do Governo, quatorze de maio de mil oitocentos e dezessete
— Pessoa de Melo — Mendonça — Jorge. E para que o referido conste se passou a presente Certidão em observância
da Portaria do Ilustríssimo, e Excelentíssimo Senhor Governador, e Capitão General, datada de quinze de novembro
do corrente, a qual fica no Arquivo da Secretaria da sobredita Junta. Recife de Pernambuco, em vinte e cinco de novembro de mil oitocentos e dezessete. Fiz escrever, e assinei.
(a.)

Isidoro Martins Soriano

Reconheço o sinal supra ser do próprio nela conteúdo.
Recife, 11 de abril de 1818.
Em testemunho de verdade
(Sinal público)
O Tabelião
(a.)

Manuel Pereira Dutra
I — 30, 34, 3 n.o 70

76)

Houve supressão, ou engano, a respeito dos batalhões
que compuseram a expedição destinada a Pernambuco, em
1817, pois fêz-se menção de 4 batalhões, e só se nomeou 3,
omitindo-se um Batalhão de Caçadores, comandado pelo Tenente-Coronel José de Souza, que não comandava Batalhão
de Granadeiros, do qual era comandante o Coronel Augusto
Pinto de Morais Sarmento.
Será bom emendar o engano no seguinte número.
O primeiro farmacêutico, chamava-se Manuel Gonçalves Melo e não Gomes Vale.
I — 30, 34, 3 n.<> 71
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77)

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor — Devendo o Capitão General Caetano Pinto de Miranda Montenegro, que
chegou ultimamente de Pernambuco, justificar-se na real
presença do abandono que fêz daquela capitania, e de aiguma culpa que possa resultar-lhe dos acontecimentos que
ali infelizmente se verificaram; e sendo preciso que no entanto se conserve recluso, é Sua Majestade servido que Vossa
Excelência passe ordem para que seja aceito na Fortaleza
da Ilha das Cobras, onde êle mesmo se irá apresentar, e
será tratado com a decência devida à sua graduação, aprontando-se-lhe Quartel, e dando-lhe homenagem por toda a
Fortaleza enquanto Sua Majestade não mandar o contrário.
O que de ordem do mesmo Senhor participo a Vossa Excelência para que sem perda de tempo haja de expedir nesta
inteligência as ordens necessárias. Deus guarde a Vossa Excelência. Paço, em 27 de março de 1817. Conde da Barca.
Senhor Vicente Antônio de Oliveira.
(À margem) — Cópia.
78)

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor — Constando na
Augusta Presença de El-Rei nosso Senhor, que a bordo da
sumaca Amizade, pròximamente chegada a êste porto, vinda
da Bahia, se acha o Sargento-mor Alberto Pinto Ferreira,
que era comandante do Forte do Mar do porto de Pernambuco. É o mesmo Senhor servido que Vossa Excelência o
faça recolher à Fortaleza da Conceição, onde se conservará
preso, tendo a Fortaleza por homenagem, para responder
a um conselho de guerra. Deus guarde a Vossa Excelência.
Paço, em 30 de março de 1817. O Conde da Barca — Seíihor Vicente Antônio de Oliveira.
(Ã margem) — Cópia.

I — 30, 34, 3 n.° 72
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79)
Excelentíssimo.
O Doutor Antônio Manuel Galvão, Juiz de Fora da
Quartel da cidade de Olinda e na do Recife e seus termos
com alçada no Crime e Cível por sua Alteza Real, que Deus
guarde, etc. Mando a qualquer oficial de Justiça a quem este
mandado fôr apresentado notifique as pessoas que por este
Juízo expressamente forem determinadas para virem à minha presença a serviço de Sua Alteza Real, pena de prisão
e de qualquer repugnância passará certidão. Recife, 27 de
maio de 1801. Eu João Bernardo de Lima Gondim,, escrivão
o escrevi.
(a.)

Galvão

I — 30, 34, 3 n.° 74

80)

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor,
Recebi o aviso de 27 de março do corrente ano, que me
remeteu dois testamentos, que foram apreendidos entre os
papéis do Bacharel João Antônio Rodrigues de Carvalho,
para os entregar à parte o que farei assim que chegar à
Bahia, aonde êle está.
Bernardo Luiz Ferreira Portugal, Deão e Vigário Geral
dêste Bispado também fêz o seu testamento e junto dele
deixou quatro volumes fechados, e por fora dizia — Para
se abrir depois da minha morte — porém como eu soube
que nestes papéis contava êle da revolução o que lhe dizia
respeito, mandei fazer um termo de abertura e os li e com
efeito achei o que me disseram, e ali diz que êle com outros
pretendia fazer contra-revolução, para pedirem a Sua Majestade que desse nova constituição: e eis aqui temos novos
rebeldes constitucionais, como os de Espanha, etc. Quem
sabe se nos sobreditos testamentos se achará o mesmo.
Em execução da Carta Regia e Decreto de 6 de fevereiro pròximamente passado soltei já vários presos, que o
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haviam sido depois do dito dia, e sem pronúncia na devassa, ainda que com culpa provada nela porque eu ninguém fiz prender sem culpa provada perfeitamente. Para
evitar a pluralidade de pronúncia na mesma devassa fui
apontando em papel separado os de que havia culpa provada, e mandei prender os que se puderam prender: porque
assim como os podia prender sem culpa provada, e sem pronúncia também os podia prender sem esta, tendo aquela,
como é evidente, evitava desta maneira a dita pluralidade
de pronúncias, que fazem confusão e embaraço. Dos presos
que soltei foi um o Desembargador José da Cruz Ferreira,
porque se mostrava não ter sido cabeça da revolução ainda
que se provava que êle serviu os rebeldes e que lhes pediu
que o ocupassem depois de o terem soltado.
Estou esperando as devassas e mais papéis e presos do
Rio Grande e do Ceará para onde mandei a toda a pressa
os ofícios necessários, para examinar os presos depois do
dia 6 de fevereiro e dos não presos, os que foram ou não
cabeças, e enquanto não vem vou examinando os desta capitania, e os da Paraíba, para partir para a Bahia, que se
não pode fazer em poucos dias, pelos muitos papéis que é
preciso ler e eu ser só para isto, porque Miranda ainda se
não deu por capaz de trabalhar até agora.
Eu torno a repetir a dúvida que na de 20 do corrente
propuz a Vossa Excelência a respeito de se fazerem as perguntas aos réus, que ainda não estavam perguntados, as
quais perguntas eu tenho entendido serem excluídas pelas
palavras do decreto e carta regia de 6 de fevereiro, mas com
o receio de que os adjuntos não concordem em razão de ficarem assim os réus privados de virem nelas com as suas
quartadas, e desta sua defesa: e torno a repetir esta dúvida,
para lhe declarar que as perguntas e acareações dos presos
que estão na Bahia e aqui me parecem também necessárias
para descobrir o cordume desta teia, a fim de segurar o Brasil
e de se tomarem as medidas próprias para isso, pois as testemunhas que o saibam como os presos não se conhecem
para as procurar, e as que vêm com medo e outros motivos
não o declaram.
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Quando estive em Lisboa por via de um bacharel que
foi despachado para Juiz do Crime de Angola, e veio morrer
ao Rio de Janeiro, chamado Jeronimo da Cunha, soube eu
que Simão Pires Sardinha e um Padre José Luiz, ambos de
Minas Gerais e assistentes em Lisboa convidavam os brasileiros para sua casa para os imbuírem no sistema republicano e meios de o plantar no Brasil; e que um Manuel
Arruda da Câmara, e seu irmão o Dr. Médico Francisco Arruda da Câmara vieram para Pernambuco com o mesmo
projeto; os três primeiros morreram antes desta revolução,
mas ainda é vivo o terceiro; deste falam as testemunhas da
devassa e está preso, e omitiram os outros; mas ainda não
falam de maneira que fique bem provado que é cabeça porque só dizem de notoriedade pública, voz e fama, e nas perguntas acariações é que isto e o mais dos sobreditos há de
ficar resolvido. O sobredito Manuel Arruda quando chegou a
Pernambuco chamou para si o Padre João Ribeiro dos mais
principais dos levantados e que foi Governador, teve-o sempre consigo e o fêz seu testamenteiro, chamando-lhe sempre
seu discípulo, e tudo isto as testemunhas calam e só aigumas dizem alguma coisa de ouvida, pois só os presos o
podem saber de vista, como é visível. Eu tudo isto lembro
para que Vossa Excelência considere o melhor, lembrando-se
de que é necessário que o considere só, porque estes homens
como franco-maçons têm muitos sócios ocultos e espalham
tudo o que lhes convém como verdade, como sabe porque
o crime de suas mentiras é menor do que o que pretendem
encobrir quando sejam conhecidas.
Deus guarde a Vossa Excelência muitos anos. Pernambuco, 30 de abril de 1818.
limo. e Exmo. Sr. Tomás Antônio Vilanova Portugal.
(a.)

Bernardo Teixeira Álvares de Carvalho
I — 30, 34, 2 n.° 12
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81)
Ilustríssimo Senhor.
Como se tem demorado a embarcação a espera de comboio pareceu-me bem remeter a Vossa Excelência uma relação com as notas das culpas de todos os presos desde o
dia 6 de fevereiro do corrente ano, pertencente à devassa
desta capitania, dos quais foram soltos quarenta no dia 23
do corrente e de que eu já tinha falado a Vossa Excelência
na minha carta de 22, da Paraíba nenhum goza indulto pela
antigüidade das suas prisões à exceção de muitos poucos
presos ultimamente pelo ouvidor e dos que tiver prendido
no Rio Grande, donde deve chegar a devassa em conseqüência de um ofício de 1.° do corrente com a cópia da Carta
Regia, assim também do Ceará. Espera o Juiz da Alçada pôr
estas devassas para fazer a pronúncia geral e por isso não
fala de quando havemos de partir para a Bahia, e ainda
se entretem no inútil index da devassa daqui, pois há de
ser necessário outro para a dita pronúncia. Em todos os
mais artigos que Vossa Excelência devia saber tenho falado nos antecedentes. À Ilustríssima e Excelentíssima pessoa de Vossa Excelência Deus guarde muitos anos. Recife,
30 de abril de 1818.
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Tomás Antônio Vilanova Portugal.
Do Conselho de Sua Majestade Ministro e Secretário de
Estado dos Negócios do Reino Unido.
(a.)
Falcão

O Desembargador João Osório de Castro Souza
I — 30, 34, 2 n.° 2

82)

Antônio José da Silva Pedra, atual carcereiro da cadeia desta vila de Santo Antônio do Recife de Pernambuco,
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por Sua Majestade Fidelíssima, que Deus guarde, etc. Certifico que revendo o livro vinte um em que se lançam os
presos da ordem do Doutor Desembargador, Ouvidor Geral
e Corregedor desta comarca do Recife, nele à folha cento
e setenta e nove consta o assento do teor seguinte — Aos
dezessete de janeiro de mil oitocentos e dezessete recolhi
João José de Oliveira, pardo, casado com Maria Antônia,
morador nas duas Barras, remetido pelo Juiz Ordinário da
Vila do Cabo com o sumário das suas culpas e morte feita
com um tiro de pistola a Francisco José da Silva, e veio
a entregar ao Ilustríssimo Senhor Doutor Desembargador e
Ouvidor Geral, e foi-me entregue pelo oficial de Justiça,
João Francisco do Nascimento, morador na mesma vila, e
para constar mandei fazer êste presente assento, só por mim
assinado — Antônio José da Silva Pedra — Escrivão Araújo
— Recomendado pelo dito escrivão em vinte cinco de janeiro de mil oitocentos e dezessete — Nada mais consta dos
seus assentos e nem tem verba de soltura à margem do
mesmo, porquanto foi solto no dia seis de março, pelos insurgentes, e até o presente ainda não tornou a ser recolhido
à mesma cadeia — É o que consta do dito assento a que me
reporto, donde fiz extrair a presente, em cumprimento da
respeitável ordem vocal do Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Desembargador do Paço, Conselheiro e Presidente da
Alçada Maior, e vai na verdade sem coisa que dúvida faça,
conferida e por mim sobrescrita e assinada, com o sinal de
que uso nesta sobredita vila de Santo Antônio do Recife de
Pernambuco, aos trinta dias do mês de abril de mil oitocentos e dezoito.
Sobrescrevi e assinei
Em fé de verdade.
(a.)

Antônio José da Silva Pedra
Carcereiro
I — 30, 34, 1 n.o 12
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83)
Relação dos presos desde o dia 6 de fevereiro do corrente ano, com a observação de suas culpas segundo a minha
lembrança, que entreguei ao Juiz da Alçada no dia 22 de
abril.
Fevereiro
l.o

27

Paisano
Manuel
quim.

Abril

JoaVejo ser o barbeiro que veio
na escuna americana, há muito
tempo perguntado e sem culpa.

Sargento-mor Miliciano
Serviu aos rebeldes, ofereceuSebastião Antônio de
lhes planos para a defesa da
Barros.
praça que não foram aceitos.

2°

5

3.°

Paisano
Manuel
Luiz
Serviu aos ditos e planos, enda Veiga.
tusiasmndo.

4.°

Lojista — Vicente PerFalador, contra Sua Majestade,
reira Gomes.
e a favor da Rebelião.

5.°

Oficial do Erário — Manuel Corrêa Maciel.

6.°

Desembargador — José
Nada pela Devassa — Documenda Cruz Ferreira. tos de ser acusador da Polícia
e Cartas.

7.°

Cirurgião — Matias Carneiro Leão.

8.°

Negociante Joaquim PiInfluído no serviço, escreveu
res Ferreira.
cartas sedutoras, é falador.

Dito.

Falador acérrimo.

Capitão de Ordenanças
Dito, ofereceu pôr companhia
José Porfírio de Freide cavalos para um filho, a
tas.
qual não teve efeito, só a patente de capitão ao filho.
Fevereiro
9.°

10.°
11.°

13

Preso por trazer e cantar
Paisano — Manuel da
Cunha de Miranda. Hino d'El-Rei invertido.

Antônio

Luís Máximo.

Companheiro do dito.

o
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Abril
12.°

5

Manuel Caetano Veloso. Falador, e gabador de planos.

13.°

6

Pardo — Henrique Va- Falador, influído, guarda
lentim Ribeiro, sapateiro. Padre João Ribeiro.

14.°

Paisano — Domingos da Falador, pronto a acudir armaSilva Caneca, velho. do aos rebates.

do

15.° dito. Oficial do Erário — An- Falador, influído,
tônio Ferreira Duarte.
Serviu de escrivão
]
Ferreira influído,

da Polícia,

16.°

Escrivão do
Joaquim José
de Carvalho.

17.°

Paisano — João Corrêa Foi assentar praça, influído e
falador.
da Costa. Pitomba
Procurador.

18.°

Seu filho —
Corrêa Seara.

19.°

Sargento — Francisco Ferido no dia 6 pelos rebeldes,
Ribeiro dos Guimarães serviu depois e foi a Batalha
Peixoto.
de Porto de Pedras.

20.°

Paisano — Estevão José Mestre de meninos, falador, inda Graça.
fluído.

Antônio Dito.

Março
Sargento-mor de Ordenanças de Goiana
Martins
da
Joaquim
Cunha Souto Maior.

Veio assentar praça de soldado, influído no serviço e ofereceu o seu Engenho aos rebeldes. Companheiro de Manuel
Corrêa de Araújo.

21.°

2

22.°

Serviu com influência, é muito
Ajudante de Milícias
Francisco Cavalcante de falador.
Albuquerque.

23.°

Padre Bento de Faria Pronto a acudir aos rebates,
Braga.
capitão de guerrilhas, só nomeado.
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24.°

25.°

Inquiridor. Antônio Carneiro de Melo.
12

Sargento de Ordenanças do Limoeiro — Cipriano Antônio de Lima.

Falador influído, e denunciante

Falador, influído no serviço,
pronto a acudir aos rebates,

Abril
26.°

Cabo, dito — Manuel Alves da Silva.

27.°

Paisano
Mendes.

—

Domingos

Dito.

Falador.

Abril
Falador, influído,

28.°

5

29.°

Capitão
da Mata —
João do Rego Falcão.

Influído no serviço, ia com soquete acompanhando uma peça
de Artilharia no embarque de
Caetano Pinto.

30.°

Sargento-mor Miliciano
— Pedro Velho Barreto,

Foi ajudante de Ordens de Domingos Teotônio Jorge, influído no serviço.

31.°

Capitão de Pardos —
Influído no serviço, tratou mal
Felipe
Alexandre
da
os presos realistas das Cinco
Silva.
Pontas. Falador contra El-Rei.

32.»

Furriel Miliciano José
do Rego Gomes — O
Cassamba — Hoje sargento.

33.°

Capitão de Pardos —
Influído, falador, tratou mal os
Francisco Dornelas Pespresos das Cinco Pontas, foi
soa.
Coronel de Caçadores pelos rebeldes.

Sargento-mor de Milícias de Pardos de Olinda — Manuel da Paz
Rebelo.

Foi assentar praça voluntáriamente, influído, falador.
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34°

Sargento ditos. — Joaquim dos Santos, aifaiate.

35.°

Ajudante Miliciano — Foi Ajudante de Campo; e de
Ordens do Inspetor José Peres
Felix de Valoes Soares
Pereira.
Campeio, serviu com alguma
influência.

36.°

Tenente da Guarda de
Cavalaria — Francisco
do Rego Falcão.

Serviu com muita influência,
falador. Esteve com o José Roberto no Campo do Erário, di].
zem ser um dos que

37.°

Escrivão — Antônio Joaquim de Melo.

Na tarde do dia foi mandado
chamar por José Luís de Mendonça para ir armar-se aos
quartéis. Foi elogiador da rebelião.

38.°

2° Tenente de Artilharia — Felipe Neri de
Barcelos.

Defendeu o forte do Buraco,
até depois da capitulação, depois serviu e foi influído.

39.°

Escrivão dos órfãos —
Francisco Joaquim Pereira de Carvalho.

Uma testemunha de ouvido de
ir aos clubes. Falador.

40.°

Paraíba réu preso aqui
— Capitão-mor José Antônio Pereira de Carvalho. Foi solto no dia 25
de abril.

Veio mandado preso pelos rebeldes da Paraíba como realista, que saiu no dia 20 de maio.
deve examinar-se o motivo de
ser pronunciado.

41.°

O Brigadeiro José Pires
Campeio.

Serviu bem de inspetor, não
montando antes a cavalo. Dizerem que declarava os segredos do Governador aos rebeldes. Testemunha de ouvida. O
filho dizer que lhe dissera o
segredo das prisões. l.a testemunha de ouvida ao filho.

Influído, e o mais como o antecedente, foi alferes.
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42.°

Cadete — Francisco Sales Dutra.
]

Sargento-mor Miliciano
de Goiana — José Camelo Pessoa.
44.° Capitão-mor dita.
45.° Miliciano Inácio Cavaicante de Albuquerque.
43.°

A testemunha Luís Deodato
ir na tropa ao embarque
Caetano Pinto, e o ver logo
fortaleza, e por isso adido
rebeldes.

—
de
na
aos

Por ordem do Governo Provisório levantaram a bandeira dos
rebeldes. O 1.° fêz uma prática ao povo a favor da rebelião. Soltaram os presos, ativos
em executar as ordens do Govêrno Rebelde, muito influídos.

Câmara do Limoeiro
Vereadores José Joaquim
de Aragão, José da Sil47.° va Monteiro. Juizes José
Francisco de Arruda.
48.° Carlos Leitão de Albuquerque.

46.°

Recebidos ofícios do Ouvidor
Antônio Carlos e Governo Provisório levantaram a Bandeira
Rebelde com os escrivães da
Ouvidoria e um Cucharra, portador dos ofícios. Influídos e
falador.

49.°

Capitão de Pardos
José do O, alfaiate.

Influído. Tratou mal os presos
da Cinco Pontas. Falador descarado contra El-Rei.

:50.°

]
Porteiro atual da
— Felipe Lopes Neto
Santiago, genro de José
Luís de Mendonça.

Influído. Falador. Por ordem
do sogro foi chamar na tarde
do dia 6 o escrivão Melo, para
vir armar-se aos quartéis.

Infantaria do Recife
51.°

João Ribeiro
Coronel
Pessoa de Lacerda.

Acompanhou o Governador para
o Forte do Brum. Indo a Olinda trouxe o destacamento e as
peças sem palamentas. Mandou conduzir pólvora do Parque para a casa do Deão. Não
deixou fazer fogo aos Rebeldes,
e passou para eles. Depois recrutou gente. E não foi mais
empregado pelos Rebeldes.
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52.°

Alferes dito Inácio José
de Freitas.

As testemunhas não falam dele
nem bem ou mal. Preso pela generalidade. Os oficiais e soldados dos dois regimentos fizeram a rebelião.

53.°

Dito Pedro Francisco Álvares.

Não consta que figurasse no
dia 6. Depois serviu com influência, algumas testemunhas
o abonam.

54.°

Dito. Manuel do Nascimento da Costa Monteiro.

Não consta o que fêz no dia 6.
Depois influído e foi às batalhas do Sul.

55.°

Tenente Vicente de Souza Carneiro.

Influído, falador, 2 testemunhas que êle comandara uma
peça na Ponte da Boavista na
tarde do dia 6.

José

Não consta o que fêz no dia 6.
Depois foi influído no serviço.

57.°

Tenente João Vicente
Ferreira Coelho.

Não consta o que fizesse nos
primeiros dias. Nada dizem as
testemunhas em bem ou mal,
preso, pela generalidade dos
não excetuados.

58.°

Dito. João Felipe
Souza Rolim.

o mesmo.

Cadete
Serpa.

56.°

Manuel

Artilharia

de

59.°

Dito. Raimundo Nonato
de Araújo.

Estava em. Olinda no dia 6.
Depois serviu e foi comandante do Forte do Pau Amarelo.

60.°

Tenetite
guel Soares.

Mi-

Não se sabe o que fêz no dia 6.
Depois muito influído e falador.

]

Maçonaria — Paisanos
61.°

José Joaquim de Alencastre.

Uma testemunha ocular, viu ir
à casa de Martins um dos clu-
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bes. Falador. Gabou-se de ir
embaixador à França e a Moçambique, e de ser grande entre os Rebeldes.
62.°

Tomás Antônio
europeu.

Nunes,

Testemunha de ir aos clubes.
Exerceu Polícia no Poço da Panela, ou Capitão de Guerrilhas.

63.°

João Alves Dias Vilela,
dito.

Testemunha de ouvida de ir
aos clubes. Falador, saúdes e
vivas.

64.°

Escrivão Manuel Caetano de Almeida.

Testemunha de ir aos clubes.
Influiu no levantamento da
Bandeira Rebelde no Limoeiro,
e no mais que aí se fêz. Falador. Ledor de versos.

65.°

Médico de Goiana. Francisco de Arruda Câmara.

Testemunha de ouvida, de tratar da Rebelião, há muitos
anos. Influído. Laço dos Rebeldes, acudir aos rebates e
exortar o povo ao partido Rebelde. Falador. Escrever cartas sediciosas.

Médico Francisco Xavier
de Brito.

2 testemunhas de ser Pedreiro
Livre. Trazer o laço dos Rebeldes, ter idéias revolucionarias.

Francisco de Paula Albuquerque Maranhão.

2 testemunhas de ir aos clubes.
Uma testemunha de concorrer
a prisão do Juiz de Fora de
Goiânia com seus irmãos e ao
levantamento da Bandeira Rebelde em Itamaracá. Foi Ajudante de Campo de Domingos
Teotônio. Influído.

Negociante João Alves
de Souza, caixeiro dos
Dourados.

2 testemunhas de ir aos clubes.
De idéias revolucionárias, influído.

66.°

Março
67.°

Abril
68°
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Vi-

2 testemunhas de vista e ouvida de ir aos clubes, de idéias
revolucionárias. Falador. Influído no serviço.

70°

Cirurgião-mor — Joaquim JerÔnimo Serpa.

3 testemunhas de ser da sociedade dos clubes.

71°

Tenente Antônio de Castro Delgado.

l.a testemunha de ir aos clubes. Na ocasião da morte do
Brigadeiro nos Quartéis foi dos
que fugiu dos Rebeldes. Depois
muito influído.

72.°

Cadete José Maria lidefonso Albuquerque Pessoa de Melo.

Testemunha de ouvida de ir
aos clubes. No dia 6 largou a
guarda de Palácio, para fugir
para os Rebeldes; e já sabia da
revolução.

69.°

Cirurgião JerÔnimo
leia Tavares.

Artilharia

Infantaria.
73.°

Recife

3 testemunhas de ir aos clubes,
Alferes José Pires Camassistiu no dia 6, mas foi
Júnior.
Não
pelo
muito influído na rebelião, da
qual sabia.

74.°

2 testemunhas de ir aos clubes,
Dito. Tomás Pereira da
Silva.
muito influído desde o princípio, declamador.

75.°

Dito. Antônio Coutinho
da Costa Monteiro.

Infantaria.

3 testemunhas de ir aos clubes.
Declamador. Muito influído na
rebelião e serviço.

Recife

Abril
Secretário João Ferreira
Lopes.

76.°

5

77.°

Manuel
Capitão
Martins.

l.a testem/unha de vista e l.a
de ouvida de ir aos clubes.
Muito influído na rebelião e
serviço. Falador.

2 testemunhas de ir aos clubes.
José
Muito influído e o mais dito.
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N.B. Estes são os que têm sido presos depois do dia
seis de fevereiro escapando quatorze de o serem, além dos
fugidos há mais tempo, além de trinta e cinco mais dos lugares de fora que estavam já em lista para se mandarem
prender, além de alguns mais que êle juiz pelo exame da
devassa (quando o findasse) achasse que também eram
réus. Não incluídos os sete marinheiros americanos que se
levantaram contra o capitão (que vieram ainda presos a
ordem do juiz da alçada) e do secretário do cônsul americano Holdt que não são réus nesta devassa.
Dos sobreditos mandou o juiz da alçada fossem soltos
até o número de 39 incluso e o foram no dia 23 do corrente
abril e o de número 40 foi solto no dia 25, deixando ficar
os mais ainda presos e se conservam.
Sobre maçonaria dizem as testemunhas que havia
casas em que se fazia ajuntamento a título de jantares, jogos e maçonaria como era público e que nelas se dizia tratar-se do levantamento de brasileiros contra europeus, de
que se falava, o que dava cuidado ao povo. Referem as ditas
casas de vista e contam as pessoas que a elas iam, umas
testemunhas de vista e outras de ouvida. E que viram depois figurar na revolução os donos das ditas casas e os que
a elas iam: e que os rebeldes depois se gabavam de tratarem
ali da rebelião. Estou persuadido que o fato em geral assim
sucedeu. Mas não há prova perfeita. A voz ou fama pública de serem lojas de maçons e daí se projetar levantamentos é um indício remoto; gabarem-se de aí tratarem
é confissão extrajudicial; outro indício remoto, e indícios
nunca fazem prova, sendo de tal qualidade e menos perfeita.
Podiam alguns dos concorrentes tratar do projeto separadamente dos outros, não há pois a prova de todos projetarem,
pois que havia pessoas que iam somente para jogar. Contra
alguns dos acima referidos há somente uma testemunha de
vista de irem aos ditos clubes, de outros de serem somente
pedreiros livres, uns que nada serviram, outros que não
consta figurarem no dia 6 de março. O de número setenta e
dois devia ser dos executados do real indulto não obstante
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haver só uma testemunha de ouvida de ir aos clubes pelo
outro fato provado.
Os que pelo decurso de dias obedecendo as ordens do
Governo Provisório levantaram a bandeira da rebelião e juram fidelidade nas vilas de Goiana, Limoeiro e outras, como
o não fizeram no mesmo dia 6 não chamaria cabeças e entrariam no indulto.
Os mais conhecidamente se não podem considerar cabecas, nem aqueles oficiais que não figuram no dia 6, e depois aderiram, já feita a célebre capitulação da manhã do
dia 7.
O Brigadeiro José Pires Campeio, a quem o crime do
serviço se agrava com indício da declaração dos segredos do
general, perdoado aquele crime o segundo se não prova, e
não dizer ao governador Caetano Pinto a pólvora que havia
no Brum, sendo êle o Governador do dito forte naquele momento de atarantação, fica equívoco se foi de propósito ou
não e podia ignorar por esta estar no exercício das ordens
e dar-se uma relaxação geral no governo, assim mesmo era
outro indício remoto que não faz prova, para se julgar metido no projeto da rebelião, principalmente porque a época
que lhe assinavam era mais adiante, o rompimento daquele
dia foi efeito de circunstância e acaso. O juiz da alçada lá
tem uma lista igual dos que ainda conserva presos, com as
competentes notas, não sei o que êle fará. Restam soltos
alguns em iguais circunstâncias aos referidos. Recife, 30 de
abril de 1818.
(a.)

João Osório de Castro Souza Falcão
I — 30, 34, 2 n.o 3

84)

Senhor,
Na carta de 2 de março pròximamente passado diz-me
o Desembargador José Albano Fragoso que eu posso escrever
imediatamente a Vossa Majestade e que êle entregará as
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cartas, como eu já disse na minha carta de 14 de abril, e
por isso eu continuo a escrever e a beijar a Real Mão de
Vossa Majestade por esta grande mercê que me há feito,
rogando a Deus pela vida e saúde de Vossa Majestade e de
toda a Real Família.
Em 17 de abril, depois das seis horas da tarde, recebi
a Carta Regia de 6 de fevereiro do corrente ano, que perdoa
aos rebeldes presos depois deste dia, e não presos, que não
forem cabeças, havendo as devassas por fechadas, e mandando-me sem outra demora ir julgá-los à cidade da Bahia,
pelas culpas que já estiverem provadas; fiz logo os precisos
ofícios para o Rio Grande do Norte, e Ceará para me remeterem as devassas, presos e mais papéis, que ainda não tinham remetido; e para a Paraíba, e Alagoas para me remeterem alguns papéis, e presos que faltavam; e entrei logo
a rever e examinar todos os papéis, para fazer uma pronúncia geral conforme com a dita Carta Regia a fim de não
fazer ir presos para a Bahia e de não dar tanto incômodo
aos favorecidos nela, e já fiz soltar quarenta e tantos que
achei manifestamente compreendidos no perdão, e hei de
fazer o mesmo aos que fôr achando nas mesmas circunstâncias na revista que faço das devassas, e mais papéis, para
fazer ir para Bahia somente os que não são incluídos no
perdão manifestamente.
Com a vinda da dita Carta Regia se verificou a notícia
do perdão que veio por uma sumaca, como eu disse na dita
minha carta de 14 de abril, e o povo, sem o mandarem, pôs
segunda vez luminárias; os favorecidos com o perdão, tomando-se como vencedores principiaram a fazer receio de vingança aos realistas e o governador mandou publicar pelo
Desembargador Antero o edital, cuja cópia mando; e eu não
me descuidei de repetir as mesmas diligências que fiz,
quando aqui cheguei, para fazer a quietação pública e com
efeito o sossego público tem continuado e os ditos receios
me parece estarem desvanecidos em geral.
Chegou a Pernambucana vinda dessa Corte e foi registada por um corsário que lhe tirou alguns alqueires, mas

— 170 —
poucos, de arroz, para suas despesas, e algumas pequenas encomendas avulsas de particulares, e não da carga da embarcação; dizem que fizera quase do mesmo modo outro corsário
ao correio que dessa corte ia para a Bahia; os baianos não
gozam de tanto favor. Lembra-me se será isto estratagema
de Lartiga, para fazer diversão das forças de Vossa Majestade,
obrigando-o a ocupar parte delas no mar e em guarda desta
capitania e da Sua Real Pessoa, para êle ficar mais aliviado,
bem que também pode ser convenção feita com os maçons
ou pedreiros livres, mas o efeito é igual, ou o mesmo pelo que
pertence ao remédio que em primeiro lugar se lhe deve procurar, segundo me parece.
Está-se preparando a praça para cavalhadas e festas
reais no dia dos felizes anos de Vossa Majestade e em memória da Sua Real Aclamação.
Deus guarde a Vossa Majestade muitos anos, como todos
havemos mister. Pernambuco, 3 de maio de 1818.
(a.)

Bernardo Teixeira Coutinho Álvares de Carvalho
1 — 3, 13, 23

85)
O Doutor Antero José da Maia e Silva, professo na Ordem de Cristo, Desembargador Ouvidor Geral e Corregedor
desta Comarca de Pernambuco e Delegado da Intendência.
Geral da Polícia etc. Faço saber em como constando a Sua
Excelência o Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Governador e Capitão General desta capitania e a mim mesmo,
que alguns intrigantes e mal intencionados não satisfeitos
com os males deste país têm pretendido aumentá-los suscitando inimizades e facções entre os naturais e oriundos de
Portugal, apelidando uns por Patriotas e outros por Marinheiros, e espalhando a voz de que estes conspirando-se
contra aqueles pretenderam criminá-los com denúncias, e juramentos falsos; e sendo as intenções de Sua Excelência prevenir tudo quanto pode fomentar intrigas e inimizades per-
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turbadoras do sossego público, tem determinado punir asperamente, conforme as leis, 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 fôr necessário para constar a verdade.
E para que chegue à notícia de todos mandei passar o
presente por ordem do dito Senhor, que será publicado e afixado nos lugares públicos. Dado nesta vila do Recife aos
treze de abril de mil oitocentos e dezoito. Eu José Pereira
de Lima o sobrescrevi. Antero José da Maia e Silva.
E não se contém mais no referido edital aqui fielmente
transcrito por ordem vocal do Doutor Bernardo Teixeira
Coutinho Álvares de Carvalho, Desembargador do Paço e
Juiz da Alçada. E eu José Caetano de Paiva Pereira, Escrivão Assistente da mesma Alçada que o escrevi e assinei. Vila
do Recife, três de maio de mil oitocentos e dezoito anos.
(a.)

José Caetano de Paiva Pereira

(A margem) — Cópia.
1 — 3, 13, 25
86)

El-Rei Nosso Senhor manda novamente remeter a Vossa
Senhoria a representação inclusa de João Antônio Rodrigues
de Carvalho, que foi Ouvidor da Comarca do Ceará, para
ser também presente quando Vossa Senhoria tratar do processo do suplicante.
Deus guarde a Vossa Senhoria. Palácio do Rio de Janeiro, em 4 de maio de 1818.
(a.)

Tomás Antônio de Vilanova Portugal

Snr. Bernardo Teixeira Coutinho Álvares de Carvalho.
I — 30, 34, 1 n.o 14
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87)

Relação dos revolucionários desta capitania.
José Martiniano Pereira d'Alencar
Tristão Gonçalves Pereira d'Alencar
Inácio Tavares Benevides
Francisco Carlos Zacarias
Frei Francisco de S. Ana Pessoa
Miguel Justo
Jerônimo de Abreu
Estêvão José da Silva
João Batista
Antônio de Olanda
Raimundo Pereira Magalhães
Manuel Domingues
Francisco Antônio Raposo
João Pereira
Luiz Pereira
Joaquim da Costa
Francisco Jorge
Antônio Carneiro
Manuel Corrêa
Felix Carneiro
Antônio da Costa
Manuel da Costa
Antônio Rodrigues
José Vicente
Gonçalo Dias
Manuel Pereira
Antônio Taveira
Manuel da Silva
Julião de tal
Feliciano de tal
Bárbara Pereira de Alencar
Miguel Carlos da Silva Saldanha
Joaquim Francisco
O preto Brejão
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José Carlos
Alexandre Raimundo
O Padre Carlos José
Bartolomeu Álvares de Quintal
Francisco Pereira Maia
Francisco Cardoso
José Cipriano Gaforina
Leonel Pereira de Alencar
Francisco Pereira Arnaud
Vasco Marinho Falcão
Manuel Tavares Muniz
Fortaleza, 6 de maio de 1818.
Antônio Inácio de Torres Bandeira, escrivão o escrevi.
O Ouvidor do Ceará Interino
(a.)

Manuel José de Albuquerque
I — 30, 33, 14 n o 13

88)

Lista dos revolucionários da Paraíba, Rio Grande e
Fronteiras que pela devassa se mostra haverem influído em
pretensão de rebelar esta capitania.
Antônio Ferreira Cavalcante
José Francisco Vieira Barros
Leandro Francisco de Bessa
Manuel Joaquim Palácio
Felipe Bandeira de Moura
João Barbosa Cordeiro
Gonçalo Borges
Manuel Gonçalves da Fonte
Manuel Frade
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Fuão Coimbra
Lourenço Mendes
Agostinho Pinto
Pedro Leite
David Leopoldo
João Saraiva de Moura
Bento José
Miguel Joaquim
Luiz José Corrêa de Sá
Francisco Corrêa de Sá
José Ferreira Nobre
Antônio Joaquim
Manuel Tavares de Melo
Fortaleza, 6 de maio de 1818.
Antônio Inácio de Torres Bandeira, Escrivão que o escrevi.
O Ouvidor do Ceará pela Lei
(a.)

Manuel José de Albuquerque
I — 30, 33, 14 n.o 14

89)

Relação das pessoas que por suspeitas se acham retidas
nesta vila como em homenagem à ordem do governador,
cujas suspeitas constam da mesma devassa.
O Padre Domingos da Mota Teixeira
Manuel do Espírito Santo da Paz
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Além destes acha-se preso Antônio de Oliveira Pluma
à dita ordem. Fortaleza, 6 de maio de 1818. Eú Antônio
Inácio de Torres Bandeira, escrivão o escrevi.
O Ouvidor Interino da Comarca do Ceará
(a.)

Manuel José de Albuquerque
I — 30, 33, 14 n o 15

90)
Relação dos presos de inconfidência que se acham nesta
Câmara, sem serem remetidos, tendo culpas constantes da
devassa.
José Vicente
Luís Pereira do Vale
Manuel Corrêa de Carvalho
Francisco Jorge da Fonseca
Antônio Rodrigues de Santiago
Foram entregues ao Ouvidor desta comarca pela carta
de guia junta em data de cinco de março do corrente: não
podendo o dito ouvidor desta comarca assinalar o dia certo
da prisão de cada um já oficiou ao ouvidor da comarca do
Crato para assim o satisfazer a Real Alçada. Fortaleza, 6
de maio de 1818. Antônio Inácio de Torres Bandeira, escrivão o escrevi.
O Ouvidor Interino do Ceará
(a.)

Manuel José de Albuquerque
I — 30, 33, 14 n.<> 16
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90-A)
Relação dos inconfidentes da Comarca do sertão de Pernambuco segundo a prova da devassa, suposto necessite de
mais indagação.
O Padre João Bandeira
Martinho da Costa Agra
Manuel da Costa Agra
Fortaleza, 6 de maio de 1818. Antônio Inácio de Torres
Bandeira, escrivão o escrevi.
O Ouvidor Interino do Ceará
(a.)

Manuel José de Albuquerque
I — 30, 33, 14 n.o 18

91)
Relação dos presos de inconfidência que foram remetidos
pelo governador desta capitania e que têm processos, que o
ouvidor pela lei entregou ao mesmo governador.
O Padre Francisco Manuel de Barros
Gregório José de Lemos
Antônio da Costa Vilar
Matias José Pacheco
Francisco Alves Pontes
Foram presos até o dia quinze de junho do ano passado,
não se podendo certificar o dia.
O primeiro foi sumariado por êste Juízo por ordem do
governador que mandou lhe fosse remetido o mesmo processo o que assim se cumpriu. O segundo e terceiro foram
presos à ordem de Sua Majestade, e se lhes fizeram sumarios no Juízo Ordinário da vila de São João do Príncipe, que
sendo remetidos ao ouvidor da comarca e tendo o delito o
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seu assento na Ordenação, livro 2.°, título 7.°, segundo a arguição do auto, e achando-se então interrompidos os correios o dito ministro os remeteu ao mesmo governador para
os levar à Augusta e Real Presença.
O quarto e quinto foram sumariados por êste Juízo e
por ordem do governador se lhe remeteu o processo e os
presos foram remetidos pelo mesmo governador para Maranhão, para daí irem para Lisboa aonde consta se acham.
Fortaleza, 6 de maio de 1818. E eu Antônio Inácio de Torres
Bandeira, escrivão o escrevi.
O Ouvidor Interino do Ceará
(a.)

Manuel José de Albuquerque
I — 30, 33, 14 n.o 19

92)
Relação dos presos de inconfidência que em conseqüência dos ofícios da Real Alçada que foram dirigidos ao governador desta capitania e ao Ouvidor da mesma se remeteram para o Recife, de Pernambuco, embarcados na sumaça Cobra no mês de janeiro do corrente ano a entregar
à mesma Real Alçada e que tem culpa na devassa.
José Martiniano Pereira de Alencar
O Padre Carlos José dos Santos
Joaquim Francisco de Gouvêa
Tristão Gonçalves Pereira de Alencar
O Padre Miguel Carlos da Silva Saldanha
Barbara Pereira de Alencar
Frei Francisco de S. Ana Pessoa
Inácio Tavares Benevides
Lourenço Mendes
Jerônimo de Abreu
Bartolomeu Álvares de Quintal
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Francisco Cardoso de Matos
Antônio de Olanda
Francisco Carlos de Rezende
José Carlos de Oliveira
Francisco Pereira Maia
Manuel Domingues
Francisco Antônio Raposo
Manuel Pereira de Brito
José Cipriano dos Santos Gaforina
Não se pode certificar o dia, mês e ano em que foram
presos pelo haverem sido em diversos lugares e por diversas
autoridades, mas só sim que todos foram presos antes do
dia quinze de dezembro do ano próximo passado. Fortaleza,
6 de maio de 1818. Antônio Inácio de Torres Bandeira, escrivão o escrevi.
O Ouvidor Interino do Ceará
(a.)

Manuel José de Albuquerque
I — 30, 33, 14 n.° 20

93)
-*

sido causa do ministro ficar com desinquietação porque o
contrário se passou na minha presença. Finalmente pelo seqüestro verá Vossa Excelência não aparece a devassa da Residência nem o livro dos ofícios do dito Ministro que auxiliariam toda a verdade que por algum motivo se esconde.
Junto ultimamente o documento n.° 3 que mostra a falta
de segredo que houve na 2.a via do respeitável ofício de Vossa
Excelência certificando a Vossa Excelência que o recebi quase
aberto, e com todos os sinais de o haver sido, e muito mais
Documento incompleto.

— 179 —
depois me certifiquei disso porque o governador desde então
me principiou a tratar mal a ponto de que já espero perseguição e imploro a benigna proteção de Vossa Excelência.
Deus conserve a vida e saúde de Vossa Excelência por
dilatados anos, como tanto havemos mister. Fortaleza, 5
de junho de 1818.
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Bernardo Teixeira
Coutinho Álvares de Carvalho. Desembargador do Paço, Conselheiro Presidente da Real Alçada.
De Vossa Excelência
Humilde súdito e muito obrigado
(a.)

Manuel José de Albuquerque
30, 33, 14 n.° 20

94)
Antônio Inácio de Torres Bandeira, primeiro escrivão
da Ouvidoria Geral e Correição desta Comarca do Ceará
Grande, tudo por Sua Majestade Fidelíssima El-Rei Nosso
Senhor, que Deus guarde.
Certifico ser de verbo ad verbum o teor de uma Provisão da Relação de São Luiz de Maranhão dirigida ao Doutor
Ouvidor desta Câmara João Antônio Rodrigues de Carvalho,
suas cotas, e o mais que dela consta, tudo da forma e maneira seguinte.
Dom João, por Graça de Deus Rei do Reino Unido de Portugal e do Brasil, e dos Algarves, daquem e dalem-mar em
África, Senhor de Guiné e da Conquista, Navegação e Comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia e da índia, etc. Faço saber
a vós ouvidor da comarca do Ceará Grande que logo que
esta minha provisão receberdes sem perda de tempo procedereis no arrumamento e pauta das pessoas, que costumam
e devem andar na governança da câmara da vossa comarca,
presididas por juizes de fora letrados para os anos futuros
de mil oitocentos e dezessete, mil oitocentos e dezoito e mil
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oitocentos e dezenove e as enviareis logo guardando a forma
da lei a fim de que nesta mesa se faça o apuramento que
lhe compete na conformidade do Regimento desta Relação
o que cumprais sem dúvida alguma e tão pontual e inteiramente como nesta se contém. El-Rei Nosso Senhor o mandou
pela Mesa do Desembargo do Paço desta Relação e vai assinada pelo governador da mesma. Maranhão, doze de setembro de mil oitocentos e dezesseis. Joaquim da Costa Barradas, guarda-mor da Relação a subscreveu. Provisão porque
Vossa Majestade há por bem ordenar que o Ouvidor da Comarca do Geará Grande proceda, sem perda de tempo, no
arrumamento e pautas das pessoas que costumam e devem
andar na governança da Câmara da sua comarca presididas
por juizes de fora letrados, guardando a forma do Regimento
como acima se declara. Para Vossa Majestade ver. Paulo
José da Silva Gama. Por mandado da Mesa do Desembargo
do Paço da Relação e casa de São Luiz do Maranhão. Registada à folha cento e sessenta e quatro do Livro do Registo dos Alvarás, e Provisões que se expedem pela Mesa do
Desembargo do Paço desta Relação. Maranhão, doze de setembro de mil oitocentos e dezesseis. Joaquim da Costa Barradas. Recebida a dezoito de dezembro. Campo Maior. Carvalho. Respondi em vinte e três de janeiro, que a seca me
demorava no Sobral Cumprida em vinte e cinco de agosto
de mil oitocentos e dezessete. Albuquerque. O Doutor Manuel José de Albuquerque, juiz de fora da vila da Fortaleza,
que sirvo de ouvidor e corregedor desta comarca do Ceará
Grande, e nela juiz da índia e Mina por Sua Majestade Fidelíssima El-Rei Nosso Senhor, que Deus guarde, etc. Faço
saber que me constou por fé do escrivão de meu cargo que
esta escreveu serem as letras da subscrição e assinatura da
Provisão retro dos próprios nela conteúdos assim como ser
a letra das declarações supra que principiam, a primeira palavra = Recebida e a segunda na palavra = Respondi =
do próprio punho do Desembargador João Antônio Rodrigues
de Carvalho, ouvidor desta comarca. O que tudo hei por
justificado e verdadeiro. Vila do Aracati, quatro de março
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de mil oitocentos e dezoito. Eu Antônio Inácio de Torres
Bandeira, escrivão o escrevi. Manuel José de Albuquerque.
E mais se não continha em dita provisão suas cotas e
o mais que dito fica que eu escrivão no princípio desta
nomeado aqui bem e fielmente copiei e trasladei da própria que me foi apresentada pelo atual doutor ouvidor
geral pela lei, Manuel José de Albuquerque, por determinação
verbal de quem esta passei, a qual está na verdade sem coisa
que dúvida faça. E em tempo certifico mais que junto a provisão retro conteúdo se achava mais a norma do ofício feito
em resposta à mesma, pelo Doutor Desembargador Ouvidor
Geral e Corregedor desta Comarca João Antônio Rodrigues
de Carvalho, cujo teor e do mais que nele se segue, de verbo
ad verbum é da forma e maneira seguinte: Por provisão de
doze de setembro recebida a dezoito de dezembro na vila de
Campo Maior de Quixeramobim ordena-me Vossa Majestade
proceda as pautas das pessoas que devem servir na governança das câmaras presididas por juizes de fora letrados
nos anos de mil oitocentos e dezessete e devendo eu assim cumprir a respeito da câmara da vila da Fortaleza é impossível
poder fazê-lo antes de fim de março porque a extrema seca
que flagela esta comarca tem levado a esterilidade a ponto
que não se pode viajar para aquela vila por falta absoluta
de mantimentos para os homens, de pastos e as mais cavaigaduras, de maneira que sendo os caminhos da dita vila de
Campo Mlaior para esta aqueles em que houve mais inverno
assim mesmo me vi em grandes dificuldades para chegar a
esta vila donde não me é possível sair sem que o presente
inverno dê ocasião a haver algum pasto. O Doutor Manuel
José de Albuquerque, juiz de fora da vila da Fortaleza, que
serve de ouvidor desta comarca do Ceará Grande e nela juiz
de índia e Mina, tudo por Sua Majestade Fidelíssima El-Rei
Nosso Senhor, que Deus guarde, etc. Faço saber que me
constou por fé do escrivão do embargo que esta escreveu ser
a letra do rascunho retro, suas entrelinhas e emendas do
próprio punho do Doutor Desembargador João Antônio Rodrigues de Carvalho, ouvidor desta comarca. O' que hei por

— 182 —
certificado e verdadeiro. Vila do Aracati, quatro de março
de mil oitocentos e dezoito. Eu Antônio Inácio de Torres
Bandeira, escrivão o escrevi. Manuel José de Albuquerque.
E mais se não continha em dito ofício e reconhecimento aqui
insertos, que tudo copiei pela razão que declarado tenho e a
tudo me reporto, e vai esta sem coisa que faça dúvida porque
com os próprios originais e com o atual doutor ouvidor geral
pela lei, e corregedor da comarca êste conferi e concertei, escrevi e assinei digo escrevi e assinei nesta vila do Aracati aos
seis dias do mês de março do ano do nascimento de Nosso
Senhor Jesus Cristo de mil oitocentos e dezoito.
Em fé de verdade
Comigo
(a.)

Albuquerque

Conferido e concertado com o Sr. Escrivão da Correição
(a.)

Antônio Inácio de Torres Bandeira
I — 30, 33, 14 n.° 20

95)
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor. Como depois que
remeti a devassa e que se fêz público e certo o perdão, começaram a aparecer notícias de fatos que a não ser a suspensão da Carta Regia de 6 de fevereiro, eu teria tomado
novos depoimentos sobre eles, pois que agora geral e desçaradamente se fala mais de muitas coisas e entre elas sou informado de algumas que explanam e confirmam melhor a
conduta do governador desta capitania, sobre cujo conhecimento Vossa Excelência tanto me recomendou e de que já
nomeei ofício que acompanhou a devassa, informei com ela
a Vossa Excelência. Parece-me ser do meu cargo pela fidelidade com que sempre tenho servido a Sua Majestade por
livrar ao futuro algum sinistro conceito e para melhor sa-
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tisfazer a recomendação de Vossa Excelência o levar isto
mesmo ao conhecimento de Vossa Excelência a fim de tomar
as medidas de justiça que parecerem ainda oportunas a bem
da boa causa e serviço de Sua Majestade, visto que muitos
dos fatos parecem-me dos primeiros conspiradores e fora da
Real Graça. Portanto vou dizer a Vossa Excelência que para
legalizar melhor as circunstâncias e conduta do governador,
que no dito meu ofício informando a Vossa Excelência já
disse que se não legalizavam bem só pelo conteúdo na devassa, convém muito que nas perguntas que se houverem de
fazer aos réus presos — André de Albuquerque Maranhão,
das Estivas, o Vigário desta cidade Feliciano José Dornelas,
o Coronel Joaquim José do Rego Barros, Antônio Ferreira
Cavalcante, o Sargento-mor João Rebelo de Sequeira de Aragão, haja Vossa Excelência interrogar e indagar positivamente pela conduta do referido governador, as suas relações ou avisos que teve de Pernambuco, as suas saídas da
cidade, já tendo ciência ou desconfianças do ânimo do Coronel André de Albuquerque, as rogativas e avisos que teve
para não deixar a cidade, as disposições que deixou para defesa desta, as relações e conversas com o dito André e Padre
João Damasceno e a facilidade com que êle mesmo se deu
logo à prisão em Belém. Se o Padre Antônio de Albuquerque
Montenegro, Vigário de Goianinha estiver já preso convém
muito ser êle interrogado além do mais acima, se foi verdade que êle quando persuadiu a André de Albuquerque para
adiantar-se a prender o governador (como depuseram muitas
testemunhas) dava a razão porque o governador só queria
tomar tempo e segurar-se melhor para tomar a primazia e
que o dito André ficaria então sendo sempre Andrésinho.
Nas perguntas ao Padre Veríssimo Machado Freire, Vigário de Mamanguape e José Maria Xavier de Carvalho,
presos da Paraíba, convém interrogar-se o que o dito Governador José Inácio Borges lhe disse quando passou e esteve
com eles em Mamanguape e o para que mandou a êle vigário à cidade da Paraíba aos Provisórios e assim o que mais
o dito vigário contou nessa ocasião acerca do mesmo José
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Inácio Borges a José Teotônio de Oliveira, adiante do mesmo
José Maria Xavier de Carvalho. Assim também deve ser interrogado Augusto Xavier de Carvalho, preso, acerca do que
êle disse ao mesmo vigário quando lhe foi falar na Paraíba,
segundo a recomendação do dito Governador — João de Albuquerque Maranhão, capitão-mor deve também ser interrogado acerca do mesmo Governador por ter sido quem o conduziu ao Recife e seu amigo — Também, deve ser apertado
e interrogado acerca do mesmo, Luiz de Albuquerque Maranhão, êste estava feito pelo Governador Comandante Geral
do Distrito de S. José onde, como em Belém foram os primeiros movimentos revolucionários como na devassa se
mostra, de sorte que todo o território do Sul desta cidade e
vizinho da Paraíba, compreendendo as três vilas de S. José,
Aris, e Vila Flor estava confiado aos dois Coronéis de Cavalaria André e Luiz de Albuquerque, que ambos muito se distinguiram na rebelião — Teria sido muito interessante a
conservação de André Albuquerque e do Padre João Damasceno, chefes da rebelião, e ambos já mortos, para o conhecimento e legalidade dos fatos referidos e dos interessados com
eles na rebelião — Todos estes acima referidos sou agora informado que sabiam e falavam muito claramente enquanto
estiveram nesta cidade, do governador, seu secretário e das
suas relações. Sou também informado que Antônio Germano, Comandante da tropa da cidade se queixa da falta de
ordens e providências do governador quando se retirou deixando-lhe apenas o Santo, e que dizia que o governador
tinha obrigação de o defender — Porém consta-me tudo isto
agora apesar de todas as minhas diligências pelos obstáculos
como disse no dito meu ofício a Vossa Excelência, que semelhantes conhecimentos encontram à vista de tais personagens cuja prepotência e respeito aterram sempre as testemunhas, não só acerca deles mesmos mas de tudo quanto
lhes é adido e isto por mais rodeios e segredos que se lhes
imponham. Contudo eu com isto agora que exponho a Vossa
Excelência só cumpro para desonerar-me segundo as informações extrajudicialmente adquiridas e porque muitas delas

— 185 —
já se acham constantes ou apontadas na mesma devassa, e
para Vossa Excelência à, vista de tudo melhor ajuizar e resolver contando sempre com o meu zelo, imparcialidade e
boas intenções no Real Serviço. Deus guarde a Vossa Excelência, cidade do Natal, 16 de maio de 1818 — Ilustríssimo e
Excelentíssimo Senhor Bernardo Teixeira Coutinho Álvares
de Carvalho — André Alves Pereira Ribeiro Cirne — Ei não
se continha mais na dita carta mandada copiar pelo Desembargador do Paço Juiz da Alçada que vai fielmente copiada, e
à própria que tornei a entregar me reporto, de que dou fé.
Recife, 10 de maio de 1818. E eu João Osório de Castro Souza
Falcão, Escrivão da Alçada a escrevi e assinei.
(a.)

João Osório de Castro Souza Falcão.

(À margem) — Cópia.
3, 13, 22
¦96)
Relação dos presos da inconfidência da capitania do
Ceará com declaração dos dias em que foram capturados, e
do lugar em que se acham.
Em Lisboa:

Dia

da prisão:

O Bacharel João Antônio Roiz de Carvalho 30 de março de 1817
29 de abril dito
Francisco Alves Pontes
29 dito dito
Matias José Pacheco
Nas cadeias da vila do Recife:
30
Mariano Gomes da Silva
3
Padre Francisco Manuel de Barros
30
Gregório José de Lemos
30
Antônio da Costa Vilar
11
Padre Carlos Antônio dos Santos
Padre José Martiniano Pereira de Alencar 11
11
Joaquim Francisco de Gouvêa
11
Tristão Gonçalves Corrêa
30
Manuel Pereira de Brito

de março dito
de abril dito
dito dito
dito dito
de maio dito
dito dito
dito dito
dito dito
dito dito
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Padre Miguel Carlos da Silva Saldanha
Bárbara Pereira de Alencar
Jerônimo de Abreu
Frei Francisco de Santa Ana Pessoa
Inácio Tavares Benevides
Lourenço Mendes
José Cipriano Gaforini
Francisco Cardoso de Matos
Antônio de Olanda
Bartolomeu Álvares do Quintal
Alexandre Raimundo Bezerra
Francisco Carlos de Rezende
José Carlos de Oliveira
Francisco Pereira Maia Guimarães
Francisco Antônio Raposo
Manuel Domingues

13 de junho dito
13 dito dito
16 dito dito
meado de junho
dito dito
14 de julho dito
17 dito dito
26 dito dito
26 dito dito
28 dito dito
28 dito dito
em agosto dito antes
do dia 7
dito dito dito
dito dito dito
9 de dezembro dito
13 dito dito

Nas cadeias da capitania do Ceará:
Antônio Rodrigues
Francisco Jorge
José Vicente
Manuel Corrêa
Luís Pereira
João Batista
Geraldo Henriques de Moura

29 dito dito
21 de janeiro 1818
de 16 a 22 de fevereiro
dito
dito dito dito
dito dito dito
15 de março dito
18 de setembro de 1817
faleceu em 22 de novembro de 1817

Secretaria do Governo do Ceará, 15 de maio de 1818.
No impedimento do Secretário
O oficial da Secretaria Vicente Ferreira de Castro Silva.
PS.
Também se acham presos com homenagem nesta capitai o Vigário do Icó Domingos da Mota Teixeira, e Manuel
do Espírito Santo da Paz, este que foi preso em 9 de julho
de 1817 e aquele em 26 de agosto de 1817.
No impedimento do Secretário.
O oficial da Secretaria Vicente Ferreira de Castro Silva.
I — 30, 33, 14 n.o 7

— 187 —
97)
Ilustríssimo Senhor.
Há poucos minutos recebi o ofício de Vossa Senhoria de
18 do mês passado, e à vista do seu conteúdo já expedi as
ordens necessárias aos ouvidores das comarcas do Ceará e do
Crato desta Capitania e lhes ofereci todo o auxílio que houvessem de precisar para a remessa de todos os papéis que quisessem enviar a Vossa Senhoria, juntamente lhes enviei os
ofícios de Vossa Senhoria, semelhantemente mandei sustar
todas as ordens de prisão contra os réus que restavam a capturar, cujos nomes Vossa Senhoria poderá conhecer pelo meu
ofício de 20 de janeiro.
Satisfazendo também ao P.S. do dito seu ofício incluso
remeto a Vossa Senhoria a relação dos presos de inconfidência desta Capitania com as declarações competentes, tanto
dos que já expedi para essa vila e para Lisboa como dos
que aqui se acham demorados, em que também inclui Geraldo Henriques de Moura, que aqui morreu no hospital e
que eu fizera prender em virtude das cartas incendiárias autógrafas, cujas cópias enviei a Vossa Senhoria com o meu
ofício de 28 de março notadas com os ns. 68, 69, 71 e 72,
tendo os originais sido anteriormente remetidos para a Secretaria de Estado.
A respeito de alguns presos que foram capturados no interior do sertão, não posso dizer mais do que o que consta
da dita relação, que me parece suficiente para o fim que
julgo que Vossa Senhoria se propõe, mas sendo necessária
maior exatidão com tempo e trabalho talvez a poderei conseguir.
Deus guarde a Vossa Senhoria, Ceará, 15 de maio de
1818.
(a.)

Manuel Inácio de Sampaio
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Ilustríssimo Senhor Desembargador Bernardo Teixeira
Coutinho Álvares de Carvalho, Presidente da Alçada em Pernambuco.
(Ao alto) — N.o 4.

II — 31, 32, 13

98)
Lista dos presos de Estado vindos de Pernambuco no
brigue Gavião, que recebi e recolhi nestas cadeias por ordem
do Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Conde Governador
e Capitão General, acompanhados pelo Ajudante das Ordens
José Tomás Boccacciar em 6 de março de 1818. A saber:
João Luiz Freire
Francisco Xavier Monteiro da Franca
João de Albuquerque Maranhão
João de Albuquerque Maranhão de Meriri
José Maria de Albuquerque e Melo
Antônio José Fernandes Nobre
Joaquim Batista Avondano
Augusto Xavier de Carvalho
Frei Francisco de Santa Maria
Felipe Mena Calado da Fonseca
Antônio de Oliveira
Cabo de Esquadra
Tambor de Henriques Clemente Estêvão de Lima
Joaquim de Santa Ana, escravo de Amaro
O Cabra
Gomes
José Lucas de Souza Rangel
Francisco Antônio da Silva
Capitão
Antônio Severino de Almeida
Sargento
Joaquim José Monteiro Franca
Francisco de Melo Munis
Cadete
André Axioles de Vasconcelos
Sargento
Bento Bandeira de Melo
Cadete
Virgínio Rodrigues Campeio
O Padre
Joaquim Manuel Carneiro da Cunha
Veríssimo Machado Freire
O Vigário
Antônio Quintiliano do Rego
Paisano
Antônio Rogério Freire
O escrivão

Paisano
Dito
Capitão-mor
Seu primo
Alferes
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Paisano
Dito
O Vigário
Tenente Miliciano
Paisano
Dito
Dito
Dito
Padre
Paisano
Dito
Paisano
Ajudante de Ordenanças
Coronel de Cavalaria
Tenente-Coronel
Capitão-mor
Tenente de Cavalaria
Escrivão de Vila Flor
Paisano
Major
Capitão
Tenente
Vigário do Pombal
O Padre
O Padre

Sargento-Mor
Henriques

Francisco Xavier de Albuquerque
Manuel Florentino
João Barbosa Cordeiro
Manuel Coelho Serrão
João Batista Rego
Custódio Vaz de Carvalho
José Ramos dos Prazeres
Miguel Joaquim César
José Gonçalves Ourique
David Leopoldo Targini
Amaro Soares de Avelar
José Maria Xavier de Carvalho
Francisco José de Ávila Betancour
Luís de Albuquerque Maranhão
José Inácio de Albuquerque Maranhão
André de Albuquerque Maranhão
José Manuel da Paixão
Manuel da Natividade Vítor
Luís Manuel de Albuquerque
José Francisco Vieira de Barros
Manuel Joaquim Palácio
Felipe Bandeira de Moura
José Ferreira Nobre
Gonçalves Borges de Andrade
José Lourenço da Silva
José Inácio de Brito
Manuel José da Silva
Manuel Lobo de Miranda Henriques
Joaquim José Gomes de Amorim
João Batista Barroso de Carvalho

de

João da Silva Ribeiro, veio com, êste nome,
sendo o verdadeiro Joaquim da Silva Ribeiro
José
Gonçalves de Medeiros
Cadete
João Álvares Antunes, nome com que veio,
Capitão dos índios
sendo o verdadeiro José Álvares Antunes
João Alexandrino
Sargento-mor
Manuel Lopes
Pardo
Capitão-mor de Souza Patrício José de Almeida
José Luís Corrêa de Sá
O Padre
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Francisco Corrêa de Sá, nome com que veio,
Sargento-mor de
Ordenanças sendo o verdadeiro Francisco Antônio Corrêa
de Sá

São 63 presos.
(a.)

Antônio José Corrêa
Carcereiro atual.
II — 31, 32, 13

99)
Tenho a honra de remeter a Vossa Excelência a relação
dos presos feitos na Capitania do Ceará, por motivo da rebelião, que me foi enviada pelo governador daquela capitania, assinada pelo secretário interino daquele governo.
Deus guarde a Vossa Excelência. Recife, 8 de junho de
1818.
limo. e Exmo. Snr. Bernardo Teixeira Coutinho Alves de
Carvalho.
(a.) Luiz do Rego Barreto

I — 30, 34, 1 n.o 10

100)
Presos de inconfidência existentes nas cadeias da capitania do Ceará.
Nomes

Dia

da Prisão

Antônio Rodrigues
29 de dezembro de 1817
Francisco Jorge
21 de janeiro de 1818
José Vicente
De 16 a 22 de fevereiro dito
Manuel Corrêa
Dito, dito, dito
Luís Pereira
Dito, dito, dito
João Batista
15 de março dito
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Com homenagem nesta capital
Manuel do Espírito Santo da Paz
9 de julho de 1817
O Vigário do Icó Domingos da
Mota Teixeira
26 de agosto dito

Secretaria do Governo do Ceará, 15 de maio de 1818.
No impedimento do secretário.
O oficial da Secretaria — Vicente Ferreira de Castro
Silva.
I — 30, 34, 1 n.° 11
101)
Senhor.
Estava eu bem longe de pensar que teria nestes tempos
em que todos se apressavam a dar os testemunhos mais decisivos da sua alegria, do seu reconhecimento e da afeição
que professamos à Augusta Pessoa de Vossa Majestade, estava bem longe, digo, de pensar que teria de magoar o seu
grande coração com uma notícia desastrosa.
Eu não vou levar ao conhecimento de Vossa Majestade
um novo projeto de rebelião nem mesmo um acontecimento
que tenha relação com os fatais sucessos do dia seis de março
de mil oitocentos e dezessete, o que eu vou relatar a Vossa
Majestade é perfeita e unicamente o produto da maldade de
um homem perverso associado com outros já criminosos e já
conhecidos por seus crimes.
Joaquim Teófilo Infante, que Vossa Majestade vai ver
chefe de uma facção, é um mancebo de péssimos costumes,
e incorrigível, que por tal já tinha sido enviado para a Ilha
de Fernando, depois de longas prisões nesta vila, é tão incorrigível que apesar destes castigos e do desprezo dos seus
parentes, levou o horror da perversidade a meter um soldado
honrado de tronco por saber que êle possuía doze mil réis,
e depois de o ter preso, servindo-se da sua autoridade como
comandante da Fortaleza do Morro, onde foi êste sucesso,
deu-lhe três facadas, dizendo-lhe com intervalos que se pusesse
bem com Deus, e como destes três golpes não acabasse a
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pobre vítima, chamou um soldado a quem disse que o acabasse de matar, o que o outro fêz com um pau curto, e depois repartiram entre si e outro soldado que estava presente
o dinheiro do morto, e o lançaram ao mar, dando o malvado
assassino parte no outro dia ao comandante da ilha que o
soldado se tinha afogado na sua passagem do Morro para a
Vila. Todos os mais atos da vida deste monstro são uma
cadeia do mesmo metal, e portanto êste degenerado homem
devia caminhar a passos largos para o suplício que o esperava.
Êste crime que acabo de relatar a Vossa Majestade foi
feito pouco antes da Revolução de seis de março e o Auto
da Devassa que foi remetido ao meu antecessor foi achado
nesta ocasião confundido com alguns papéis na Secretaria
deste Governo e é por isso que não tinha sido metido em
Conselho de Guerra.
Êste é o chefe de uma facção que êle preparava, de que
êle mesmo foi o sedutor e que em despeito de tudo quanto
a razão a justiça, a subordinação e a sua mesma fortuna
lhes devia ditar, intentavam assassinar tudo quanto tivesse
representação de autoridade, para depois roubarem e saquearem tudo e aproveitarem-se da primeira embarcação que
ali aportasse para se evadirem para os Estados Unidos ou
para os insurgentes espanhóis; cuidando estes infames que
seus crimes não seriam aborrecidos por toda a parte.
Tudo concorre para demonstrar que foi êste o único fim
desta projetada sublevação contudo porque eles tiveram, ainda
de mais a maldade de darem uma ceia em memória do terrível
dia seis de março; porque tinham declarado inimigo de
todos os soldados que faziam nesse tempo o destacamento
das Alagoas, e que muito se distinguiram no Serviço de
Vossa Majestade, e porque enfim há idéias de uma bandeira
revolucionária tudo isto pode fazer crer que tudo seja uma
continuação daquele infausto crime. Vossa Majestade conhecerá facilmente o contrário e eu posso continuar a dizer
sem receio a Vossa Majestade que todos estes povos aborrecém semelhantes idéias, e que esta Capitania continuará
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na sua tranqüilidade, e continuará a ser uma parte muito
útil dos domínios de Vossa Majestade.
No ofício que dirijo pela Secretária do Brasil, e que há
de ser presente a Vossa Majestade dou parte das medidas
que adotei neste caso importante, e tenho a esperança de
que Vossa Majestade descubra em todas as medidas que tenho adotado neste e em outros casos um desejo vivo de bem
servir a Vossa Majestade.
Suspendi a saída de todas as embarcações logo que recebi esta notícia de Fernando, para que não chegasse a parte
alguma uma notícia falsa deste acontecimento, e hoje ficam
prontas circulares para as diversas capitanias e para Portugal, expondo claramente o fato e as providências dadas.
Deus conserve a preciosa vida de Vossa Majestade os
anos que seus fiéis vassalos temos mister. Recife de Pernambuco, 17 de junho de 1818.
Aos reais pés de Vossa Majestade
(a.) Luiz do Rego Barreto
I

3, 14, 15

102)
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor.
Não obstante ter eu escrito no dia 9 do corrente, como não
saíram as embarcações eu devo adir narração do que depois
tem acontecido.
No dia 8 do corrente chegaram aqui quinze presos em
uma embarcação, remetidos a êste governador pelo da Ilha
de Fernando, por terem projetado e preparado o matarem-no
e aos que o defendessem e fugirem eles e os do seu partido
na primeira embarcação que fosse à ilha, que para isso haviam de tomar. Das testemunhas da inquirição que em Fernando tirou o governador, umas dizem que era para fugirem
para a América inglesa, ou para o Sul, segundo melhor pudessem e outros dizem que era para fugirem para esta costa
a unirem-se aos patriotas rebeldes; que o autor disto que
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foi um tenente que havia sido cadete lhes dizia tinham
morto êste governador e sustentado a revolução.
Quais destas testemunhas prevalecem e fazem a prova
atendível no caso, não o posso dizer, pois não vi os autos,
nem o governador me disse ao menos os nomes dos presos
para eu saber se estão os mesmos culpados na mesma devassa.
O governador recebida a parte do dito da Ilha chamou
a Conselho os militares que lhe pareceu e decidiram que o
caso era de comissão militar, e continuaram depois fazendo
as perguntas aos réus, e no dia 15 sentenciaram à morte natural o dito tenente, corpo queimado e cinzas no mar, e dos
outros réus alguns degradados. Tudo o que conto é segundo
me disseram pessoas que mandei observar, e não porque se
me participassem nem mesmo os nomes dos presos para eu
ver se são réus na minha devassa. No dia nove fui eu à
casa do governador para saber quando havia embarcação
para o Rio e chegando êle muito tarde, me disse que tinha
estado em conselho a respeito de uns presos que o Governador de Fernando lhe havia remetido os quais o pretenderam
matar e fugir e que tinham decidido ser caso de comissão
militar mas nada mais me disse nem expôs e eu me calei
porque não sou seu superior. Contando-se que os iam julgar
escrevi o bilhete n.° 1.° ao Osório que respondeu o que Vossa
Excelência nele vê e hoje lhe escrevi o bilhete n.° 2 pedindolhe que procurasse haver-me à mão o papel que fêz o Coronel
Raimundo que foi um dos vogais para eu o ler ao que respondeu o que Vossa Excelência lera.
Dizem-me que se fundaram no § 5 do Regimento dos
Governadores do primeiro de junho de 1678, que vem no fim
das coleções do livro 5 da ordenação, porém êste § além de
não ter tido uso e prática, não há aqui a patente que sucedeu na do mestre de campo general, um dos vogais estabelecidos nele nem eles chamaram agora o ouvidor corregedor da comarca outro vogai estabelecido no mesmo § 5
nem eles julgaram com cinco juizes como manda o mesmo §
mas sim com oito; porém Vossa Excelência combinará o fato
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com a Carta Regia de 6 de agosto e
gimento e o mais que em particular
Agora mesmo se recolhe a tropa
da sentença do tenente.
Deus guarde a Vossa Excelência
buco, 17 de junho de 1818.

com o uso do dito rehouver a êste respeito.
que assistiu à execução
muitos anos. Pernam-

limo. e Exmo. Sr. Tomás Antônio Vilanova Portugal.
(a.)

Bernardo Teixeira Coutinho Álvares de Carvalho
I — 30, 34, 2 n.o 21

103)
N.o i
Ilustríssimo.
Os militares decidiram em Conselho que
os presos de Fernando em Comissão Militar,
mundo; escreva o secretário e não o auditor.
hoje sejam julgados.
Lá se a venham. Agora sei em grosso da
Fernando.

deviam julgar
Orator e RaiEspera-se que
tal asneira de

(No verso) — Para que V. Exa. seja servido deferir-lhe
como requer.
E receberá mercê.
I — 30, 34, 2 n.° 19
104)
N.o 2
Ilustríssimo.
Tu que podes vê se podes fazer-me ver o papel que fêz
o Raimundo que julgo mui necessário vê-lo. Eu não tenho
maiores relações com o dito Raimundo senão de encontros,
nunca visitei nem me visitou e só veio aqui estas vezes pela
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Comissão Militar e com o general, não me meto nesse negócio a pedir-lhe principalmente agora que não tenho motivo para alegar.
I — 30, 34, 2 n.° 20

105)
Senhor,
Pela faculdade de lhe escrever imediatamente de que
me segurou o Desembargador José Albano Fragoso, eu continuo beijando primeiro a Real Mão de Vossa Majestade, e
desejando-lhe a maior felicidade, e a toda a Real Família.
Na carta de 3 de maio passado último que escrevi por
não ter embarcação para mais, disse que havia recebido a
Carta Regia de 3 de setembro no dia 17 de abril à noite, e
que logo no dia 18 escrevera por um próprio para maior
brevidade aos governadores e ouvidores das capitanias vizinhas pedindo-lhes a remessa dos presos, devassas e papéis
que tivessem a remeter-me, mandando-lhes a cópia da mesma
Carta Regia. Os governadores da Paraíba e Rio Grande do
Norte e o Ouvidor de ambas estas capitanias têm mandado
já algumas coisas e prometeram de mandar outras. O governador do Ceará diz-me que passou as ordens necessárias
aos ouvidores e que sem perda de tempo me remete tudo,
mas ainda o não executou, eu me aflijo com a demora posto
que conheço que as grandes distâncias os desculpam.
No dia dos felizes anos de Vossa Majestade fêz-se aqui
a Real Aclamação, e depois dela no mesmo dia houve missa
solene, sermão e Te Deum Laudamos. A chuva não deixou
fazer nessa tarde coisa alguma, mas à noite houve baile e
ceia aos convidados. Houveram três noites de bailes e ceia,
quatro tardes de cavalhadas e outras tantas de danças com
seus carros aceados e em duas noites houve fogo. Representaram-se no teatro duas comédias, e um drama, êste por
oficiais do Erário, e aquelas por oficiais militares e ainda
continuam as festas.
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No dia 8 do corrente chegaram 15 presos remetidos pelo
Governador da Ilha de Fernando que preparavam um levantamento para o matarem e os que fossem a seu favor e fugirem para a América inglesa, ou para onde melhor pudessem
na primeira embarcação, que fosse à ilha a qual haviam de
tomar para isso segundo dizem algumas das testemunhas;
e outras dizem que para fugirem para esta costa do Brasil„
e se unirem aos rebeldes que o tenente autor cisto lhes dizia,,
que ainda havia e tinham morto este governador.
O governador na semana passada fêz um conselho de*
vários militares em que decidiram que o caso se devia julgar
em Comissão Militar, e depois convocaram o auditor e com*,
êle fizeram vários conselhos, em que fizeram perguntas aos;
réus e hoje decidiram condenando o dito tenente à morte
e a ser-lhe queimado o corpo e lançadas no mar as cinzas,
e degradaram alguns dos outros réus. O que conto é o que
me têm dito várias pessoas que observaram tudo e não porque se me desse parte alguma, pois nem se me comunicaram
os nomes dos presos, para eu ver se algum é réu na mesma
devassa. O governador somente me disse no dia seguinte ao
em que chegaram os presos que fizeram um conselho, em
que se havia decidido que os presos haviam de ser julgados
em Comissão Militar e nada mais.
Dizem-me que se fundaram no § 5 do Regimento dos;
Governadores das Armas, do primeiro de junho de 1678, que
vem no fim das coleções do livro 5.° das Ordenações, porém
na forma deste § os juizes deviam ser cinco e foram oitor
devia ser juiz o Ouvidor Corregedor da Comarca e não foi,,
além de não estar ainda declarado quem há de servir de,
juiz em lugar do Mestre de Campo General e do Auditor
Geral, que são nomeados neste §.
Também na dita carta de 3 de maio eu dizia que aqut
havia paz pública, mas que nas vilas da comarca estava,
segundo me diziam, duvidosa, porém já está restabelecida,,
segundo me têm informado. Pelo que pertence às capitanias vizinhas por aparecerem alguns indícios contra o Governador do Rio Grande do Norte José Inácio Borges, disse
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ao Ouvidor que com toda a cautela e segredo inquirisse sobre
êle e o mesmo agora me escreve a carta cuja cópia remeto.
Até aqui tinha eu escrito no dia 15 do corrente mas
como o navio se demorou devo acrescentar que hoje 17 do
corrente se executou a dita sentença do tenente.
Deus guarde a Vossa Majestade muitos anos, como todos
havemos mister. Pernambuco, 17 de junho de 1818.
O Desembargador do Paço.
(a.)

Bernardo Teixeira Coutinho Álvares de Carvalho
I — 3, 13, 22

106)

Juízo da Inconfidência
Ano de 1817

Auto de Devassa que mandou fazer o Doutor Ouvidor
Geral pela Lei Manuel José de Albuquerque, pelo horroroso
fato da rebelião e alta traição cometido contra a Augusta
Pessoa de Sua Majestade.
Escrivão Bandeira de Melo
Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil
oitocentos e dezoito, aos sete dias do mês de julho do dito
ano, nesta vila da Fortaleza, comarca do Ceará Grande, em
casas de aposentadoria do Doutor Ouvidor Geral, pela Lei,
e Corregedor da Comarca, Manuel José de Albuquerque,
donde fui vindo eu escrivão de seu cargo ao adiante nomeado,
e sendo aí pelo dito ministro me foi dito que pelas indagações judiciais e sumárias a que já havia procedido e ser público havia chegado à sua notícia que no infausto dia seis
de março do corrente havia desgraçadamente arrebentado em
Pernambuco uma revolução, em que depois de derribarem o
poder representativo de Sua Majestade, e levantado um govêrno faccioso, haviam passado a mandar emissários para
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esta e outras câmaras, acontecendo logo depois a mesma revolução na Paraíba e Rio Grande, e tendo até chegado a contaminar esta mesma comarca, porque no infeliz dia três de
maio fora também revolucionada a vila do Crato, e que finalmente ameaçaram os revolucionários as mais vilas em
que parecia existirem conjurados que com os mesmos se correspondiam e que para vir na verdadeira indagação de tão
horrível atentado das pessoas que infelizmente se haviam
conjurado para êsse fim e de quem para tão grande atrocidade deu ajuda e favor, ou conselho, espalhou máximas
revolucionárias, ou em tempo não denunciou como devia e
outrossim se havia correspondências interiores ou mesmo de
fora da capitania com quaisquer províncias destes reinos
unidos e seus domínios, ou ainda com outros estrangeiros,
visto ser êste um caso tão horrível de que não há memória
e que pelo espírito das leis não estava sujeito a formalidade
alguma, me ordenou formasse êste auto, para por êle devassamente proceder a inquirição de testemunhas, sem
tempo nem número certo, mas só até ser conhecida a verdade, a-fim-de ser remetido tudo a Sua Majestade ou a quem
o mesmo Augusto Senhor determinasse, para cujo fim
mandou se passassem editais para as mais populosas vilas
desta câmara, cuja cópia ao diante se segue, de que para
assim constar fiz êste auto, em que assinou o dito ministro.
Eu Antônio Inácio de Torres Bandeira, primeiro escrivão da
Ouvidoria Geral e Correição o escrevi.
Albuquerque
Cópia do Edital
O Doutor Manuel José de Albuquerque, Ouvidor Geral
pela lei e Corregedor do Crime e Cível, em toda esta comarca
do Ceará Grande, por Sua Majestade Fidelíssima, El-Rei
Nosso Senhor, que Deus guarde, etcetera. Faço saber aos
habitantes desta comarca que não sendo em tempos alguns
passados maculada com o escuro ferrete da traição de aiguma forma a honra e lealdade que os fiéis vassalos deste
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"reino herdaram de seus maiores, distinguindo-se antes sempre unidos aos mais leais habitantes de diversas partes dos
outros reinos e domínios de Sua Majestade El-Rei Nosso
Amado Soberano e Natural Senhor no escrupuloso e delicado
desempenho dos deveres da religião para com Deus e de obediência, amor, lealdade, gratidão ao mais pio, mais justo e
maior de todos os monarcas do mundo, dando por isso
sempre ao mesmo real senhor as mais concludentes e deoisivas provas dos altos e assinalados benefícios que tem recebido do seu paternal amor e infatigável providência;
viu-se nos desgraçados tempos presentes com espanto de
horror e injúria da humanidade aparecerem malvados que
barbaramente esquecidos daqueles antigos e nunca excedidos
exemplos e daqueles honrosos indispensáveis vínculos de religião, de fidelidade e de gratidão, sem lhes fazer peso a restituição em que ficariam suas depravadas consciências, a
utilidade pública deste reino unido, e a honra nacional que
não podia sonhar de sofrer a mais denegrida nódoa e sensível quebra, se atreveram a maquinar com os mais infernais intuitos uma conjuração tão sacrílega e tão abominável
que depois de haver procurado sugerir espalhar chã doutrina e
maliciosamente as mais malignas predicações e escandalosas
falsidades que o mundo tem visto, chegou à sacrílega temeridade de atentar contra a Soberania do Estado, derribar o
poder representativo de Sua Majestade El-Rei Nosso Senhor
e levantar um governo faccioso e revolucionário que debaixo
de terrores, tramas, perversos mentirosos e atraiçoados progrediu do infiel Pernambuco até vila do Crato desta comarca,
ao travez da sua ditosa sorte e desta monarquia, cujos fundamentos recentes constituíram a nação unida, uma nação
grande em tudo invejada. Os cratenses estremeceram porque previram a sua ruína e acostumados à doçura do govêrno pio, paternal e justo de seu rei e natural senhor, não
puderam sentir sem horror tanta atrocidade. A casa de Deus
não lhes serviu de asilo, e aí mesmo foram coatos e forçados
ao maior de todos os crimes a rebelião, a alta traição. Levados de rastros ao mais detestável, horrendo e bárbaro de
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todos os atentados. A imoralidade, a impiedade, o despotismo levantam então à porfia seu raivoso, insolente e arbitrário jugo, não se respeitam mais leis divinas ou humanas;
os deveres mais sagrados não se tem em conta alguma.
Cuidavam porém estes malvados que os cratenses podiam desarraigar do fundo de seus corações os santos deveres da religião católica e da lealdade, que com inveja das nações mais
polidas do mundo, tem caracterizado sempre os vassalos portugueses. Não, eles animados unidos aos varões em cujas
mãos estava depositado intato o legítimo poder de seu natural soberano, reclamam seus direitos, vindicam tanta atrocidade, quebram e pisam aos pés as infernais cadeias que com
o mais denegrido dirar (sic) os haviam manietado. Eles por si
fazem a glória sua e mostram ao mundo que a nação do
Reino Unido tem por timbre a fidelidade ao seu legítimo soberano, e que se houveram monstros de atrocidade a punição lhes é necessária, devendo pois eu conhecer escrupulosamente em virtude das obrigações do meu cargo de tantos
e tão horrorosos males para ser absolvida a insolência e rigorosamente castigado tão execrando delito, cujo silêncio e
taciturnidade dos que sabendo o não delatam, traz consigo
ambas as mesmas penas, e a mesma infâmia a que são condenados os réus de tão perniciosíssimo atentado de sorte que
por suposição expressa da lei, nem os próprios pais são relevados, encobrindo os filhos, nem pelo contrário os filhos
encobrindo os pais por prevalecer a obrigação anterior da
conservação de seu Rei e da Pátria, que são também pais
comuns quando se trata de crimes de tanta atrocidade e prejuízo público, pelo que se faz indispensàvelmente necessário
separar os maus de entre os bons para que os não contaminem. Ordeno que toda e qualquer pessoa de qualquer
grau e condição que seja que saiba destes tremendos atentados e daqueles que por sua infelicidade foram causa de
sua detestável perpetração, ou se achavam envolvidos na
conspiração foram seus sectários ou lhes deram conselhos,
ajuda ou valor, ou tiveram correspondência com revolucionários e venham delatar perante mim na devassa geral a que
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estou procedendo pena de ficar incurso nas impostas aos
réus de semelhantes delitos; para que chegue à notícia de
todos e não possam alegar ignorância em tempo algum
mandei lavrar a presente que será publicada e afixada nos
lugares mais públicos costumados das vilas desta comarca.
Dado e passado nesta vila da Fortaleza, sob meu sinal e selo,
ou valha sem selo ex-causa, aos dois dias do mês de junho
de mil oitocentos e dezessete. E eu Antônio Inácio de Torres
Bandeira, escrivão da Inconfidência o subscrevi. Manuel
José de Albuquerque. Ao selo sessenta réis. Valha sem selo
ex-causa. Albuquerque. E não se continha mais em o dito
edital que eu dito escrivão aqui bem e fielmente fiz trásladar do próprio, está na verdade sem cousa que dúvida faça
porque com o próprio original esta certidão li, corri, conferi
e concertei e subscrevi e assinei nesta vila da Fortaleza, em
o dia era ut supra fiz escrever, subscrevi e assinei.
Em fé de verdade.
Conferi e concertei com o próprio escrivão.
(a.)

Antônio Inácio de Torres Bandeira

Certifico que o presente edital foi publicado e afixado
nas vilas e lugares mais públicos desta comarca.
O referido é verdade. Fortaleza, 7 de julho de 1817.
Em fé de verdade. O escrivão da Inconfidência.
(a.)

Antônio Inácio de Torres Bandeira
I — 30, 33, 14 n.o l

107)
No dia 8 do corrente mandou Bernardo Teixeira uns
ofícios do Governador do Ceará, datados de 16 de junho, (um
mês e um dia depois de ter recebido o ofício de 18 de abril
com a certidão da Carta Regia de 6 de fevereiro para a remessa da devassa e sumários que houvessem) para se lhe fazer
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a resposta e êle assinar. Por eles vejo um plano de demora
que nem em setembro daqui sairemos. Naquele ofício de
18 de [... ] se lhe dizia deixasse ficar os réus presos pois os
principais que fizeram a revolução do Crato já tinham sido
remetidos. Agora vejo o governador perguntar-lhe se havia
de remeter os presos depois do dia 6 de fevereiro, que lhe
parece gozam do real indulto, referindo-se à carta recebida
dele juiz de 8 de maio por onde vejo que alterou o disposto
no dito ofício de 18 de abril. Ao que mandou responder que
viessem todos os presos e pronunciados na devassa [....] e
acrescenta por culpas formadas até o dia em que recebeu a
participação da Carta Regia mas esta resposta não chega ao
Ceará menos do fim de julho e se o juiz espera a dita remessa
de presos por mar em monção contrária gastará dois, três
meses, por terra não será em menos de um e vir aqui devassar
e julgar os que devem ser perdoados, não o fêz neste mês e
eis-nos aqui em outubro.
Ainda que o governador noutro ofício do ouvidor lhe não
ter remetido a devassa parece queixar-se para êle a mandar
percebesse pelo 1.° que a não manda sem chegar a resposta
dele juiz sobre os presos que hão de vir. Por outro ofício
remeteu um sumário contra um preso de que soube não
haver prova na devassa, mandada fazer por um juiz ordinário e depois de receber o dito ofício e Carta Regia. Respondi-lhe que tal sumário era nulo e quaisquer outras inquirições que se fizessem depois do dito dia. Por outro ofício
mandava perguntar o modo por que a Real Fazenda do Ceará
cobraria uma dívida do réu André de Albuquerque a que respondi congruentemente. E na carta particular em resposta
a outra recebida lhe perguntava ainda que mais cópias queria dos ofícios por êle dirigidos a secretária de Estado e de
documentos que lhe não tivessem sido remetidos, por Vossa
Excelência. Respondi-lhe que nada mais se precisava que a
devassa e sumários e a que devia vir juntos todos os documentos que fizessem [... .]pa aos réus e que semelhante
demora não podia deixar de ser estranhável ao Ministério,
mas quem sabe se Bernardo Teixeira assinou esta resposta ou
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se fêz outra ao seu modo! Está visto que tem havido correspondências depois do ofício de 18 de abril e requisições de
papéis e que papéis! Alteração do então ordenado, e que
além de ofícios há cartas particulares. Eu creio acabada a
diligência daqui e na certeza de aquele governador ter recebido a participação da Carta Regia, teria partido para a
Bahia e julgado os réus, os quais e dos quais as culpas me
fossem presente, mas nada se faz. No dia de S. Pedro como
já disse a V Exa. na passada acabou êle juiz de pôr as notas
dos réus da sua devassa que havia pronunciar ou perdoar,
eu o ajudei lendo de cada réu as testemunhas que êle me
mandava; mas até hoje me não entregou a devassa para lhe
pôr o termo de conclusão para êle lançar a pronúncia e
portanto sem a fazer nem soltar os que êle julgou deviam
ser perdoados; há dois dias mandou prender dois que êle julga
cabeças e creio oficiou ao governador a prisão de outros e diz
que sem chegar a devassa do Ceará não pode pronunciar ou
soltar porque algum pode ser ali réu. Tenho feito até o
juízo, pode ser temerário mas conforme ao seu gênio, de
que como êle ganha por dia 8$000 réis e gasta, como averiguou 960 réis quando eu gasto mais de dois mil réis, que
pelo espírito do ganho pôs todo o possível para extender a
diligência. Também porque me disse na ocasião do trabalho
o referido — que outro juiz tiraria 400SOOO réis de cada um
que perdoasse, ou não pronunciasse, tem-me feito lembrar
que os demore na prisão e os que querem folhas corridas
lhes demore a pronúncia a ver se procedem. E lembra-se o
que dizia um general Salsete — que era preciso espetar-lhe
o nariz, para eles abrirem a boca — protesto andar em vigia a êste respeito e dar parte do que houver. Diz-me que
na Bahia há de propor só em cada conferência prévia 12
réus e fazer ter aos adjuntos todas as testemunhas e documentos relativos aos presos assim mesmo passarão de trezentos vai passando um ano e outro correrá sem eu ter a
honra de ver a V. Exa. e ir beijar a mão do meu soberano.
À Ilustríssima e Excelentíssima pessoa de V. Exa. Deus
guarde por muitos anos. Recife, 10 de julho de 1818.
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limo. e Exmo. Sr. Tomás Antônio de Vilanova Portugal
do Conselho de Sua Majestade, seu Ministro Secretário de
Estado dos Negócios do Reino Unido.
(a.)

Desembargador João Osório de Castro Souza Falcão
I — 30, 34, 2 n.» 1

108)
Senhor.
Pela grande mercê que Vossa Majestade me há feito de
lhe poder escrever, eu continuo beijando a Real Mão de
Vossa Majestade e desejando-lhe todo o bem e à Real Família.
Remeto as cópias das cartas que recebi do Ceará no dia
22 do corrente, uma é do Governador, outra do Ouvidor, e
ambas tratam de desculpar a demora da remessa dos presos
que ainda não vieram, e da devassa e mais papéis que ainda
não chegaram. A Carta Regia de 6 de agosto de 1817 manda-me deixar aqui afixados os editais da citação dos réus
ausentes e dos herdeiros dos falecidos e para isto é-me preciso
ver aqui a devassa do Ceará para saber dos réus pronunciados nelas quais hão de ser citados por aqueles editais, e
escritos neles os seus nomes. Também me é preciso conferir aqui a devassa do Ceará com as da Paraíba, Rio Grande
e Pernambuco, para poder ver com exatidão a quais compete
o perdão de 6 de fevereiro do corrente, a fim de não fazer
ir preso à cidade da Bahia algum daqueles a quem compete.
Um Aiferes de Milícias de Porto Calvo, que dista daqui
40 léguas ao Sul me veiu dizer que deixara lá preso um
homem que perante êle e outros dissera que cedo havia de
haver nova revolução e que então não havia de escapar europeu algum; porém como me disse que o prendera à ordem
do Governador e que à ordem dele o deixara preso disse-lhe
que lhe desse parte, a qual lhe deu e êle mandou uma escolta
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conduzi-lo e me disse que se o caso fosse verdadeiro, mo remetia, veremos o que acontece.
Os papéis que tenho estão encadernados e fazem 18 volumes grossos e veremos os que crescem com os do Ceará;
pelo que receio muito os corsários na minha viagem da
Bahia e creio ser necessária alguma providência para evitar
o roubo de tantos papéis, a qual hei de exigir do Governador.
Deus guarde a Vossa Majestade muitos anos como todos
havemos mister. Pernambuco, 26 de julho de 1818.
O Desembargador do Paço.
(a..)

Bernardo Teixeira Coutinho Álvares de Carvalho
1 — 3, 14, 25

109)
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor. No dia nove do
pròximamente passado, remeti desta vila pelo próprio Escrivão que perante mim serviu na diligência da Inconfidência, e para com maior brevidade êle mesmo entregar a Vossa
Excelência, a devassa e mais papéis a ela concernentes, em
cumprimento das superiores e respeitáveis ordens, de Vossa
Excelência de 15 de outubro, 9 de março, 18 de abril, com as
relações individuais dos presos remetidos e que estivessem
para o ser. Não há aqui preso algum mais cabeça ou dos
conspiradores. Igualmente havia já acusado os dois idênticos
ofícios que Vossa Excelência me refere aos quais também
tenho respondido com o zelo igual ao meu desejo, e a vontade que tenho em submissamente cumprir as respeitáveis e
estimáveis ordens de Vossa Excelência. Porém quando já
descansava e me persuadia estaria bem perto de se achar
satisfeito o meu ansioso desejo tive notícia que o portador
fora retido no Aracati com perturbação das ordens que havia dado, e que êle exporá na respeitável presença de Vossa
Excelência servindo o que êle certificar ou de justificação
da minha conduta ou de arguição e severa punição. Neste
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momento recebo o respeitável ofício de Vossa Excelência de
24 do próximo passado, certificando a Vossa Excelência da
recepção de todos os ofícios nele indicados; dou também a
certeza de seus cumprimentos, quanto ser pode e é legalmente compatível e os autos, ofícios e mais papéis mostrarão
a Vossa Excelência e as ordens que dei, que a vontade e zelo
com que me empreguei tendo-me amargurado bastante estes
inopinados sucessos, a que não está nas minhas forças obstar
— Igualmente fiz remessa, por mão do Governador, em 5
de maio do sumário a que procedi contra os espanhóis e no
ofício acusava a recepção dos respeitáveis ofícios de Vossa
Excelência e dava satisfação de mim. O Governador me asseverou que Vossa Excelência já tinha em seu poder a indagação a que me fêz proceder contra o Ouvidor João Antônio
Roiz de Carvalho, assim como o sumário a que procedi contra
o Padre Manuel Francisco de Barros, e o outro contra Matias José Pacheco, e Francisco Alves Pontes. Servirá de lenitivo à minha profunda mágoa que Vossa Excelência se
persuada que não intervém da minha parte a mínima culpa
nesta tão estranha demora, e que acredite esta verdade singela que só a Carta Regia de 6 de fevereiro pôde obstar ao
prosseguimento do processo, aliás seria infinito. Já implorei
e torno a implorar a proteção e justiça de Vossa Excelência.
Deus conserve a preciosa vida e saúde de Vossa Excelência
por muitos felizes anos. Fortaleza, 1 de julho de 1818. Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Bernardo Teixeira Coutinho Alvares de Carvalho. De Vossa Excelência súdito
muito amante e obrigado amigo. Manuel José de Albuquerque — E não se continha mais na dita carta que vai copiada, no mesmo dia em que foi recebido pelo correio do
Ceará. Recife, 22 de julho de 1818.
(a.)

João Osório de Castro Souza Falcão

(À margem) — Cópia.

1 — 3, 14, 25
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110)
Ilustríssimo Senhor. Pelo meu ofício de 16 do corrente
conhecerá Vossa Senhoria que eu constitui a remessa dos
presos de Inconfidência que ainda existem nesta Capitania,
dependente da resposta de Vossa Senhoria ao meu ofício de
15 de maio à vista das minhas reflexões conteudas no dito
ofício. Agora porém vendo pela sua resposta de 7 do corrente, que Vossa Senhoria confia de mim a escolha dos que
devem ser remetidos, tomando sobre mim êste peso ainda
que sem meios bastantes para uma acertada decisão, resolvo-me a ordenar para o Aracati, que na primeira embarcação sejam enviados a Vossa Senhoria os réus Antônio Roiz
e Francisco Jorge, que foram presos antes do memorável dia
6 de fevereiro e que eu considero como tais (apesar da falta
de pronúncia na devassa) à viste do ofício do Ouvidor pela
lei de 13 de dezembro e relações que o acompanharam, que
tudo remeti a Vossa Senhoria por cópia juntamente com o
meu ofício de 20 de janeiro do corrente ano. Ficam nas cadeias do Aracati e Crato, José Vicente, Manuel Corrêa, Luiz
Pereira, João Batista, apesar de que pelo mesmo motivo eu
os considero como réus, mas porque tendo sido presos depois do dito dia 6 de fevereiro parece à vista do que consta
das mencionadas relações e do que vocalmente me informa
o Ouvidor pela lei que estão no caso de gozarem do real indulto. Ficam também o Vigário do Icó, e Manuel do Espírito
Santo da Paz, apesar de terem sido presos antes do mencionado dia porque tendo nas ditas relações sido declarado
como unicamente suspeito hesito se uma tal declaração se
pode com efeito declarar como pronúncia. Ficam igualmente Francisco de Souza Matos e Antônio de Oliveira
Pluma, apesar de terem sido presos antes daquele memorável
dia, por não se acharem os seus nomes naquelas relações e
porque a culpa do primeiro só consta do sumário que remeti a Vossa Senhoria em 15 do corrente, e a do segundo
da devassa geral, e nem neste nem naquele processo tem
havido pronúncia. Mas estes oito presos nem serão soltos
nem remetidos, sem participação de Vossa Senhoria. E como
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a sua remessa depende unicamente de mim esteja Vossa Senhoria descansado que terá lugar na primeira embarcação
que sair deste porto ou do Aracati, depois que eu tiver recebido a sua resposta.
O aviso de 2 de abril que Vossa Senhoria teve a bondade de me remeter, por cópia, foi conseqüência de uma representação minha datada de 18 de outubro do ano passado,
que teve grande demora no caminho, na qual me pediu que
se me declarasse a quem havia remeter os presos que aqui
me faziam grande peso e que eu me não julguei autorizado
por falta de competente ordem a remeter à Comissão Militar dessa vila, apesar das muitas instâncias, que para esse
fim se me dirigiam com os fins que Vossa Senhoria sabe
presentemente muito bem conhecer. Mas com a chegada de
Vossa Senhoria cessaram os motivos daquela minha representação e já em janeiro remeti aqueles presos que então
se achavam em circunstância de remessa como Vossa Senhoria sabe. Quanto à remessa da devassa da inconfidência devo dizer a Vossa Senhoria que prestei ao Ouvidor pela
lei todos os auxílios que êle me requereu para este fim e que
podendo ter feito embarcar o portador na sumaca LegisIador, que em 12 do corrente saiu deste para esse porto
mandou embarcar no porto de Aracati aonde a saída das
embarcações depende da concorrência de ventos terrais favoráveis no momento da preamar de águas vivas, de que
resulta que nas águas de 18 somente poderão sair embarcações extremamente pequenas mas com grande risco.
Agora não sei se o condutor da devassa poderá sair nas águas
de 3 do mês que vem ou se se arriscará a ir por terra, de
que tão somente deve responder a Vossa Senhoria aquele
Ministro porque a minha autoridade em tal artigo se limita
a simples advertência, e nestes últimos tempos parece-me
ter entrevisto nos seus procedimentos certas mudanças que
eu não sei explicar e até mesmo em artigos relativos à inconfidencia, o que Vossa Senhoria poderá em parte saber do
portador da devassa que é o mesmo escrivão. Deus guarde
a Vossa Senhoria. Ceará, 28 de junho de 1818. Ilustríssimo
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Senhor Desembargador Bernardo Teixeira Coutinho Álvares
de Carvalho. Manuel Inácio de Sampaio. E não se continha
mais na dita carta que fielmente copiei. Recife, 22 de julho
de 1818. Dia em que chegou no correio do Ceará.
(a.)

João Osório de Castro Souza Falcão

(À margem) — Cópia. N.° 11.
1 — 3, 14, 25
111)
Senhor,
Continuando com a grande mercê de lhe escrever que
me há feito eu beijo a Real Mão de Vossa Majestade desejando-lhe toda a felicidade e à Real Família.
No dia 26 do corrente tive a honra de escrever a Vossa
Majestade dizendo que ainda não havia chegado a devassa
do Ceará e como ela chegou esta noite passada, pelas oito
horas disto lhe dou parte.
Agora a vou conferir com as outras para saber que réus
hão de ir ainda para a Bahia, quais se hão de soltar em
conseqüência do perdão, e quais se hão de citar por éditos
por estarem ausentes, e feito isto vou para a Bahia por mar
ou por terra, segundo o tempo e os corsários o permitirem.
Deus guarde a Vossa Majestade muitos anos como todos
havemos mister. Pernambuco, 29 de julho de 1818.
O Desembargador do Paço.
(a.) Bernardo Teixeira Coutinho Álvares de Carvalho
I — 3, 14, 26
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Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor.
Senhor. Ontem depois das oito da noite chegou a devassa do Ceará, mas não chegaram os últimos presos por
virem por mar. Eu vou agora conferir esta com as mais
devassas para ver quem hei de fazer embarcar para a Bahia,
quem hei de soltar e quem hei de fazer citar, por éditos,
e feito tudo vou para a Bahia. Eu estava esperançado nas
duas embarcações de guerra que daqui foram dar comboio,
para ir com segurança dos corsários, porém como elas não
vieram estou com susto deles; a viagem por terra também
é perigosa como sabe e muito mais demorada, mas eu hei
de conferir e hei de fazer a viagem de mar ou a jornada de
terra segundo se assentar à vista das circunstâncias ocorrentes.
Deus guarde a V. Exa. muitos anos. Pernambuco, 29 de
julho de 1818.
(a.)

Bernardo Teixeira Coutinho Álvares de Carvalho

limo. e Exmo. Sr. Tomás Antônio Vilanova Portugal.
I — 30, 34, 2 n.o 16

113)
A imparcialidade da história deixou perpetuadas as gloriosas façanhas de fidelidade com que os pernambucanos
abandonados pelos usurpadores de Portugal a uma fácil conquista dos holandeses, logo que a Justiça Eterna chamou ao
trono de Portugal a Real Dinastia de Bragança, tomaram
a voz de seu legítimo e natural soberano o Senhor D. João 4.°
e se restituíram a seu império e senhorio. Seria longo e inoportuno referir os extremos e finezas da lealdade que os pernambucanos europeus e naturais em felicíssima concórdia
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obraram na causa da restauração, basta que as memórias
mais fiéis daquela idade nos asseguram que ela foi a maior
obra do reinado do Senhor D. João 4.° e mereceu ao 2.°
Restaurador dos portugueses o testemunho mais honroso de
sua gratidão, recomendando à magnânima e prudentíssima
rainha a Senhora D. Luiza, sua consorte, que quando os
maus sucessos da guerra pusessem em perigo a sua real família tomasse a Pernambuco por asilo, e retiro. Uma série
de desgraças nas campanhas da Europa esteve para realizar
este sucesso quando Francisco de Brito Freire foi mandado
a governar esta capitania e o grande talento e fidelidade do
Padre Antônio Vieira veio aqui dispor as coisas para tão
magnífico recebimento. A providência ordenou que fosse
desnecessária esta emigração de uma família sua abençoada,
que já então era o sagrado vínculo de união entre o seu
fiel Reino e os seus leais brasileiros não privou porém a esta
Capitania de ser o meio de se assegurarem de novas usurpações dos holandeses à Bahia, e muitas outras colônias portuguesas, que foram recobradas e resgatadas das tiranias
daqueles astutos e então poderosíssimos usurpadores.
Os primores da fé pernambucana ficaram e serão exemplados
ao mundo enquanto nele houver almas nobres que saibam dar
preço e valor aos mais religiosos deveres que os homens hão
de observar com os deuses tutelares da paz, segurança e
proteção dos mais sagrados direitos de seus vassalos.
Recordações de tanta honra de tanta glória para esta
Capitania faziam chorar amargamente aos seus habitadores
os crimes execrandos perpetrados no sempre infausto dia
6 de março de 1817, por alguns alunos seus e outros vindiços que os corromperam por iniciações ímpias e sacrílegas,
e comprando a pobreza e miséria da plebe esfaimada os embriagaram a fazerem-se réus do mais sacrílego e abominável
crime contra o melhor dos soberanos, réus de infidelidade,
réus da ingratidão mais execrável, e sem a mínima côr de
provocação de um rei pai de seu povo, que por não sacrificar as vidas, e fazendas de seus vassalos compatriotas a
uma defesa desigual e provavelmente mal aventurada os quis
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preservar ilesos e veio lançar-se nos braços de seus vassalos
brasileiros para os livrar das calamidades que se lhes acumulariam se uma resistência mal sucedida ou uma detensa mal
prudente no Reino levasse a Real Família a insultosa presença do tirano da Europa. Pernambuco gemia sobre a deshonra e desgraças de seus naturais e a consciência de ter
resistido as ímpias tenções de seus improbos filhos, e avizinhados não lhe Parecia proporcionada satisfação as ofensas
de tão Bom Rei e Senhor, quando no meio de novas prisões
e susto apareceu o Graciosíssimo Decreto de 6 de fevereiro
e nele a coerência e conformidade das entranhas paternais,
que estremeceram sobre as desgraças de uma guerra civil
entre os moradores desta capitania, com a efusão de ciemência que confunde o crime com novos benefícios, e se
compraz de o revocar à emenda saudável. Quem não vê já
em tão singular e talvez nunca visto procedimento o Gênio
Perdoador e a mais fiel imagem daquele Deus que se gloria
de muito misericordioso? Talvez a política humana ditasse
outras medidas, mas a Sabedoria e a Bondade do Nosso Augusto foram talhadas pelos moldes do Saber Infinito e da
Infinita Bondade e Beneficência, e essa é, foi, e será sempre
a melhor política dos soberanos, quem estranha estas virtudes, blasfema contra a mansidão do Divino Mestre e maldiz
as suas mais dignas e melhores imagens sobre a face do
universo. O senso comum dos sábios das nações cultas
sempre adorou o criador do mundo debaixo dos títulos de
ótimo e máximo, e já hoje e na posteridade que não lisongea
as coisas dos soberanos quem recusará ao nosso estas atribuições? Portugueses alongai os olhos por toda a Europa
culta, onde o demônio da deslealdade infatuou os conselhos
do orgulho filosófico, e iludiu em misérias, desgraças, e
crimes os insultos com que êle tentou por modos ilegítimos
reformas insanas, e imprudentes pisando êle mesmo a escarnecida majestade do povo e os direitos dos homens e dizei
se nos mares das mais tormentosas e horríveis calamidades
nenhuma nação teve um piloto tão sábio, como o nosso e se
alguma teve ou tem um rei tão bom, e tão divino como o
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nosso e tão abençoado do céu, com a primitiva e cordial
obediência e fé em que sempre se aprimorou, ou estremou a
nossa Nação.
Como a bondade e a beneficência são milagrosas em
obras! Os corações desmaiados, o desalento dos aflitos tudo
cobrou uma extraordinária energia e as obras traçadas e começadas para a celebração do aniversário de El-Rei Nosso
Senhor e da sua feliz inauguração luziram, pularam; os
ânimos acanhados por uma série de dois anos de fome e
grandes carestias por empates do comércio, atrasamentos na
agricultura e estragos que ela padeceu nos tristes dias da
revolução, e por ocasião das tropas, que marcharam contra
o inimigo, todos se alargaram e tirando forças da"fraqueza
contribuíram para as fábricas simplesmente nobres, em cujo
recinto se haviam de celebrar as festivas demonstrações da
mais sincera alegria, amor e gratidão ao Nosso Augusto.
Projetando-se a construção de uma praça, para nela se
correrem cavalhadas, e se apresentarem ao público algumas
danças, e outros divertimentos, em sinal de regosijo pela feliz
Aclamação de El-Rei Nosso Senhor, apresentou-se o Campo
do Erário, como mais próprio para este fim, mas examinado
o terreno viu-se que seria precisa uma grande despesa em
aterros para o reduzir ao estado de firmeza necessário, tanto
o tem arruinado os formigueiros. Abandonado este campo
escolheu-se a rua da Cadeia, própria pela sua extensão e
largura e demolida a casa da guarda, e a escada exterior da
Casa da ópera, que muito indevidamente estavam fora do
alinhamento da rua, tomou-se o espaço compreendido entre
a sua do Crespo, e o extremo da Casa da ópera, o que deu
um campo de 590 palmos de comprido sobre 141 palmos na
sua maior largura.
A entrada que ficou do lado do colégio foi fechada por
uma obra de 40 palmos de altura sobre 9 de espessura tendo
um arco no meio, e dois grandes portões aos lados com
quatro colunas, que respondem a outros tantos troféus,
tendo além disto sobre o fecho do arco as armas do Reino
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Unido e no centro de toda a obra montada sobre um elegante pedestal a figura da Fama.
De um e outro lado do arco principia uma teia de madeira formada em colunatas que marca o perímetro da praça
e continua até tocar em uma espécie de palacete que fixa
o lado oposto à entrada. No revés desta teia armaram-se
duas ordens de assentos numerados, que foram distribuídos
por pessoas decentes, e pela parte posterior a estas ordens
de assentos do lado da sombra permitiu-se a construção de
uma ordem de camarotes descobertos, e tão pouco elevados
que não tirassem a vista às janelas do primeiro andar.
O palacete foi formado em três corpos distintos sobre
suas colunas, sendo o do centro mais elevado cinco palmos
que os dois laterais, e todos divididos em duas ordens de
varandas com assentos em anfiteatro para comodidade dos
espectadores. As colunas dos corpos laterais terminam em
pirâmídades agudas, e sobre as colunas do corpo central aparecém os rios Tejo e Janeiro, entornando suas águas, sobre
o fecho do ornato a figura de Minerva.
Toda a arquitetura é da ordem Jônica, e desempenhada
a obra com tal perfeição que pode durar por muito tempo.
O efeito na vista é admirável, e tem merecido a aprovação
geral dos mais inteligentes.
Junto ao palacete para a parte de S. Francisco elevaram-se dois grandes salões um para os bailes e outro para.
os refrescos, que ali se haviam de dar, comunicando-se interiormente com as varandas. A traça bem entendida e do
mais nobre, e simples gosto é do Tenente Coronel Engenheiro
Francisco José de Souza Soares, a execução por muito bem
acabada que está em toda a perfeição prova toda a inteligência e atividade com que o zelo do Coronel Raimundo José
da Cunha Matos supriu, e superou a estrutura do tempo
e outros embaraços dos artificiais.
As obras de arquitetura que se fizeram à entrada, e o
palacete foram acompanhadas de aparelho para iluminação
de vidros de cores e quando as chuvas deixaram iluminar
ardiam nelas em todas as faces mais de oito mil luzes; no
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interior dos edifícios lustres, placas, ricas serpentinas. Em
todas as casas baixas, e altas, se viram luminárias fora do
comum, alguns particulares as multiplicaram à grande cópia, em vidros corados e boas simetrias. Figuravam também
muito vistosamente cinco arcos grandes de madeira com três
portadas, pintados, e emblemados com alusões à causa de
tão grande solenidade, demonstração dos grêmios de diversos oficiais até os pretos canoeiros ou aprovisionadores dágua
dos rios levantaram o seu à entrada da bela ponte da Boavista.
Amanheceu o dia 13, faustíssimo aniversário de El-Rei
Tíosso Senhor e por isso preferido para a sua aclamação.
Às 6 da manhã, marcharam de todas as partes os diversos
^batalhões de Linha e todos os corpos Milicianos, de Infantaria e Cavalaria, que sobraram das guardas da cidade de
Olinda e da vila do Recife, e nesta se foram postando desde
a rua do colégio pela travessa do Crespo, e ruas que se enfiam à ponte da Boavista que nunca mereceu melhor êste
nome, divididas em três brigadas, que às ordens do Tenente
General José Roberto Pereira da Silva comandavam os marechais de Campo Gonçalo Marinho de Castro e Luiz Antônio
Salazar Moscoso, e o Coronel Fernando Luiz Pereira Palha,
todas em tanto asseio, luzimento, e tão boa ordem que não
deixaram nada desejar ao nosso amável Governador e Capitão General cuja aprovação é por si só o maior elogio.
Postadas a três de fundo esperaram a Sua Excelência que
marchou de seu quartel do Pombal em toda a pompa do seu
Estado Maior, e esquadrão da guarda, e se vinha revendo
na bem concertada disposição de seus soldados e transportado de prazer pelo contentamento comum e universal, que
neles como em todo o povo se ostentava.
Todas as casas baixas e janelas dos diversos andares de
sobrados se viam ornadas de damascos, que ninguém recolheu apesar das chuvas diluviais, que depois sobrevieram.
Feitas as continências ao Excelentíssimo Governador, marcharam as tropas na sua retaguarda com a competente artilharia, e se postaram desde o Quartel General do Colégio
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pela rua abaixo em uma grande coluna serrada que se
formou de quatro batalhões de Infantaria, quatro regimentos
de Infantaria de Milícias, e um batalhão de Cavalaria Miliciana, um esquadrão das Milícias de Goiana; uma companhia de Cavalaria da Legião da Bahia fazia a guarda da
vanguarda; o corpo da artilharia da divisão estava formado
em duas baterias e o todo destas tropas dava de si o mais
formoso e guerreiro espetáculo mais grato na paz como braço
forte do soberano, e proteção dos seus pacíficos e leais vassalos.
Então subiram ao quartel-general todos os oficiais militares, autoridades, civis, as pessoas da nobreza não alistadas
nas tropas (que são raras) o corpo do comércio luzidamente
vestidos de gala e ricas sedas e entrando ao grande salão, aí
acharam a Sua Excelência em pé junto ao Docel, que cobre
o retrato do Nosso Soberano. Ao lado direito do salão estava primeiro o oficial que tinha a bandeira real da câmara,
os ministros da alçada, o corpo dc- Senado, com capas forradas e bordadas de ricas bordaduras de prata, chapéus ornados de plumagens e jóias preciosas; ao lado esquerdo os
oficiais generais e toda a mais oficialidade do Estado Maior.
Feitos os cortejos do estilo, recitou o substituto de Retórica do Seminário de Olinda um panegírico a El-Rei Nosso
Senhor, que foi ouvido com gosto e geral satisfação. Logo
saiu Sua Excelência à varanda do colégio acompanhado do
Senado da Câmara, que esteve a seu lado com a Bandeira
Real alçada e deu sete vivas a El-Rei Nosso Senhor, os quais
foram repetidos de todo aquele arraial militar e do povo
com redobrados aplausos. Dali desceu na maior pompa que
Pernambuco nunca viu, e com os oficiais da Câmara ao lado
se foi a porta dela, e tomando a Bandeira Real ao Vereador
que a levava aclamou três vezes a El-Rei Nosso Senhor com
as palavras solenes de nossos avós usadas em tais atos, a
que ajuntou muitos vivas ao Nosso Augusto. É indisível o
júbilo, o alvoroço de alegria em que foram recebidos estes
vivas mais de dez mil pessoas de todos os sexos e ordens
.adornadas das melhores roupas, e vestidos de custosas galas,
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com que saíram expostas aos grossos chuveiros que as
nuvens ameaçavam as repetiram ao céu com vozes nascidas
do coração. O povo do Recife esqueceu-se então da tristeza,
sustos e consternações de semelhante dia do ano passado, da
solidão e desamparo em que deixaram as suas casas, foragidos pelos sítios e matos adjacentes, e outros em distância
de muitas léguas sem mais consolação que a esperança de
verem como em breves dias viram disssipada a tirania.
Logo todo o corpo de militares, que não estavam formados, os oficiais generais, a nobreza e homens bons acompanharam Sua Excelência ao grande templo denominado o
Corpo Santo, que estava armado com toda a magnificência
e gosto, e cantada em música excelente uma missa solene
recitou a ela uma eloqüente oração o Padre Frei João Batista, religioso capucho na qual se propôs mostrar a origem
divina da autoridade regia, e as vantagens tão reconhecidas
dos governos monárquicos. Terminou esta solenidade o Te
Deum no mesmo gosto, e grande harmonia da missa. A tormenta de chuvas que pelo fim dos divinos ofícios caiu do
céu, forçou a recolher-se a tropa que no largo do Erário havia sofrido formada em praça vazia, e na mais formosa e
marcial apostura, debaixo das ordens dos oficiais generais
já mencionados, para darem as salvas do costume.
Apesar da inclemência do dia, o alvoroço e desejos de o
solenizar, quanto melhor se pudesse, levou à casa dos bailes
muitas senhoras ricamente vestidas e adereçadas, muitos militares, e mais pessoas das autoridades públicas, dos corpos
da nobreza, e comércio, convidadas pela Ilustríssima e Excelentíssima Senhora Dona Maria Zeferina de Azevedo Rego,
que com muito nobres e cortezes maneiras acolhia a todos,
e depois de bem traçadas contradanças, acompanhadas de
mui escolhida música fêz servir um grande e delicado refresco, bem digno da sua liberal condição e generosidade.
O terreno ensopado de grossos chuveiros não deu lugar
a cavalhadas, à noite os oficiais da divisão representaram no
teatro da vila uma tragédia traduzida do inglês, intitulada
a filha da Grécia, ou o Tirano de Cecília, cenário e roupa-
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gens era tudo rico, novo, e digno de tal dia, a música igual
ao assunto, e mui bem executada e todo o teatro aplaudiu
altamente às muitas passagens e alusões que a peça contém
relativas aos nobres e exaltados sentimentos da lealdade aos
legítimos soberanos e o júbilo dos semblantes, as vozes, os
corações eram uníssonos, os atores penetrados do mesmo entusiasmo se não excederam, não ficaram somenos dos melhor
exercitados.
No dia 15 tiveram lugar as primeiras cavalhadas e encheram a tarde muito aplaudidas. Correram nas duas turmas
de cavaleiros (gente nobre toda) cada uma de dezesseis companheiros, diversos nas libres, e cores. Vestiam os de uma
quadrilha capas de cetim vermelho sobre vestes azuis da
mesma estofa, os da outra capas escarlates sobre vestes
azuis; os chapéus cheios de plumagens e cocares brancos,
coalhados de jóias os cavalos de montaria, e adestrados eram
64 formosos todos jaezados de veludo verde agaloado de
prata, e dela era toda a rica ferragem e arreios, os telizes
dos adestrados de veludos verdes, e escarlates agaloados largamente e franjados de prata, os br azoes em fio da mesma
e de ouro, matizados de seda, segundo as regras da armaria,
grandes borlas de prata por tudo e bordaduras semeadas nos
telizes. Os lacaios que tinham os cavalos de reserva vestiam
segundo as cores de seus senhores, os pagens das lanças com
vestes de cetim verde, calções de azul ferrete, fraldões de
amarelo, meias de seda brancas, calçado preto, as cabeças
cobertas de trunfas foleadas de cetim amarelo, branco, e escarlate, tudo espiguilhado de prata fina. Em tudo reluzia o
bom gosto, riqueza e valor destas preciosidades a que a urgência de perfeiçoar tão grandioso aparato em curto espaço
de dias multiplicou os preços e custos da mão de obra de
todas as mecânicas, que cooperaram para estas solenidades.
Entraram os cavaleiros mui garbosamente em formosos
cavalos tão briosos como bem arrendados, e feitas as cortesias ao Excelentíssimo General, tornearam a praça e depois correram revoltas e bem desencontradas escaramuças,
e logo jogaram canas, e alcanzias de cera de cores cheias de
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flores, tudo mui acertadamente, o que foi mais aplaudido
porque muitos dos cavaleiros eram novéis nestes exercícios
e a brevidade do tempo com as chuvas contínuas não deram
lugar a muitos ensaios: supriu o desejo de festejar como
era devido um tão bom dia.
Não aconteceu o mínimo desar e uma vez por todas
seja dito que nem nos dias seguintes, como também não
consta que houvesse no povo nenhuma desordem, tudo era
contentamento, satisfação e aplausos, e assim foi sempre a
final. No serão das primeiras cavalhadas deu o Desembargador Ouvidor do Recife e sua comarca Antero José da Maia
um grande baile em que dançaram as senhoras mais distintas da terra, militares e pessoas de bem, e depois um refresco, que não desdisse do primeiro nem na riqueza da
louçaria, e adereços das mesas, nem na delicadeza dos doces,
confeitaria, pastelaria, frutas, vinhos e licores; fêz as honras
da festa a Ilustríssima Senhora Dona Maria Sergia de
Araújo Silva, sua consorte, e a Excelentíssima Senhora Dona
Maria Zeferina de Azevedo Rego, cantou ao piano um bem
harmonioso recitado, e ária. Ouviu-se atentamente um elogio em que muito exaltou a bondade e clemência do Nosso
Augusto, Manuel Corrêa Maciel, oficial do Erário e várias
outras pessoas celebraram em verso as suas reais virtudes.
No dia 16 não puderam correr os cavaleiros e houve à
noite repetição da tragédia acima referida, com semelhantes
aplausos a todas às alusões aos nobres sentimentos e afetos
de lealdade. Seguiu-se ao principal espetáculo um jocoso entremez, que no primeiro dia de Teatro se representou, é o
seu título Prêmio da Redicularia, a sua moralidade assaroada de muitas graças.
Aos 17 tiveram vez as carreiras das argolinhas e seriam
mais aplaudidas ainda se o vento e sol pelo rosto não incomodasse notavelmente os cavaleiros que apesar de tudo fizeram boas sortes, segundo os preceitos da Arte. Houve à
noite um fogo de artifício no largo do Palácio Velho, o melhor que os artífices da terra puderam fazer em tão breves
dias, e que o receio das chuvas ameaçadoras e incertas deixou
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expor a todo o risco. Seguiu-se a êle uma jocosa e festivíssima encamizada pelos oficiais da Divisão, que remedou
em parte as aventuras das argolinhas e logo as escaramuças
e jogos bélicos da antiga Milícia de Espanha.
No dia 18 correram os cavaleiros e encheram a tarde
com bem dados golpes às cabeças, dextríssimas lançadas, e
bem livradas a um estafermo, e apanelas de que voavam
soltas as aves encerradas e por fim garrochões e grossas
farpas atiradas por alto a um escudo, imitação das antigas
lanças atavolado em que nossos antepassados ostentavam os
forçosos nervos de seus braços e acertos de suas pontarias.
No dia seguinte deram voltas à teia dos cavaleiros, ou
praça da aclamação, dois carros alterosos ricamente
alfaiados, tirados por bois enjaezados de damasco. Vinha em
um deles Apoio com as Musas, no outro Diana com as suas
Ninfas. Depois de rodearem o circo alternadamente se apearam, e recitando a reveses versos em louvor do»- Nosso Soberano, e da sua tão abalizada clemência teceram entre si bem
concertadas contradanças e bailes ao som de boa música, e
depois correram a alegrar as demais praças da vila, onde
reinava toda a paz e alegria e os vivas repetidos de cada
vez que se ouvia o Augusto nome de João o Clemente, e Perdoador iam ferir ao céu. A noite deram os oficiais da Divisão, um baile de grande aplauso, entremeado de música e
várias poesias, e de um ambigu ou ceia de delicados fiambres, frutas, pastelaria e doces com nobre largueza de tudo
e de vinhos e licores preciosos. A rogo deles fizeram as
honras da casa as Excelentíssimas Senhoras Dona Maria Zeferina de Azevedo Rego, Dona Maria Emília do Rego Barreto,
e Dona Inácia Delfina do Rego Barreto, suas enteadas, com
grande satisfação e gabo das senhoras assistentes que como
sempre louvam a sua cortesia e nobre lhaneza.
Repetiram-se no dia 20 outras cavalhadas de bem torneadas e vivas escaramuças, espetáculo guerreiro, acompanhado dos outros da mesma sorte, em jogo de canas remessadas e alcanzias. Se não foi mais vistoso pelo mais bem
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exercitado dos cavaleiros nada desdisse da ardileza, dextridade e boas sortes das primeiras.
Oito cavaleiros da melhor nobreza dentre o Cabo e Serinhaem festejaram a tarde do dia 22 com carreiras de argolinhas, escaramuças de canas e a tiro de pistolas, segundo
o gosto do país, e deram grande satisfação ao público; a liça
foi a mesma e o mesmo aparato. À noite os oficiais da Real
Fazenda deram no teatro a representação de um drama, em
que figuraram as personagens intituladas Portugal, Brasil
e Algarve, as falas em que cada uma se aplaudia das suas
prosperidades, bens, melhoramentos e felicidades de que já
gozavam e se prometeram muito mais crescidos benefícios do
nosso ótimo Soberano são cheias de verdade em elegante
poesia. Acabada a recita entremeada de cantoria harmoniosa
se dançaram bem tecidas contradanças e bailes revestidos os
atores e as mais comparsas em toda a riqueza e proporções
de suntuosidade que por unânime confissão de todos reinaram
nas festas e solenidades desses dias.
Os vivas a El-Rei Nosso Senhor, à Real Família e à Real
Dinastia de Bragança a quem Pernambuco fêz tão extremadas e afetuosas provas de lealdade, eram repetidos com
a cordialidade de seus avós e afervoradas pelo reconhecimento de tão realengos benefícios.
Festejaram-se muito no dia 29 dois carros soberba e ricamente ornados. Vinha no primeiro Apoio debaixo de um
loureiro mui bem imitado donde pendia o Pegasso fabulado
as musas ocupavam parte desta carroça e enchiam a outra.
Chegadas à praça da aclamação, recitaram elegantes poesias à honra do nosso Augustíssimo e Clementíssimo Soberano acompanhadas de boa música, e danças de novas invenções, armadas com tal destreza que nunca se embaraçaram as guias de fitas, que levavam nas mãos presas no
alto de um bem enfeitado pião. Cantou-se depois o hino
quase sempre cantado com grande entusiasmo, quando as
circunstâncias das festas davam lugar. Remataremos esta
breve relação com a do baile e ceia que os negociantes in-
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gleses deram no dia 31 de maio. A Ilustríssima e Excelentíssima Senhora Dona Maria Zeferina de Azevedo Rego se
dignou de fazer as honras da festa, e por conseqüência toda
a casa do baile se encheu de senhoras, que muito se aprazem
e honram dos carinhos de Sua Excelência, todas ataviadas
das mais preciosas louçainhas que a Europa nos envia, e das
jóias que o luxo do país goza, excelente música, muitas e
bem executadas contradanças encheram com gosto o serão
muito além da meia noite. Serviu-se a todos os convidados
que foram os melhores de todas as classes nobres, uma ceia em
que a grande mesa e aparadores estavam cobertos das melhores iguarias em fiambres, frutas, massas, pastelaria,
doces, pudins e vinhos do maior gosto, e preço. A louça tinha
toda pintada as Reais Quinas de Portugal, toda a vidraria
de cristalinos, o meio da mesa ornava-se de um grande vaso
oblongo, de louça fina, no qual nadava um bem lavrado
baixei e nas bordas das cabeceiras estavam repousados dois
leões de excelente feitio, emblemas tudo da grande força e
poder naval com que a Grã-Bretanha, cerca, predomina e
aterra de polo a polo os mares do Universo. Os brindes que
se fizeram foram dedicados a El-Rei Nosso Senhor, à sua
Real Família, a Sua Alteza o Príncipe Regente da Grã-Bretardia, à prosperidade dos Reinos Unidos de ambos os soberanos, e a perpetuidade da paz, e concórdia e boa correspondência das duas nações de tão antiga aliança, e amizade; ao Excelentíssimo Governador e Capitão General de
Pernambuco, ao corpo dos negociantes ingleses que tanto
se distinguiam na devoção e obséquio do amigo do seu soberano.
Além destas festivas demonstrações de maiores custos,
o povo se alegra nos dias de festa principalmente em aceiadas mascaradas com música para danças sem o mínimo
desconcerto, desordem ou queixa, porque a polícia que em
tudo atenta é vigilantíssima e mui exata.
Preparam-se ainda outras festas de gosto e magníficas,
porque na estreiteza do tempo e nas circunstâncias do país
não coube dispor-se tudo para uma vez de breves dias; e
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crê-se que serão celebradas com o alvoroço com que esta
Capitania se promete a tão augusto, clementíssimo e adorado soberano um esquecimento de poucos maus filhos por
amor dos bons que se ajuntaram à sombra das suas reais
bandeiras e acharam que só à sua sombra e seu amparo e
abrigo podemos gozar da paz e felicidade, que a reinstalação delas no sempre memorável dia 20 de maio difundiu
nesta vila.
Seria escusado repetir os aplausos de coração que o povo
pernambucano dá ao seu anjo tutelar o Excelentíssimo General Luís do Rego Barreto que foi aprender nos campos e
arraiais de sangue e morte a amar a humanidade e socorrer
aos aflitos e miseráveis. Êste grande capitão que se aprova
igualmente formado nas artes da paz não perde a mínima
ocasião de exercitar a benevolência dos povos ao nosso adorável soberano de evitar-lhes a mais leve ocasião de queixa,
mostrar com obras e palavras que aquele Augusto Senhor
não é aceitador de vassalos e não quer senão que todos em
amiga e fraternal concórdia ajudemos as piedosíssimas e patemais tenções com que deseja e trabalha para difundir a
todos os benefícios de seu reinado; muitas pessoas da melhor
condição desta Capitania e que além dos gerais benefícios
do seu governo não têm particulares causas de lisonjeria,
lhe deitaram flores no dia em que saiu a confirmar a certeza do graciosíssimo perdão de 6 de fevereiro e quando marchou aos 13 de maio para a praça da aclamação onde no ato
de a fazer a exultação e júbilo com que muitos milhares de
vozes dos assistentes de todos os sexos e estados lhe arrazaram
os olhos de lágrimas, lágrimas do bom coração do homem de
bem que Deus por certo inspirou a El-Rei nosso Senhor que
mandasse a esta Capitania nos tempos da sua maior consternação e desgraças cujas feridas só a mão augusta poderá
completamente cicatrizar com o bâlsamo da mais compassiva
indulgência.
(a.)

Antônio de Morais Silva
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Engenho Novo da Moribeca, 3 de agosto de 1818.
(À margem) — N.° 15.

1 — 3, 14, 2

114)
Senhor.
Pela muito distinta honra que Vossa Majestade me concede, continuo a levar à Augusta Presença de Vossa Majestade algumas notícias relativas a esta Capitana.
Eu tenho por único fim em todas as ações da minha
vida, sacrificar a vida, o tempo, o sossego, e tudo quanto
é meu ao bom e melhor serviço de Vossa Majestade, e tudo
quanto tenho feito nunca se poderá explicar com justiça de
outro modo.
Levei a minha confiança na bondade de Vossa Majestade a falar pelo bem de homens que foram ingratos e que
poderão esquecer-se um momento do quanto devemos a Vossa
Majestade.
O meu fim foi conseguir que Vossa Majestade aparecesse ao mundo tal qual é, que a bondade do seu coração não
ficasse menos patente com a devastação de uma província,
mas não me fica remorso de ter mudado ou desfigurado a
verdade; sempre o disse e sempre o direi os chefes da revolução de Pernambuco são muito poucos, e a maior parte
deles já está executada. O Perdão que Vossa Majestade tão
generosamente concedeu a êste povo, podia ter fixado a sua
ventura mas a sorte não o quer; são muitas dúzias de homens que têm de perecer sem remédio, como chefes da Revolução! Não quero abusar do favor com que Vossa Majestade
me tem ouvido, mas permita-me Vossa Majestade licença
para verter lágrimas sobre as palavras que autorizam a execução dos chefes da rebelião sem a sentença ser vista primeiro pelos ministros que estão junto a Vossa Majestade.
Não duvido, que da minha constância em representar a bem
deste povo, alguém se atreva a desviar as minhas intenções
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do seu verdadeiro fim, porém eu afirmo a Vossa Majestade
que sempre serei o mesmo que tenho sido, que não podem
haver em mim outras intenções que ser sempre fiel e que
se espero continuamente atos de generosidade e grandeza, é
porque eles são próprios do coração de Vossa Majestade e
que se os meus esforços tendem à compaixão é porque de
Vossa Majestade me vem o exemplo.
Foi roubada na altura de Cabo Frio uma sumaca deste
porto, que seguia viagem para êsse porto do Rio de Janeiro
e foi obrigada a voltar.
O comandante do corsário perguntou pelo brigue Gavião e pela Corveta Princesa Real, e um negro boçal de dois
que eles trocaram por dois negros marinheiros dá a entender
que dias antes depois de alguns tiros tinham metido uma
embarcação no fundo. O corsário navegou sobre uma galera quando largou a sumaca. Daqui infiro eu que é necessário trazer algumas embarcações sobre a vila e esses foram
os meus intentos com a expedição que saiu deste porto.
Em breve terei a honra de apresentar a Vossa Majestade
um resumo das mudanças que se tem feito nesta Capitania
ou das coisas que se tem adiantado, e espero que pelo menos
provem a minha primeira asserção de que só tenho em
vistas o melhor serviço de Vossa Majestade. A Polícia rigorosa que tenho conservado tem produzido um perfeito sossego, e sem embaraçar pessoa alguma que ande nas ruas a
toda a hora não há desordens de consideração e todas as pequenas rixas têm tão pronta correção que ninguém se atreve às
grandes; debaixo destes princípios posso dar como infalível
a duração da tranqüilidade desta capitania, e que ela formará sempre uma parte brilhante dos domínios de Vossa Majestade.
Deus conserve a preciosa vida de Vossa Majestade tantos
anos quantos seus fiéis vassalos havemos mister.
Recife de Pernambuco, 6 de agosto de 1818.
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Aos reais Pés de Vossa Majestade.
(a.) Luiz do Rego Barreto

1 — 3, 13, 4

115)
limo. e Exmo. Senhor.
Em resposta à carta que Vossa Excelência me fêz a
honra de dirigir principiarei pelo artigo a que eu sou naturalmente mais inclinado, que é o que diz respeito à sorte do
povo desta capitania.
Nada é tão capaz de deixar a minha alma satisfeita
como a certeza que Vossa Excelência me dá de serem ouvidos os meus rogos por Sua Majestade e concorrer eu para
a publicação do Decreto de Perdão para êste infeliz povo;
mas para que não haja prazer perfeito, em coisa alguma
quis a má sorte desta capitania que o Presidente da Alçada
fosse um Bernardo Teixeira. Êste homem é preciso dizê-lo
por uma vez, não pode ser bom; Vossa Excelência não pode
deixar de se admirar da sua demora, e não pode deixar de se
espantar de saber que ainda se fazem e ainda se farão prisoes. E é possível que todos sejam chefes de Revolução! Tenho notícia que ficarão pronunciados na devassa homens
incapazes de ofender um inseto.
O intendente da Marinha por exemplo! Queira Vossa
Excelência perguntar aos oficiais que daqui têm ido, pelo caráter deste oficial e ficará conhecendo quem é Bernardo Teixeira. Eu tenho o gosto de apresentar a Vossa Excelência a
cópia de um ofício que êle me dirigiu e a resposta que dei
a êle, do que resultou mandar-me êle a relação original que
também apresento a Vossa Excelência, em que declara que
todos são chefes de revolução. Eu protesto a Vossa Excelência que nada tenho tido com êste Ministro, mais do que
as contestações, de que já dei parte, e o que agora digo é só
porque estou convencido de que tudo é uma verdade, e que
é sobejo tempo de falar sem rebuço a Vossa Excelência.
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Nesta ocasião parte para corte um Manuel José de Medeiros
que Vossa Excelência verá referido no ofício de Bernardo
Teixeira; êste homem é e tem sido agente de Bernardo Teixeira, assim como Manuel de Carvalho, que se acha nessa
corte, e é natural que o dito Medeiros leve como o outro comissão particular de Bernardo Teixeira.
Logo que recebi a carta de Vossa Eticelência mandei
tirar as certidões que me parecem suficientes para se conhecerem as quantias que se devem opor às requisições dos
credores dos insurgentes; Vossa Excelência verá estas certidoes com toda a clareza sôbre o que nada me fica a dizer.
Vossa Excelência recomenda-me a repartição de finanças
e é desgraçadamente no que vamos muito mal. A Junta da
Fazenda não tem homens de fazenda, ao menos não os tem
com experiência, e da minha parte não tem estado mais do
que promover os donativos voluntários e fazer cobrar as dívidas atrazadas, no que se tem empregado e está empregando alguma atividade, e finalmente proteger os contratadores para se animarem a lançar mais nos contratos quando
chegar o tempo. A medida de pôr na Junta o Coronel Matos,
e o Tenente Coronel Soares de Andréa foi já em conseqüência da necessidade que conheci havia na Junta da Fazenda
de homens que unissem a energia ao desejo de bem servir,
e espero que pouco a pouco eu consiga introduzir deliberações mais prontas na dita Junta. Tenho a honra de apresentar a Vossa Excelência a nota das prestações do Banco
do Brasil e dos saques do Erário desde 20 de maio do ano
passado até hoje por que Vossa Excelência veja o dinheiro
que aqui tem saído ao mesmo tempo que as despesas têm
aumentado grandemente sem aumento das rendas. Também
apresento a relação dos donativos, que não sendo pequena
em proporção dos sofrimentos desta Capitania é contudo
muito pouco em vista das necessidades. O fisco tem produzido muito pouco e mesmo quando venha a ser de alguma
conta, tornar-se-á uma renda anual, porque é prática na Capitania não se fazerem as grandes compras senão a prestaçÕes e não há quem compre de outra forma. Deste es-
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tado de coisas tem resultado um tal aperto nesta Capitania,
que já não há pagamentos regulares e muitas obras intentadas não podem fazer-se porque aumentaria o aperto, e
mesmo o Arsenal e trem estão com a gente quase toda despedida. Vossa Excelência bem vê como deste mal se vai encadeando sucessivamente a diminuição em todos os consumos
e a emigração ou a desgraça dos artistas, que se fossem
animados por obras públicas fariam bem depressa uma
nação, por assim dizer, dentro da outra, cujos meios e recursos aumentariam precisamente a renda pública. Esta
razão por si só bastaria para se intentarem obras, ainda que
não fossem da primeira necessidade, mas o caso, em que
estamos é ainda mais atendível, porque há a primeira necessidade de muitas obras, porque nada existe, que se possachamar edifício público, e por conseqüência precisam-se
todos.
Tendo principiado a organização dos corpos de militares
segundo o novo plano, e já tenho nesta vila dois batalhões
de europeus que hão de ser capazes de alguma coisa, pois
são rapazes, e prestam-se com gosto, e de própria vontade
ao ensino que se faz todas as noites em diversos lugares
desta vila.
Além destes batalhões, estão formados um de pardos,
outro de pretos, e dois na cidade de Olinda, e assim se continuará.
Apesar do miserável estado de armas e armamentos, em
que estava o trem tenho estabelecido uma tabela dos preços:
de cada objeto e vão se aprontando e vendendo aos milicianos, ficando o produto em fundo de cofre, para compra
de novos materiais e assim se irão aprontando os corpos
todos sem despesa da Fazenda e sem faltar a lei, e ao mesmo
tempo espero tirar o armamento da primeira linha da diferença entre a despesa efetiva, e o dinheiro da venda; com
as armas farei o mesmo, e agora mando vir de Inglaterra
dez mil espingardas, quatro mil pistolas e dois mil sabres
para ir armando os corpos de milícias, e distribuídas estas.
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mandarei vir o resto que faltar para completar o armamento
de toda a divisão sem despesa do Estado.
Remeto a Vossa Excelência uma exposição das festas
reais que se fizeram nesta Capitania, tal qual me foi apresentada por Antônio de Morais Silva e de que já preveni a
Vossa Excelência em Outra carta: Vossa Excelência deve
ficar satisfeito sabendo que estamos em uma quietação perfeita; não há um roubo, um assassínio, uma desordem notável, por qualquer princípio, e nem os houve mesmo na ocasião dos grandes concursos, o que não é sempre assim.
Aqui chegou José Anselmo no primeiro do mês e saiu
no dia três eu lhe mostrei os corpos de milícias, e o mais
que há digno de ver-se e creio que lhe não ficará motivo
para ser descontente do que viu.
Os governadores do Bispado publicaram agora uma pastoral que tendo me parecido imprópria na expressão e na
ocasião, mandei lhes perguntar que coisa os movia a isso, e
responderam-me o que Vossa Excelência verá na cópia junta.
Uma sumaca que saiu deste porto para essa corte foi
roubada na altura de Cabo Frio, e obrigada a voltar para o
Norte; pela parte do Registo verá Vossa Excelência este
acontecimento, e agora acabo de receber uma parte de
Goiana cuja cópia ajunto para Vossa Excelência ver; quanto
o meu sistema de cobrir cada Capitania à sua custa ou de se
fazer um sistema geral de cruzeiros sobre toda a costa do
Brasil, segundo as regras de navegação e monções será conveniente.
Também apresento a Vossa Excelência uma relação dos
negociantes principais e de seus fundos presumidos, para
que Vossa Excelência faça alguma idéia dos recursos desta
Capitania.
À proporção que fôr tomando mais conhecimento remeterei novas relações.
Foi-me apresentado o requerimento incluso do vigário
do Limoeiro, que é muito curioso, eu mandei pôr o despacho em outro para ter o gosto de enviá-lo à presença de
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Vossa Excelência e o que posso dizer é que tudo quanto nele
se diz tem muito quem diga que é pura verdade.
Acredite Vossa Excelência que eu sempre darei as mais
evidentes provas de que sou
De Vossa Excelência
Venerador o mais Obrigado
(a.) Luiz do Rego Barreto
limo. e Exmo. Senhor Tomás Antônio de Vilanova Portugal.
Pernambuco, 6 de agosto de 1818.
1 — 3, 13, 29 n.o 1
116)
índice dos papéis a que refere a carta.
N.o 1.° Ofício de Bernardo Teixeira, de 5 de julho.
2.° Resposta ao dito ofício no dia 6.
3.° Resposta ao ofício em que Bernardo Teixeira pediu
a primeira vez os papéis que havia na secretaria, pertencentes ao tempo dos rebeldes, em data de 27 de outubro
de 1817.
4.° Relação que Bernardo Teixeira deu dos réus cabecas de revolução para serem presos, dada a 9 de julho.
5.o Certidão do Erário em que se mostra que o Cabugá
recebeu doze contos de réis do Real Erário.
6.o Dita do tabelião Manuel Pereira Dutra em que se
mostra que o dito Cabugá vendeu os seus bens antes de sair
desta Capitania.
7.° Dita do Escrivão dos Feitos das Execuções em que
se mostra quanto produziram os bens montantes do mesmo
Cabugá.
8.° Dita do Erário em que se mostra o dinheiro recebido pelo Bourbon de que não deu contas.

— 232 —

9.° Dita do dito em que mostra as quantias recebidas
pelos réus Domingos José Martins, João do Rego Dantas e
José Luís de Mendonça.
10.° Dita do dito em que se mostra o abono feito ao
Tesoureiro Geral Antônio Joaquim Ferreira Sampaio de
cento e quarenta contos que os rebeldes tiraram, e da parte
desta quantia que voltou aos cofres reais.
11.° e 12.° Duas certidões da Alfândega em que se mostra que nada há de direitos não pagos pertencentes aos réus
da Revolução ou estrangeiros.
13.° Nota das prestações do Banco e saques do Erário.
14.° Relação dos Donativos.
• 15.° Exposição das festas reais.
16.° Pastoral dos Governadores do Bispado.
17.° Resposta deles sobre o motivo de a publicarem.
18.° Parte do Registo do Porto.
19.° Parte do Comandante de Pitimbu sobre o roubo
de duas embarcações.
20.° N.° 1.° Relação dos negociantes e agricultores
réus desta Capitania.
20.° N.° 2.° Dita expressa em Recife em que se declara as circunstâncias dos sobreditos.
21.° Requerimento do Vigário do Limoeiro.
22.° Ofício do Escrivão da Alçada sobre uma embarcação suspeita.
23.° Resposta ao dito ofício.
N.B. Estes dois últimos documentos
apesar de não irem expressos na carta.

são

remetidos

Recife de Pernambuco, 7 de agosto de 1818.
(a.) Francisco José de Souza Soares d'Andréa
1 — 3, 13, 29 n.° 2
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117)
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor.
Preciso para a minha comissão da cópia do Decreto,
pelo qual Sua Majestade foi servido perdoar a pena de morte
aos soldados dos regimentos extintos desta praça, de uma
certidão de que conste que papéis do intitulado Governo
Provisório ficaram na secretaria, e que rumo tiveram os que
não apareceram e de ocupar no real serviço o Tenente de
Milícias Manuel José de Medeiros, e os milicianos que êle escolher para o auxiliarem: e por isso vou pedir a Vossa Excelência que me mande dar a dita cópia e certidão e que
mande ao dito Tenente que execute e faça executar as diligências que eu lhe determinar; o que espero de Vossa Excelência pelo grande zelo que tem do real serviço, em que
tanto se distingue e distinguiu sempre.
Deus guarde a Vossa Excelência muitos anos. Recife,
5 de julho de 1818. limo.' e Exmo. Sr. Luiz do Rego Barreto. Bernardo Teixeira Coutinho Alves de Carvalho.
(a.) Francisco José de Souza Soares d'Andréa
(À margem) — Cópia.
(Ao alto) — N.° 1.

1 — 3, 13, 29 n.° 3

118)
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor.
Acabo de receber o ofício de Vossa Excelência da data
de ontem e passo a responder as requisições que Vossa Excelência me faz.
O procedimento que tenho tido com os soldados dos extintos regimentos de linha desta Capitania, assim como a
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extinção dos mesmos regimentos tudo são atos feitos em conseqüência das instruções que recebi em data de 3 de maio
de 1817, e de tudo tenho dado parte à corte e portanto é negócio acabado.
A certidão que Vossa Excelência pede dos papéis que ficaram na Secretaria do tempo dos rebeldes não se pode
passar, porque não há livro aonde se fizessem tais assentos,
e todos os papéis que existiam pertencentes aos mesmos rebeldes foram enviados e entregues a Vossa Excelência por
um dos oficiais da mesma secretaria e são os constantes da
relação junta, por cópia, e nesta parte julgo ter satisfeito a
Vossa Excelência.
O Tenente de Milícias Manuel José de Medeiros que
Vossa Excelência me pede para comissões particulares ficará
à disposição de Vossa Excelência apesar de se ter comportado mal na última comissão em que Vossa Excelência o
empregou, fazendo prisões arbitrárias; quanto porém a empregar soldados milicianos às ordens do Tenente Medeiros
não posso convir de maneira alguma e Vossa Excelência deve
declarar-me o número de soldados que precisa, o tempo que
os pretende empregar, e a direção em que pretende enviá-los,
para se nomearem os ditos soldados, e seus oficiais inferiores, e dar-se-lhes o itinerário, e as ordens convenientes,
por isso que nenhum corpo de tropas pode marchar sem
estas circunstâncias, protestando contudo a Vossa Excelência
que nada tenho com o fim particular de tal diligência senão
dar-lhe próprio e pronto auxílio. Deus guarde a Vossa Excelência. Recife, 6 de julho de 1818. Luiz do Rego Barreto.
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Doutor Desembargador
Juiz Presidente da Alçada Bernardo Teixeira Coutinho Alvares de Carvalho.
(a.) Francisco José de Souza Soares d'Andréa.
(À margem) — Cópia.
(Ao alto) — N.o 2.

1 — 3, 13, 29 n.o 4
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119)
limo. Snr. — Logo que recebi o ofício de Vossa Senhoria de 14 do corrente expedi ordens aos comandantes
das fortalezas e ao carcereiro da cadeia pública desta vila
para me enviarem relações exatas dos presos de Estado que
estivessem naquelas prisões, da mesma sorte ao Escrivão
Deputado da Junta da Real Fazenda e ao Vedor Geral da
Gente de Guerra, para que me remetessem os despachos originais, e uma exposição das alterações, nomeações e ordens
que nos livros daquelas repartições se achassem do tempo do
governo intruso dos rebeldes, e constando-me que o Desembargador Relator da Comissão Militar tinha entregue a Vossa
Senhoria todos os papéis que se achavam em seu poder, esperava que as ditas repartições acima satisfizessem ao que
lhes determinei para então ajuntar o que houvesse nesta Secretaria, fazer de tudo uma relação circunstanciada, e dêste
modo satisfazer completamente ao que Vossa Senhoria exigia no sobredito ofício. A relação dos presos levou dias a
extrair-se, porque foi preciso acrescentarem-se declarações e
circunstâncias que se não achavam nos seus assentos; e contudo logo que se concluiu eu mesmo a apresentei a Vossa
Senhoria. Da Secretaria da Junta da Fazenda e da Vedoria
Geral ainda se me não remeteu o que eu ordenei talvez porque lhe não coubesse em tempo e consta-me que o escrivão
deputado já falou a Vossa Senhoria a semelhante respeito.
Como pois Vossa Senhoria me diz agora no seu ofício de
hoje que lhe são mui precisos os papéis que existem nesta
secretaria, remeto os que constam da relação inclusa que já
estava feita, e demorada somente pelos motivos que tenho
expendido, e ajunto mais uma relação de cinco presos que
chegaram ultimamente, e não estão contemplados na relação
que Vossa Senhoria já tem. Daquela relação verá Vossa Senhoria que já se contemplavam as justificações dos presos,
que em virtude delas foram soltos, tendo eu tido a cautela
de ouvir sempre em separado o Desembargador Relator da
Comissão Militar e como este magistrado apresentou também a Vossa Senhoria a sua relação desta há de constar

— 236 —

quais foram os presos soltos por sua ordem, em virtude da
Comissão que lhe dei para averiguar escrupulosamente se
estavam ou não em termos disso.
Não remeto os selos e bandeiras de que usaram os rebeldes porque não existem, as bandeiras consta-me que
foram rotas e despedaçadas pelo povo no dia da restauração,
e quanto aos selos aparecendo somente um sinete, que era
o mesmo em que estavam gravadas as armas reais, as quais
os insurgentes mandaram apagar para se abrirem as suas,
o mesmo se lhes fêz para se tornarem a abrir aquelas.
Não apareceram livros alguns de assentos, deliberações,
e despachos, os quais ou foram pelos rebeldes queimados, e
destruídos no ato da fuga, ou foram roubadas pelo povo,
quando assaltou o palácio da Soledade, e dali segundo me
consta se tiraram trastes e quanto havia.
As cartas que Vossa Senhoria me envia vão agora mesmo
dirigidas a quem competem. Amanhã terei a satisfação de
encontrar-me com Vossa Senhoria e então trataremos de
tudo o mais que ocorrer, estando eu pronto para ajudar a
prestar a Vossa Senhoria em tudo aquilo que fôr a bem do
serviço de Sua Majestade na importante Comissão de que
Vossa Senhoria tão dignamente está encarregado.
Deus guarde a Vossa Senhoria. Recife, 27 de outubro
de 1817. Luiz do Rego Barreto. Ilustríssimo Senhor Bernardo Teixeira Coutinho Alvares de Carvalho.
(a.) Francisco José de Souza Soares d'Andréa
(Ã margem) — Cópia.
(Ao alto) — N.o 3.

1 — 3, 13, 29 n.o 5

120)
Pessoas que por serem cabeças devem ser presas na
forma da Carta Regia de 6 de fevereiro e para que peço auxílio no ofício que aqui vai junto esta.
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João Francisco de Araújo, termo do Limoeiro.
Manuel Atanázio da Silva Chucharra, corretor de folhas
nesta vila.
Jeronimo de Albuquerque Maranhão, ou por outro nome,
Jeronimo Leopoldo Albuquerque Maranhão, rendeiro do
Engenho Novo, termo de Igaraçu.
Manuel Maria Carneiro da Cunha, Tenente Coronel e
filho do Coronel Francisco Xavier Carneiro da Cunha, e
cunhado do dito Jeronimo de Albuquerque Maranhão, mora
no Engenho d'Agua termo de Igaraçu.
José Carneiro da Cunha, filho também do dito Coronel Francisco Xavier Carneiro da Cunha, e dizem que
mora com seu pai no Engenho de Araripe do dito termo
de Igaraçu, e outros dizem que mora com o dito, e outros,
que com o dito Jeronimo de Albuquerque Maranhão, seu
cunhado.
O Alferes Joaquim Pedro, que mora perto de Itamaracá
ou lá mesmo.
O Alferes José Francisco do Desterro, que também mora
em Itamaracá ou perto. O Juiz de Goiana dirá aonde moram
se se não souber.
(a.)

Teixeira.

(Ao alto) — N.o 4.

1 — 3, 13, 29 n.° 6

121)
Isidoro Martins Soriano, escrivão e deputado da Junta da
Real Fazenda da Capitania de Pernambuco, por Sua Majestade Fidelíssima, que Deus guarde, etc. Certifico que revendo o livro quarenta e oito da receita e despesa da Tesouraria Geral dos Rendimentos Reais da dita Capitania
nele à folhas vinte duas e em vinte e oito de março do ano
próximo passado de mil oitocentos e dezessete, debaixo do
número setenta e um se acha lançada a seguinte partida de
despesa. Entregues ao Patriota Antônio Gonçalves da Cruz,
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por ordem do Governo Provisório de vinte sete do corrente
mês, para o fim de que o mesmo Governo o tem encarregado
(despesa extraordinária). Doze contos de réis. Maximiano
Francisco Duarte, Antônio Gonçalves da Cruz. E nada mais
se continham em dito assento, e livro, aos quais me reporto
e de que fiz extrair a presente certidão, em virtude da portaria do Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Governador,
e Capitão General desta Capitania em data de trinta do mês
passado. Recife de Pernambuco, em o primeiro de agosto de
mil oitocentos e dezoito. E eu Isidoro Martins Soriano a
fiz escrever e assinei.
(a.)

Isidoro Martins Soriano

(Ao alto) — N.o 5.

1 — 3, 13, 29 n.° 7

122)
Manuel Pereira Dutra, Tabelião do Público, Judicial e
Notas, e Escrivão do Crime e Cível desta vila de Santo Antônio do Recife, e seu termo, Capitania de Pernambuco por
Sua Majestade Fidelíssima, que Deus guarde, etc. Certifico
que Antônio Gonçalves da Cruz, vendeu por escritura pública, feita na minha Nota, em vinte e sete de fevereiro do
ano próximo passado de mil oitocentos e dezessete a Antônio Muniz de Medeiros, quatro moradas de casas a saber:
três de três andares, pegadas umas a outras, duas destas confrontando com a praça denominada do Polé, e a outra para
a rua denominada Quebugas, e outra térrea na rua das
Laranjeiras, desta vila; todas quatro pelo preço e quantia de
dezessete contos e quinhentos mil réis, dinheiro à vista que
o vendedor recebeu do referido comprador.
O mesmo Antônio Gonçalves da Cruz, vendeu a José
Feliz da Cruz uma casa de sobrado na rua do Fogo desta
vila, e outra térrea na rua do Cotovelo da Boa Vista, por
escritura feita na minha Nota, aos três de março do dito ano
de mil oitocentos e dezessete, ambas pelo preço e quantia de

— 239 —

um conto de réis, confessando o vendedor haver já recebido
a dita quantia do comprador em dinheiro de contado. Passa
o referido na verdade e ao respectivo livro de notas me reporto e a presente fiz passar por ordem vocal do Senhor
Doutor Desembargador Ouvidor Geral Antônio José da Maia
e Silva, e vai na verdade sem coisa que dúvida faça; fiz escrever, subscrevi e assinei nesta vila do Recife de Pernambuco aos trinta e um de julho de mil oitocentos e dezoito
anos.
Fiz escrever e assinei em fé de verdade
(a.)

Manuel Pereira Dutra

(Ao alto) — N.° 6.

1 — 3, 13, 29 n.° 8

123)
Atestação.
João Osório
da Casa de Sua
e Corregedor do
Brasil. Escrivão

de Castro Souza Falcão, Fidalgo Cavaleiro
Majestade, seu Desembargador de Agravos,
Cível da Corte e Casa da Suplicação do
da Alçada expedida a Pernambuco, etc.

Atesto que perante mim o Desembargador do Paço e
Juiz da Alçada, Bernardo Teixeira Coutinho Álvares de Carvalho, requereu vocalmente ao Governador e Capitão General de Pernambuco Luiz do Rego Barreto, ou lhe falou, na
necessidade que havia de prender a José Carlos Mairink, secretário que era, do Governo, por estar provado ser réu da
rebelião sucedida em Pernambuco, ao que representou o dito
Governador a falta que aquele homem lhe fazia para o expediente da Secretaria, de que por ora não podia prescindir,
nem tinha pessoa capaz para o suprir, que lhe seria necessário mandar vir de Lisboa, e que para isso era necessário
o tempo de três ou quatro meses, conveio neste prazo o dito
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Juiz da Alçada e nos princípios tentando aquele José Carlos
ir à Corte o Governador me falou para a fazer saber ao Juiz
da Alçada e este facultar a dita jornada dizendo-me ser preciso a sua ida para vocalmente expor ao Ministério negócios
da segurança interna e externa daquela Capitania, que não
era conveniente escrever, e que se êle era réu da rebelião
depois de se lhe tirar este serviço podia muito bem ser preso
no Rio de Janeiro; o que tudo expondo eu ao Juiz da Alçada
não anuiu, antes requereu ao Governador a prisão do
mesmo, até por expirado ter o termo concedido; em conseqüência do que houve entrevistas do Governador com o Juiz
da Alçada, e o resultado foi mandar-me este fazer uma relação dos que estavam em circunstâncias de serem presos, que
fiz e lhe entreguei e no dia cinco de abril passado o dito
Governador mandou proceder à prisão de todos os referidos
na dita relação entregue no dia quatro (segundo minha
lembrança) e entre alguns que escaparam foi o dito José
Carlos que depois constou ter fugido no dia quatro à noite;
o que por ser verdade e constar por mandado dele Juiz da
Alçada passei a presente, que assinei. Bahia, 10 de outubro
de 1818.
(a.) João Osório de Castro Souza Falcão
2. Atesto igualmente, que no dia vinte e oito de setembro passado de manhã, estando eu com o dito Desembargador do Paço e Juiz da Alçada, aí chegou o Secretário do
Governo de Pernambuco, e depois de falar em várias coisas
disse que no dia antecedente tinha chegado à noite ao Porto
do Recife José Carlos Mairink e que ainda não tinha tido
tempo de se ter participado por ofício a êle Juiz da Alçada.
Ei não declarou que fazia aquela participação por mandado
do Governador e Capitão General, assim como do que
antes disse. Bahia, 10 de outubro de 1818.
(a.)

João Osório de Castro Souza Falcão
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3. Certificado que pelo mesmo Juiz da Alçada me foi
entregue um ofício do Governador e Capitão General de Pernambuco do teor seguinte — Ilustríssimo e Excelentíssimo
Senhor. Recebi a sobrecarta do meu ofício como sinal de
entrega e um recado de que Vossa Excelência à tarde me
falaria. Eu não posso esta tarde ter essa honra, e preciso
já uma decisão para não ter sustada esta diligência. Deus
guarde a Vossa Excelência. Recife, 30 de setembro de 1817.
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Bernardo Teixeira
Coutinho Álvares de Carvalho. Luiz do Rego Barreto. E
não se continha mais no dito ofício que vai fielmente copiado do próprio a que me reporto e tornei a entregar ao
dito Juiz da Alçada de que dou fé. Bahia aos dez de outubro de mil oitocentos e dezoito; eu João Osório de Castro
Souza Falcão, Escrivão da Alçada que o escrevi e assinei.
(a.)

João Osório de Castro Souza Falcão

Certifico mais que pelo mesmo Juiz da Alçada me foi
entregue um ofício do Governador de Pernambuco, um artigo do qual é da forma e teor seguinte = Como se trata de
exame de doentes, e o Major Merme acaba de me participar
vocalmente que José Carlos Mairink está em muito mau
estado, segundo êle pensa, declaro a Vossa Excelência que
também o não farei embarcar, sem proceder um semelhante
exame, para o que o faço conduzir ao Hospital para se lhe
fazer a vistoria ao mesmo tempo que aos outros, para então
ser ou não embarcado segundo a decisão = E não se continha mais no dito artigo que vai bem e verdadeiramente
copiado do próprio a que me reporto e torno a entregar ao
mesmo juiz de que dou fé. Bahia aos dez de outubro de
mil oitocentos e dezoito. Eu João Osório de Castro Souza
Falcão que o escrevi, conferi e assinei.
(a.)

João Osório de Castro Souza Falcão
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Certifico mais que um outro ofício do Governador e Capitão General de Pernambuco para o Juiz era do teor seguinte = Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor. O oficial
encarregados do embarque dos presos e que estão no Hospitai Militar me acaba de apresentar a representação feita
pela junta do mesmo hospital a respeito de quatro dos presos
de Estado que julgam ter perigo de vida, pelo fato de embarcarem. Queira Vossa Excelência dizer-me oficialmente (pois
que eu me não quero fazer responsável daquelas vidas) se
apesar do perigo decidido de vida em que os ditos presos se
acham exige que eles embarquem. Deus guarde a Vossa Excelência. Recife, trinta de setembro de mil oitocentos e dezoito. Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Bernardo Teixeira Coutinho Álvares de Carvalho. Luiz do Rego Barreto.
E não se continha mais no dito ofício que vai bem e fielmnete copiado do próprio a que me reporto de que dou fé.
Bahia, 10 de outubro de 1818. Eu João Osório de Castro
Souza Falcão, Escrivão da Alçada, que o escrevi, conferi e assinei.
(a.)

João Osório de Castro Souza Falcão

Atesto mais que no dia seis de abril, estando tirando
testemunhas em casas do Juiz da Alçada, aí me veiu procurar o Ajudante General, e me participou a fugida de José
Carlos Mairink, o que participei depois ao mesmo Juiz, e
êle fazendo uma carta ao Governador, e mostrando-ma, a
achei muito forte, e êle fazendo outra e apresentando-ma
passei pela vista e lha tornei a entregar sem dizer nada (segundo a minha lembrança) e êle a mandou; o que por assim
passar e ser verdade passei a presente. Bahia, 12 de outubro de 1818.
(a.)

João Osório de Castro Souza Falcão
1 — 3, 13, 29 n.° 9
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124)
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor. Neste momento
passo ordens à Junta do Hospital para que esteja pronta a
hora que Vossa Excelência lhe avisar para as vistorias que
Vossa Excelência julgar dever fazer aos quatro doentes que
ficaram demorados no hospital, em conseqüência do seu
estado de saúde, e parece-me que para representação será suficiente aquela que eles entregaram ao oficial no ato do embarque e que foi presente a Vossa Excelência. Deus guarde
a Vossa Excelência. Recife, 30 de setembro de 1818. Ilustríssimo Senhor Bernardo Teixeira Coutinho Álvares de Carvalho. Luiz do Rego Barreto.
(A margem) — Cópia l.a.
1 — 3, 13, 29 n.° 10

125)
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor. Acabo de receber
o ofício de Vossa Excelência em resposta ao meu último
sobre a vistoria que Vossa Excelência pretende fazer aos
presos, que estão demorados no Hospital por causa do seu
grave estado de moléstia, e por muito estranho que me pareça o modo (1) com que Vossa Excelência me escreve, quero
da minha parte falar-lhe com mais alguma moderação, para
mostrar em tudo a nossa dissemelhança. Vossa Excelência
entregou-me a relação dos presos, que deviam embarcar para
a Bahia e desde esse momento esta operação ficou de todo
a meu cargo; lembrei-me hoje às onze horas de os embarcar pelas duas da tarde sem avisar corpo algum, sem
mandar pegar em armas nem os piquetes, sem acorrentar
nem carregar de ferros aos presos, e até com bem pequenas
escoltas para mostrar a todos aqueles que ou por medo, ou
por malícia acharem esta empresa perigosa, que tudo está
muito tranqüilo, e seguro; assim aconteceu às duas horas;
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eu vi das janelas do palácio as lanchas que os conduziam
de todas as partes e não vi em pessoa alguma senão demonstrações de pena; porque com efeito é pena que hajam tantos
réus de primeira cabeça (2). Devo antes de continuar em
outras coisas declarar a Vossa Excelência que sabendo que
José Carlos está perigoso mas lembrando-me que este homem
já foi causa de haver entre nós aquela correspondência feita
com tanta prudência da parte de Vossa Excelência que foi
obrigado a pedir-me licença para me falar, interessando
nisto o Desembargador Osório, e depois fazendo ajuntar às
rogativas deste Ministro as de Vossa Excelência, me pediu
humildemente que rasgássemos, consentindo como eu lhe
disse, que fazia vergonha à magistratura, (3) lembrando
digo desta correspondência e desejando evitar contestações
desagradáveis mandei avisar José Carlos que se preparasse
para embarcar (4) amanhã e dei ordem para embarcar todos
os outros compreendidos na Relação sem excessão. O oficiai que foi encarregado de conduzir os que estavam na cadeia representou-me que um se achava com febre, se queria
que embarcasse, mandei-lhe dizer que estando em perigo de
vida, me desse parte disso, e não estando em perigo que o
embarcasse mas quando chegou esta ordem já Vossa Excelência tinha decidido que embarcasse. Logo depois recebi a
parte do oficial que foi encarregado de conduzir os do nospitai e pareceu-me que à vista do voto de dois médicos e
dois cirurgiões, que não são faltos de crédito não devia
tomar sobre mim a responsabilidade à vida daqueles desgraçados, e fiz-lhe o ofício a que Vossa Excelência se subtraiu
de me responder (5). Como preliminar devo lembrar a Vossa
Excelência que quando o Tenente-Coronel Soares, Secretário
deste Governo foi mandado por mim. dar parte a Vossa Excelência da chegada de José Carlos enquanto o não fazia
oficialmente (6) e que este oficial sabendo já do mau estado de saúde de José Carlos pela declaração do Sargentomor por quem foi conduzido à prisão, perguntou a Vossa
Excelência se no caso de êle estar perigoso devia ir e que
Vossa Excelência lhe respondeu que precisava dele na Bahia,
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o mesmo Tenente-Coronel recordando-se que na véspera um
dos médicos do hospital o tinha prevenido vocalmente que
havia um velho de oitenta anos (7) incapaz de embarcar o
comunicou a Vossa Excelência para saber se até neste caso
devia embarcar o dito velho, Vossa Excelência lhe respondeu
que sim que não podia dispensar ninguém e que por isso
mesmo que era velho pouco se perdia, o que o dito Tenente
Coronel teve de replicar que embarcar um homem que pelo
simples fato de embarcar havia probabilidade de morrer era
matar, e matar sem processo, Vossa Excelência lhe respondeu
que por êle morrer ninguém o poderia acusar, e por êle ficar
poderia ser argüido. Também é preliminar declarar eu a
Vossa Excelência que a Junta do Hospital e nenhuma das
repartições que estão debaixo das minhas ordens tem necessidade de saber com antecedência o que eu pretendo fazer
e por esta causa só quando souberam que os presos estavam
para embarcar é que tiveram motivo para fazerem apresentação, e sem me embaraçar com o voto de Vossa Excelência
sobre o direito ou faculdade que tinha o oficial de me fazer
as representações que entendeu devia fazer-me, basta que
lhe diga que tudo foi feito como se devia fazer e que a Junta
do Hospital só errou em dizer ao oficial que representasse a
Vossa Excelência quando devia dizer que me representasse,
para eu lhe dar a solução que entendesse (8). É também da
essência que Vossa Excelência repare que a representação
é feita pela Junta e não pelos presos. Voltando agora ao
primeiro assunto, é para pensar que Vossa Etxcelência se
quisesse esquivar a dar uma resposta decisiva ao menos a
dá-la oficialmente como logo lhe pedi no meu primeiro ofício
de hoje (9) para não ficar responsável, nem por uma nem
por outra solução, e é por isto que eu instei pela resposta,
e logo que Vossa Excelência me disse que pretendia fazer
vistoria aos doentes, eu dei as ordens que eram precisas e
julguei com isto o negócio ultimado. Não foi assim, e aparece no seu ofício último Vossa Excelência pedindo-me licença para autuar o meu ofício e a representação da Junta
e devo confessar-lhe que sem demorar a minha idéia em
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indagar o para que isso será bom no caso atual, lhe dou licença para autuar o meu ofício e mesmo todos os outros,
com a condição de autuar êste também e todo por extenso
para lhe poupar outra vez a humildade de me pedir que o
rasgue, como já fêz (10). Continua Vossa Excelência no seu
ofício dizendo que como os médicos da Junta fizeram a representação, que não podem ser ouvidos, na vistoria que
Vossa Excelência pretende fazer, a isto devo advertir a Vossa
Excelência que o nosso negócio não é saber se os médicos
mentiram ou falaram verdade pois que em caso de falta, não
pertence a Vossa Excelência julgar (11); neste caso o nosso
negócio é saber se os presos estão em estado de embarcar
e como para mim está sabido pela representação da junta
em que nenhuma dúvida ponho só me resta saber se Vossa
Excelência quer que eles embarquem apesar de estarem em
perigo de vida, porque em Vossa Excelência me dizendo por
escrito que apesar de perigar a vida dos presos exige que
eles embarquem são logo e logo conduzidos para bordo e
Vossa Excelência ficará responsável a El-Rei Nosso Senhor
por êste procedimento, que a falar a verdade é diverso dos
sentimentos que fazem o mesmo Senhor tão caro aos nossos
corações. A vista disto a vistoria que Vossa Excelência quer
é só precisa a Vossa Excelência e não se fiando dos médicos
e cirurgiões da Junta pode nomear aqueles que bem quiser,
e enviar-me (12) a lista deles, para eu permitir que em
presença dos médicos do hospital e precedendo a sua exposição por isso que são os facultativos que os têm tratado,
votem se os doentes estão ou não capazes de embarcar.
Vossa Excelência me dirá quem mais deve acompanhar os
médicos e cirurgiões que Vossa Excelência nomear e exijo
uma cópia do termo que se fizer ou que fique registado
nos livros do mesmo hospital; com estas condições pode
Vossa Eixcelência proceder a vistoria que pretende, ficando
na inteligência, que de outro modo o não consentirei e é
melhor que decida pelo embarque dos presos respondendo
sempre Vossa Excelência pela sorte deles. Como se trata de
exames de doentes, e o Major Merme acaba de me parti-
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cipar vocalmente que José Carlos está em muito mau estado, segundo êle pensa, declaro a Vossa Excelência que
também o não farei embarcar, sem preceder um semelhante
exame, para o que o faço conduzir ao hospital para se lhe
fazer a vistoria, ao mesmo tempo que aos outros para então
serem ou não embarcados, segundo a decisão. Em resposta ao
Post Scriptum do seu ofício devo dizer-lhe que tudo está
embarcado, mas que nenhuma necessidade tenho de lho
fazer saber hoje. Deus guarde a Vossa Excelência. Recife*
30 de setembro de 1818. Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Bernardo Teixeira Coutinho Álvares de Carvalho. Luiz
do Rego Barreto.
(À margem):
(1) Não declara as palavras em que esteja esse excesso
do modo e se as houvesse esta carta mostra que as não calava.
(2) O grande número era dos presos antes do perdão,
e por isso é engano considerá-los todos cabeças como aqui
se faz.
(3) Como isto foi digo eu na minha carta e é contrário ao que aqui se diz o que se deduz do que foi.
(4) Os réus de lesa-majestade, como têm tudo em sequestros não têm com que se preparem e por isso não é preciso avisá-los além das outras circunstâncias bem sabidas
porque se não devem avisar e nunca sem ordem do Juiz deles.
(5) Porque não respondi logo eu o digo na minha
carta e não foi por me subtrair e com efeito ainda respondi
antes do tempo devido e necessário.
(6) Êste oficial que serve de secretário não disse que
vinha mandado, contou o caso como de sua curiosidade,
como digo na minha carta e diz a atestação artigo 2.°.
(7) Porém para êste homem não se requereu vistoria,,
e êle chegou à Bahia com saúde como todos os presos.
(8) Porém não se pode negar que eu era e sou o juiz
destes presos, e que a mim estavam incumbidos.
(9) Acima fica dito porque não respondi no momento,,
acima n.° 5.
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(10) Como se rasgaram os ofícios o digo na minha
carta e ao auto da vistoria juntei o outro ofício que me
trouxe a representação dos médicos, erram êste porque pedindo eu licença por civilidade para o juntar não era obrigado a receber condições para isso.
(11) Para se dever seguir o voto dos médicos assim
como o dos louvados, devem eles ser nomeados pelo Juiz e
na forma da lei, e estes o não foram como digo na minha
carta.
(12) Não enviei a lista pedida nem disse quem me havia de acompanhar pelas razões expostas na minha carta.
E para ir ao Hospital aonde estavam réus de lesa-majestade
de que eu era o único juiz, não precisava de licença, porque
neste crime não há lugar privilegiado, e com o fato de recolher os meus presos no hospital ficou dada a licença para
eu os ir ver, e vigiar quando quisesse ainda que o lugar pudesse ser privilegiado como não é.
Cópia 2.a.
1 — 3, 13, 29 n o 11

126)
Antônio José Rodrigues Azedo, Escrivão dos Feitos e
Execução da Real Fazenda nesta vila de Santo Antônio do
Recife de Pernambuco, por Sua Majestade Fidelíssima, que
Deus guarde, etc.
Certifico que dos autos de seqüestro que por êste Juízo
dos Feitos da Real Fazenda se procedeu nos bens do ausente
Antônio Gonçalves da Cruz a requerimento do Doutor Procurador Fiscal como devedor à Real Fazenda de quantia que
recebeu da mesma quando se ausentou para os Estados
Unidos, mandado pelo governo intruso; consta ter-se procedido ao dito seqüestro em todos os bens do referido devedor ausente, e procedendo-se a venda dos mesmos por
efeito do requerimento do dito Procurador Fiscal veio a ser
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o produto líquido dos mesmos a quantia de dois contos novecentos quatorze mil seiscentos e quarenta e quatro réis,
abatidas as despesas do juízo.
Passa o referido na verdade e aos próprios autos me reporto em fé do que passei a presente por mandado do Desembargador Juiz dos Feitos da Real Fazenda Antero José
da Maia e Silva, nesta vila do Recife de Pernambuco aos
trinta e um de julho de mil oitocentos e dezoito. Escrevi e
assinei.
O escrivão dos feitos
(a.)

Antônio José Rodrigues Azedo

(Ao alto) — N.o 7.

1 — 3, 13, 29 n.o 12

127)
Isidoro Martins Soriano, Escrivão e Deputado da Junta
da Real Fazenda da Capitania de Pernambuco, por Sua Majestade Fidelíssima, que Deus guarde, etc. Certifico que do
livro quarenta e oito da Receita, e Despesa da Tesouraria
Geral dos Rendimentos Reais da dita Capitania, consta haver
recebido José Mfeiria de Vasconcelos, no tempo do intruso govêrno revolucionário, trinta e oito contos de réis, em nove
adições, para suprimento das despesas da tropa, de que o
havia incumbido o sobredito Governo, de cuja quantia nunca
deu contas, e somente consta a folhas trinta e uma do mencionado livro ter-se recebido em vinte e oito de abril do ano
próximo passado, a quantia de dois contos duzentos e um
mil trezentos e vinte réis, entregues por Manuel de Carvalho
Paes de Andrade, por conta do que havia recebido do referido Vasconcelos para as despesas da tropa que se havia expedido para as Alagoas. E nada mais se continha em ditos
assentos e livro, aos quais me reporto e de que fiz extrair a
presente certidão em virtude da portaria do Ilustríssimo e
Excelentíssimo Senhor Governador e Capitão Gfeneral desta
Capitania em data de trinta do mês passado. Recife de Per-
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nambuco, em o primeiro de agosto de mil oitocentos e dezoito. E eu Isidoro Martins Soriano a fiz escrever e assinei.
(a.)

Isidoro Martins Soriano

(Ao alto) — N.o 8.

1 — 3, 13, 29 n.o 13

128)
Isidoro Martins Soriano, Escrivão e Deputado da Junta
da Real Fazenda da Capitania de Pernambuco, por Sua Majestade Fidelíssima, que Deus guarde, etc. Certifico que revendo o livro quarenta e oito da Receita e Despesa da Tesouraria Geral dos Rendimentos Reais da dita Capitania
dele consta ter recebido por ordem do governo revolucionário o réu processado Domingos José Martins onze contos
cento e seis mil duzentos e trinta réis para despesas da tropa
e outras, de que estava encarregado, de cuja quantia nunca
deu contas. Outrossim certifico, que a folhas trinta do
mesmo livro se acha lançada a quantia de um conto de réis
que por ordem do dito Governo, recebeu o Capitão João do
Rego Dantas Monteiro para uma expedição, de que foi encarregado de que não deu contas. Certifico mais que a
folhas quarenta do dito livro consta ter recebido do réu processado José Luís de Mendonça duzentos mil réis, cuja aplicação se ignora. E nada mais se continha em ditos assentos
e livro, aos quais me reporto, e de que fiz extrair a presente
certidão em virtude da Portaria do Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Governador e Capitão General desta Capitania em data de trinta do mês passado. Recife de Pernambuco, o primeiro de agosto de mil oitocentos e dezoito.
E eu Isidoro Martins Soriano a fiz escrever e assinei.
(a.)

Isidoro Martins Soriano

(Ao alto) — N.o 9.

1 — 3, 13, 29 n.o 14
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129)
Isidoro Martins Soriano, Escrivão e Deputado da Junta
da Real Fazenda da Capitania de Pernambuco, por Sua Majestade Fidelíssima, que Deus guarde, etc. Certifico que a
folhas quarenta e dois do livro quarenta e oito da Receita e
Despesa da Tesouraria Geral dos Rendimentos Reais da dita
Capitania, consta ter se abonado ao Tesoureiro Geral Antônio Joaquim Ferreira de Sampaio em virtude da portaria
da Junta da Real Fazenda, de seis de agosto do ano próximo
passado, a quantia de cento e quarenta contos de réis, que
por força das circunstâncias pretéritas haviam saído dos
reais cofres por ordem do Governo rebelde, e insurgente
e depositados no palácio da Soledade, de donde foram depois levados pelo dito Governo e tropa que seguia na fuga
que fizeram para o interior da Capitania como tudo constou
dos documentos que dito Tesoureiro Geral ajuntou ao seu
requerimento e informações a que sôbre êle se procedeu. Outrossim certifico que a folhas cinte e cinco do livro quarenta
e nove da Receita e Despesa, se acham carregados em receita ao sobredito Tesoureiro Geral oitenta e cinco contos
quinhentos oitenta mil novecentos setenta e cinco réis
apreendidos em diferentes lugares e procedentes dos sobreditos cento e quarenta contos de réis, e entregues por diversas pessoas desde vinte e dois de maio, até cinco de
agosto do ano próximo passado. E nada mais se continha
em ditos assentos, e livro, aos quais me reporto, e de que
fiz extrair a presente certidão em virtude da portaria do
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Governador e Capitão
General desta Capitania em data de trinta do mês passado.
Recife de Pernambuco, em o primeiro de agosto de mil oitocentos e dezoito. E eu Isidoro Martins Soriano a fiz escrever
e assinei.
(a.)

Isidoro Martins Soriano

(Ao alto) — N.o 10.

1 — 3, 13, 29 n.o 15
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130)
Em observância das ordens que me foram dirigidas pelo
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor General, cumpre-me
ordenar ao Escrivão da Mesa de Abertura das Fazendas desta
Alfândega, que revendo os livros respectivos que na mesma
mesa servem e em que se lançam os despachos das fazendas,
passe por certidão quais sejam os direitos que deixaram de
satisfazer os ingleses e americanos ou quaisquer outros estrangeiros daquelas fazendas e mercadorias, que na referida
mesa despacharam, durante o tempo do infame governo
rebelde, isto é, a diferença que houver na percepção dos referidos Direitos no caso de ter havido a semelhante respeito
alguma alteração nas reais ordens de Sua Majestade, relativamente aos mesmos direitos motivada pela despótica ordem
ou determinação do mesmo infame governo.
Recife, 31 de julho de 1818.
(a.)

Pinho

João Fernando da Cruz, Escrivão da Mesa de Abertura
das Fazendas, despachos e descarga dos navios de Alfândega desta praça por Sua Majestade Fidelíssima, que Deus
guarde, etc. Certifico que revendo o livro trinta e dois donde
se lançam os despachos de assinar que se fazem na Mesa
de Abertura desta Alfândega, nele a folhas trinta e duas
verso consta ter despachado Bento José da Costa, em trinta
e um de março do pretérito ano de mil oitocentos e dezessete várias fazendas, vindas de Barcelona em a Polaca Estrela Espanhola, que devendo pagar os direitos de vinte e
quatro por cento, por ser propriedade espanhola pagou tão
somente os direitos de quinze por cento em virtude de uma
despótica ordem do infame e rebelde governo de vinte e um
do dito mês, cuja diferença soma em cento oitenta seis
mil setecentos e vinte três réis. E do mesmo livro consta
mais a folhas trinta e três haver em o primeiro de abril do
referido ano, despachado o mesmo Bento José da Costa várias fazendas, vindas do mesmo porto na mesma embarcação,
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e pertencente à mesma propriedade pagando por elas igualmente quinze por cento, quando devia ser vinte quatro, cuja
diferença soma em quarenta seis mil quinhentos quarenta e
oito réis. Tudo o mais seguiu a ordem que antes e de presente se pratica. É unicamente o que consta do dito livro,
a que me reporto de que passei a presente certidão em observância da portaria acima do juiz proprietário da mesma Alfandega, José de Pinho Borges, nesta Alfândega da vila de
Santo Antônio do Recife de Pernambuco em o primeiro de
agosto de mil oitocentos e dezoito. Subscrevi e assinei.
(a.)

João Fernandes da Cruz

(Ao alto) — N.o li.
1 — 3, 13, 29 n.° 16
131)
Em observância das ordens que me foram dirigidas pelo
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor General cumpre-me
ordenar ao Escrivão da Mesa da Estiva desta Alfândega que
revendo os livros respectivos, que na mesma mesa servem, e
em que se lançam os despachos dos gêneros passe por certidão quais sejam os direitos que deixaram de satisfazer os
ingleses, americanos, ou quaisquer outros estrangeiros daqueles gêneros que na referida mesa despacharam durante
o tempo do infame governo rebelde, isto é, a diferença que
houve na percepção dos referidos direitos, no caso de ter
havido a semelhante respeito alguma alteração nas reais ordens de Sua Majestade relativamente aos mesmos direitos,
motivada por ordem ou determinação do mesmo infame govêrno. Recife, 31 de julho de 1818.
(a.)

Pinho

(Ao alto) — N.° 12.

1 — 3, 13, 29 n.o 17
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132)
Em observância da portaria de Vossa Senhoria, de 31 de
julho de 1818, em conseqüência de ordens superiores que
recebeu passei a rever os livros desta Mesa da Estiva, e
nelas consta terem despachado alguns americanos e espanhóis gêneros que segundo as ordens de Sua Majestade
sempre se cobraram direitos de vinte e quatro por cento, e
que somente pagaram quinze, em conseqüência de uma.
ordem do intruso e rebelde Governo Provisório de 13 de
março de 1817, aonde despòticamente ordenou que as qualidades de grãos em espécie e reduzidos a farinha, legumes,
armamento pólvora, chumbo, balas, artilharia, enxôfar,
salitre, livros, carateres de imprensa, máquinas e instrumentos científicos fossem livres de direitos de entrada pelo
espaço de um ano, da data da mesma ordem, o que se observou pelo respeito que sempre há ao despotismo, e a um
governo composto de homens levados sem respeito às leis,
sem temor de Deus e ao Nosso Augusto Soberano, mas logo
que se restauraram felizmente as reais bandeiras, o juiz e
mais oficiais desta Alfândega, zelosos dos reais direitos procuraram cobrar, como de fato cobraram, os mesmos direitos
reais como o praticaram com diversos negociantes portugueses e estrangeiros entre os quais apareceu José Bryan,
de nação americana, reclamando os direitos que se lhe fêz
pagar de vinte e quatro por cento de gêneros que foram
isentos de direitos pelo sobredito intruso e rebelde governo,
o qual requerimento se acha pendente na Junta da Real
Fazenda e sujeito a sua sábia e respeitável decisão, à exceção de Bento José da Costa, que ainda não pagou a diferença de um despacho feito em 17 de abril a folhas 100
verso, da quantia de trinta e seis mil seiscentos e trinta réis
de gêneros vindos de Barcelona na Polaca Estrela e para
que o referido conste se passou a presente em virtude da
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portaria acima mencionada, Alfândega de Pernambuco em o
l.o de agosto de 1818.
(a.)

Manuel do Carmo Inojosa
Escrivão da Mesa da Estiva.
1 — 3, 13, 29 n.o 18

133)
Nota das prestações do Banco do Brasil e das letras sacadas pelo Erário Régio, pagas na Tesouraria Geral da
Junta da Real Fazenda da Capitania de Pernambuco desde
23 de julho do próximo passado até o presente
A saber:
1817
Julho.

Prestações do Banco do Brasil
março e abril do dito ano

Agosto,

dos meses

de
70:0008000

idem dos meses de maio e Junho
70:0008000
dito
Saques pelo Erário Régio

Setembro.

Novembro.

pelo

Régio

Erário

... 58:651$967

Prestação do Banco
setembro dito

do mês de
35:0008000

Saques pelo Erário

Régio

41:2868040

128:6518967

76.2868040

Prestação do Banco do mês de
outubro dito
35:0008000
Saques

Dezembro.

155:128$660

Prestações do Banco dos meses
70:0008000
de Julho e agosto dito
Saques

Outubro.

35:1283660

Erário

pelo

Prestação
dito

do

Banco

Régio

do

11:2488920
mês

de

46:2488920

novembro
35:0008000

1818
Janeiro.

Prestação do Banco do mês
dezembro do ano p.° p.°
Saques pelo Erário Régio

de
35:0008000
22:0008000

57:0008000

511:3158537

256 —
Fevereiro.

Prestação do Banco do mês de
Janeiro deste ano

35:0008000

Saque pelo Erário Réglo
Março.

4:0008000

Prestação do Banco
do mês de fevereiro
dito

35:0003000

Aos Agentes do dito
conforme a provisão
do Erário Réglo ...

18:0008000

39:000*000

53:000S000
96:0008000

Transporte
1818

511:3158587

Vem por soma o corrente ano

96:0008000

Continua o mês de março
Março.

Saques

Abril.

Prestação do
março dito
Saque

Maio.

pelo

Réglo

Erário

pelo

Banco

Erário

53:0008000

do

..
mês

38:0148730

91:0148730

de
35:0008000

Réglo

9:6028820

Idem, dito

44:6028820
1:8008000

Prestação do Banco dos meses de
abril e maio

Junho.

dito

70:OO0SO0O

Aos agentes do dito
conforme a Provisão
do Erário Réglo ... 9:8008000

79:8008000

Saque pelo Erário Réglo
Prestação do Banco do
junho dito
Saque pelo Erário Réglo

Julho.
"
Agosto.

mês

4:0008000

83:8008000

35:0008000
49:7858520

84:7858520

de

Prestação do Banco do mês de Julho último

35:0008000

437:0038070

Rs.

948:318S657

Recife de Pernambuco, 4 de agosto de 1818.
(a.)

Isidoro Martins Soriano.

(Ao alto) — N.o 13.

1 — 3, 13, 29 n.o 19
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134)
Relação dos Donativos que nesta Capitania se fizeram
a Sua Majestade e recolhidos ao Real Cofre desde 21 de junho
de 1817, até hoje. A saber:
O

Sargento-mor Manuel José de Siqueira, produto de 120 arrobas de
algodão
3:964$756
Diversas pessoas da Vila do Limoeiro .. 4:002$895
O Sargento-mor Francisco Carneiro do
2:790$580
Rosário
O Corpo da Ordenança desta praça
1:246$880
O Capitão-mor Antônio dos Santos Coelho
2:000$000
O Corpo do Comércio desta praça resto
da gratificação que fêz às tropas
comandadas pelo Marechal Cogominho
1:629$910
O Coronel Francisco Xavier Carneiro
1:000$000
da Cunha ...,
O Coronel Antônio Marques da Costa
Soares
1:000$000
O Tesoureiro General Antônio Joaquim
Ferreira de Sampaio
1:000$000
O Coronel João Coelho da Silva
800$000
O Capitão Manuel Inácio de Albuquer800$000
que Maranhão
800$000
O Padre João de Deus da Costa
O Ajudante Joaquim Aurélio Pereira de
Carvalho
600$000
O Juiz da Alfândega José de P.o Borges 500$000
Diversas pessoas da Vila do Cabo
514$960'
O clero da freguesia de Serinhaem
402$400
O Coronel Cristóvão de Olanda Cavaicante
400$000
O Coronel José Carlos Mairink da Silva
Ferrão
400$000
O Tenente Coronel Claudino José Carv.o 400$000
O Capitão da Vila do Limoeiro
400$000
O Procurador da Coroa Francisco de Brito Bezerra Cavalcante de Albuquerque
400$000
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O Desembargador Francisco Afonso Ferreira
400$000
400$000
A Congregação do Oratório
400$000
Estanislau Pereira Lisboa
O Capitão Francisco Joaquinu Pereira de
400$000
Carvalho
400$000
Joaquim Pereira Viana
O Corpo da Ordenança da Vila de Muribeca
308$42O
Diversas pessoas do distrito de Serinhaem
300$000
Produto da arrematação de 35 cabeças
de gado aplicadas pelos povos para
298$845
sustentação do exército
273$200
O clero da freguesia de Iguaraçu
O dito da freguesia do Santíssimo Sacramento do Recife
269$200
227$000
O dito da freguesia de Águas Belas
200$000
O Cabido da Sé de Olinda
O Capitão-mor Antônio de Morais e Silva 200$000
O Sargento-mor Manuel Germano Pereira dos Santos
200$00Q
200$000
João Álvares Leite
Boa
Vista
194$800
O clero da freguesia da
O dito da freguesia de Santo Amaro Jaboatão
172$400
120$400
O dito da freguesia de Muribeca
185$400
O dito da freguesia de Vuna
O dito da freguesia dos Bezerros
60$000
Alho
Pau
do
37$800
freguesia
do
O dito da
Ipojuca
O dito da freguesia de
142$000
O dito da freguesia de Santa Luzia das
Alagoas
101$960
O clero da freguesia de Santo Antão ... 66$400
171$400
O dito da freguesia do Marim
53$800
O dito da freguesia de Tracunhem
48$400
O dito da freguesia de Tejucopapo
O dito da freguesia da Madre de Deus .. 46$000
O dito da freguesia de S. Fr. Pedro Gon146$420
çalves
100$000
O Sargento-mor Antônio José Pires
O Sargento-mor Manuel Tome de Jesus .. 100$000
O Capitão João de Alamão de Cisneiros. 100$000
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O Padre José Lopes de Assunção
O Sargento-mor Joaquim de Anunciação
e Siqueira
O terceiro escriturário da Contadoria
Manuel Gregorio da Silva
Francisco Roiz Lindoso e diversos lavradores do Engenho Santa Cruz
O Vigário da freguesia de Camaragibe..
O Padre João Cavalcante de Albuquerque
O Padre Francisco Antônio Pinto
Produto da arrematação de 2 bois aplicados para a sustentação do exército

120$000
52$000
60$000
70$400
50$000
20S000
12$800

6$400
31:767$826

31:767$826

Donativos a realizar como abaixo se declara:
O Sargento-mor Francisco Carneiro do
Rosário para o corrente ano
1:200$420
O dito, dito 40 potros para dito
O Capitão-mor Antônio dos Santos Coelho
6:000$000
2:000 rs. por ano contados de 1818 a 1820
O Padre Alexandre José da Costa Barros
20$000
para o corrente ano
Os Padres Antônio Carvalho Leal e Manuel Timóteo de Azevedo para o corrente ano
87S500
O Padre Francisco Antônio Pinto anual12$800
mente durante a sua vida

7:307$920
39:075$746

Pernambuco, 4 de agosto de 1818.
(a.) Isidoro Martins Soriano
(Ao alto) — N.o 14.

1 — 3, 13, 29 n.o 20
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135)
Os Governadores do Bispado ao Clero e Povo de Pernambuco.
Finalmente chegou o dia feliz em que o pastor livre dos
lobos famintos e ajudado e protegido dos poderes político, e
cível brada às suas ovelhas e as quer conduzir a um delicioso campo para colherem os sazonados frutos da terra prometida.
Sim, amado povo de Pernambuco, o vosso pastor dado
por Deus para dissipar as trevas da mentira, instruir-vos
nas eternas máximas da verdade, hoje vos convida a que
deis atenção às suas vozes, para que sejais felizes no labirinto deste mundo e bem aventurados na eternidade.
Sabeis que todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e dele participamos os dons necessários para
conseguirmos os altíssimos fins para que fomos criados, e por
isso são diversos os dons em cada um dos homens como são
distintos os fins para que foram criados. Criou Deus a Adão
para Soberano de todos os viventes, e êste Soberano poder e dá
àqueles que representam a pessoa do nosso primeiro pai, e
não foram os filhos de Adão que lhe deram o poder de governar, sim quando nasceram o viram revestido do Divino
poder de governar, a eles só foi dado o poder de obedecer.
Não são os povos os que elegem os reis sim é Deus que elege
os representantes do nosso primeiro pai, por isso, diz o Espírito Santo, por mim reinam os reis. O nosso amabilíssimo
rei, e Senhor, em quem Deus depositou o poder soberano
acompanhado de muitos dons naturais e sobrenaturais, é
todo o objeto do nosso discurso.
O mistério da Soberania do Nosso Rei e Senhor Dom
João Sexto não é menos respeitável que os mistérios profundos que venera a nossa Religião Cristã. Êste tem a Deus
por princípio não só como autor da natureza mas como
autor da graça. É nosso Pai Soberano segundo a ordem da
natureza, por descender de tantos soberanos, quantos são
os monarcas portugueses, que por lei natural tantos séculos
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dominaram a porção portuguesa portanto a que lhe é devido
por natureza também o é por uma legítima prescrição.
Passemos a ver a singular prerrogativa do Nosso Rei e
Pai Soberano eleito por Deus como Autor da Graça, para
Governar a Monarquia Portuguesa.
Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, a quem foi dado todo o
poder no céu e na terra, visivelmente se deixou ver pelo
nosso primeiro rei e senhor o sempre venerava Dom Afonso
Henrique, e lhe disse = Eu sou o que forma os impérios e
os aniquila. Quero edificar em ti e na tua descendência
um império para mim, para que o meu nome seja conhecido nas nações estranhas e remotas e para que conheçam
os teus sucessores que de mim recebeste o reino, as tuas
bandeiras terão por brazão as minhas chagas, preço porque
comprei o gênero humano; será por mim muito amado o teu
povo e jamais apartarei de ti e dos teus sucessores a minha
misericórdia = Faltará antes o céu e a terra do que deixar
de cumprir-se as promessas de Cristo, os fatos têm comprovado a sua veracidade. Bem sabeis que os soberanos de Portugal têm arvorado as bandeiras de Cristo em todas as
quatro partes do mundo. Não ignorais que as grandes potências da Europa têm pretendido aniquilar a glória portuguêsa, foram finalmente vencidos e se puseram em fugida.
As portas do inferno, isto é, os pedreiros livres e libertinos
têm desejado diminuir os seus Estados, mas debalde! Eles
como nuvem negra pretenderam arrasar a Pernambuco,
mas um furacão de impetuoso vento vindo do céu os destruiu e aniquilou. Vós sois testemunha de vista desta verdade.
Portanto humilhai-vos debaixo da mão de Deus Onipotente que protege e defende e exalta ao nosso Supremo Monarca, tributai-lhe todo o respeito e obediência, e não seja só
com o medo do castigo. Seja sim o amor interno e sobrenatural à verdadeira Caridade, que vos mova a servi-lo e defendê-lo, com um amor duplicado por serem duplicados os
deveres da nossa obediência. Não só amai ao Soberano mas
também aos seus vassalos fiéis, esquecendo-vos totalmente
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do lugar do seu nascimento e só lembrando-vos que foram
criados à imagem e semelhança de Deus; obrando desta
sorte conseguireis aquela ditosa paz que Jesus Cristo nos
deixou por herança no seu Testamento. Esta será lida nas
matrizes e fixada em lugar público e registada no livro competente. Olinda, 1 de agosto de 1818. E eu Francisco Xavier
Carneiro da Cunha, Secretário do Governo Eclesiástico o
subscrevi.
(a.)
(a.)

Manuel Vieira de Lemos Sampaio
João Roiz Mariz

{Ao alto) — N.o 16.

1 — 3, 13, 29 n.o 21

136)
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor. Tendo há dois
meses o Ilustríssimo Sindicante Bernardo Teixeira dado a
entender ao nosso Vigário Geral que era preciso publicar
aos povos alguma pastoral a fim de os radicar mais no amor
e fidelidade ao nosso Augusto e Amável Soberano, e por estarmos persuadidos não haver urgente necessidade em razão
do sossego e tranqüilidade em que vivem os povos pelas
contínuas e acertadas providências e cautelas úteis e necessárias que Vossa Excelência tem dado com a maior eficácia
e desvelo, esperando nós igualmente que neste tempo che.gasse o Excelentíssimo Diocesano, e que êste houvesse com
a sua chegada de fazer uma fala aos povos como ordináriamente costumam nos demoramos em fazer a nossa pastoral,
porém agora novamente advertidos pelo mesmo Excelentíssimo Sindicante fizemos esta pastoral, que temos a honra
de pôr na respeitável presença de Vossa Excelência, para
darmos com ela uma verdadeira prova da fidelidade e amor
que tributamos ao nosso Augusto Soberano, e mostrarmos
juntamente que em tudo desejamos ser concordes com os
sentimentos de Vossa Excelência em conservar o sossego e
tranqüilidade pública, plantada por Vossa Excelência.
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Deus guarde a Vossa Excelência por muitos e mui felizes anos. Olinda, 30 de julho de 1818. Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Governador e Capitão General, Luiz do
Rego Barreto. Manuel Vieira de Lemos Sampaio. João Rodrigues Mariz.
(a.) Francisco José de Souza Soares de Andréa
(A margem) — Cópia.
(Ao alto) — N.o 17.
1 — 3, 13, 29 n.o 22
137)
Chegou a este porto do Recife de Pernambuco em 3 de
agosto de 1818.
Nome da Sumaca
Santa Rita Glateia
Nome do Mestre
Manuel José Vieira
De onde vem
de Santo Antônio Grande
Que dias traz de viagem 27 dias
A quem vem consignado João Jacinto
Não traz
Que passageiros traz

Observações.
Esta sumaca saiu do dito porto para o Rio de Janeiro
e na altura do Cabo Frio encontrou-se com um corsário dos
insurgentes o qual roubaram tudo quanto lhe puderam levar
e trocaram dois moleques por dois negros e não consentiram que entrasse na barra do Rio de Janeiro.
Vem carregado de lenha.
(a.)
Parte
do mar.

Maurício de Siqueira
Segundo Tenente
dos navios portugueses.

(Ao alto) — N.o 18.

Do Segundo Tenente

1 — 3, 13, 29 n.o 23
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138)
Ilustríssimo Senhor Ajudante Comandante Prudente
de Souza Magalhães = Hoje 4 do corrente mês a horas do
meio-dia entrou o bergantim paquete do Rio de que é mestre
Daniel Gomes, pela barra Gurita, e se acha fundeado neste
ancoradouro da praia Pitimbu com bandeira portuguesa, o
qual foi ontem 3 do corrente, roubado por um pirata e
igualmente foi tomado pelo mesmo pirata outro bergantim
denominado Regeneração, de João Luiz Victor Leiutier,
francês de nação, que também aqui se acha com a sua equipagem que foi lançado por eles piratas nesta embarcação
dita, e traz ferido o piloto com duas punhaladas e um marinheiro com a cabeça lascada; e logo acudi a dar as providências como determina a respeitável ordem do Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor General e aqui ficam debaixo
destas armas. Vossa Mercê mandará o que fôr servido. Disseram mais que aqui cruzam onze piratas, digo, velas sobre
as embarcações que saírem deste porto de Pernambuco, e
que vêm despachadas pelos artigos os pérfidos piratas; eles
me requerem a sua jornada para Pernambuco, por mar,
digo o dono do Bergantim tomado, em razão dos seus
trastes de lhe ser melhor a condução e sobre isso Vossa
Mercê determinará. Etu fico nesta praia de Pitimbu com piquetes dobrados e sentinelas até segunda ordem de Vossa
Mercê. Incluso remeto o passaporte que me apresentou o
mestre da sobredita embarcação.
Quartel do Pitimbu na Taquara, 4 de agosto de 1818.
João Carneiro da Rocha, comandante interino da Taquara.
(a.) Francisco José de Souza Soares de Andréa.
(A margem) — Cópia.
(Ao alto) — N.o 19.

1 — 3, 13, 29 n.o 24
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Geral e Escrivão Deputado da Junta da Real
Fazenda de Pernambuco que por ordem do
Governo Provisório se fêz na mesma Tesouraria
76 — Nota retificando o número dos batalhões que
compuseram a expedição destinada a Pernambuco
77 — Ofício do Conde da Barca, por ordem de S. M.
mandando que Caetano Pinto de Miranda
Montenegro se apresente na Fortaleza da
Ilha das Cobras a fim de responder inquérito.
78 — Ofício do Conde da Barca ordenando que se
prenda na Fortaleza da Conceição o Sargento-mor Alberto Pinto Ferreira
do Juiz de Fora de Olinda chamando
Ordem
79 —
algumas pessoas a se apresentarem no Juizo
da mesma cidade
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80 — Carta de Bernardo Teixeira Álvares de Carvalho, a Tomás Antônio Vilanova Portugal
tratando de vários assuntos referentes à rebelião
81 — Ofício do Desembargador João Osório de Castro Souza Falcão a Tomás Antônio Vilanova
Portugal, remetendo-lhe uma relação com as
notas das culpas de todos os presos desde o
6 de março
82 — Carta de José da Silva Pedra, carcereiro do
Recife, atestando que prendeu João José de
Oliveira
83 — Relação dos presos desde o dia 6 de março,
com suas culpas. (É a relação que o documento 81 faz menção)
84 — Ofício de Bernardo Teixeira Coutinho Alvares
de Carvalho a S.M. acusando o recebimento
da Carta Regia de 6 de fevereiro de 1818, que
perdoava aos rebeldes presos e não presos que
não tivessem sido considerados "cabeças" da
revolta
85 — Edital do Desembargador Antero José da
Maia e Silva aos pernambucanos, avisando-os
de que tentavam criar divergências entre
lusos e brasileiros e que o governo puniria os
culpados
86 — Ofício de Tomás Antônio Vilanova Portugal
remetendo uma representação de João Antônio Rodrigues de Carvalho a fim de ser
anexado ao seu processo
87 — Relação de revolucionários da cidade da Fortaleza
88 — Lista dos revolucionários da Paraíba, Rio
Grande do Norte e fronteiras
89 — Relação das pessoas que por suspeitas se
acham retidas em Fortaleza
Relação
dos presos da rebelião no Ceará ....
90 —
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90A—Relação dos réus da comarca do sertão de
Pernambuco segundo a prova da devassa ...
91 — Relação dos presos que foram remetidos do
Ceará e que têm processos
92 — Relação dos presos que foram embarcados na
sumaca Cobra a entregar na Real Alçada e
que têm culpa na devassa
93 — Documento incompleto assinado por Manuel
José de Albuquerque dirigido a Bernardo Teixeira Coutinho Álvares de Carvalho
94 — Certificado de uma provisão da Relação de
São Luiz do Maranhão dirigida ao Doutor
Ouvidor João Antônio Rodrigues de Carvalho.
95 — Ofício de Bernardo Teixeira Coutinho Álvares
de Carvalho a V.M. sobre a suspeita que
André Ribeiro levantou contra o governador
do Rio Grande do Norte José Inácio Borges.
96 — Relação dos presos da revolução no Ceará
com declaração do dia em que foram capturados e do lugar em que se acham
97 — Ofício de Manuel Inácio de Sampaio a Bernardo Teixeira Coutinho Álvares de Carvalho
enviando-lhe relações de réus da rebelião ,
98 — Lista de 63 presos que vieram de Pernambuco
no brigue Gavião
99 — Ofício de Luiz do Rego Barreto remetendo
uma relação de presos
100 — Relação de réus que foram presos e se acham
nas cadeias do Ceará
101 — Ofício de Luiz do Rego Barreto a V.M. comunicando a paz reinante em Pernambuco e relatando um crime de morte praticado por
Joaquim Teófilo Infante
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102 — Ofício de Bernardo Teixeira Coutinho Álvares
de Carvalho a Tomás Antônio Vilanova Portugal informando-o que chegaram a Pernambuco quinze presos, remetidos pelo governador
da Ilha de Fernando de Noronha
103 — Nota sem, assinatura sobre os presos de Fernando de Noronha
104 — Nota tratando do mesmo assunto da nota
anterior
105 — Ofício de Bernardo Teixeira Coutinho Álvares
de Carvalho a V.M. sobre remessa de presos
e papéis referentes à rebelião
106 — Auto de devassa que o Ouvidor Geral Manuel
José de Albuquerque mandou instaurar a fim
de se descobrir os culpados de traição a V.M.
107 — Ofício de João Osório de Castro Souza Falcão
a TomáSi Antônio de Vilanova Portugal referindo-se à remessa de papéis da devassa
108 — Ofício de Bernardo Teixeira Coutinho Álvares
de Carvalho a S.M. enviando-lhe documentos sobre a devassa feita no Ceará a fim de se
conhecer os elementos que aderiram aos revoltosos de Pernambuco
109 — Ofício de Manuel José de Albuquerque a Bernardo Teixeira Coutinho Álvares de Carvalho
enviando-lhe documentos e papéis sobre a devassa instaurada sobre a rebelião
110 — Ofício de Manuel Inácio de Sampaio a Bernardo Teixeira Coutinho Álvares de Carvalho
remetendo-lhe papéis e documentos sobre a
devassa que se tirou em Pernambuco
111 — Ofício de Bernardo Teixeira Coutinho Álvares
de Carvalho a S.M. sobre a devassa instaurada no Ceará a fim de se conhecer os culpados na rebelião
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112 — Ofício de Bernardo Teixeira Coutinho Álvares
de Carvalho a Tomás Antônio Vilanova Portugal informando que recebeu os documentos
referentes à devassa do Ceará
113 — Narração dos festejos que se fizeram em Pernambuco por ocasião da Aclamação de El-Rei,
assinada por Antônio de Morais e Silva
114 — Ofício de Luiz do Rego Barreto a S.M'. sobre
a execução e perdão dos réus da revolução ..
115 — Carta de Luiz do Rego Barreto a Tomás Antônio de Vilanova Portugal dando-lhe notícias de Pernambuco
116 — índice de vários documentos sobre a devassa.
117 — Carta de Francisco José de Souza Soares
d'Andréa a Luiz do Rego Barreto pedindo
uma cópia do decreto em que S.M. perdoa a
pena de morte aos soldados dos regimentos
revolucionários
118 — Ofício respondendo à carta acima
119 — Carta remetendo a Bernardo Teixeira Coutinho Álvares de Carvalho uma relação de
presos da rebelião de 6 de março
120 — Relação de réus cabeças da revolta
121 — Certidão de uma quantia dada a Antônio
Gonçalves da Cruz por ordem do Governo
Provisório
122 — Certidão de venda de quatro casas feita entre
Antônio Muniz de Medeiros e Antônio Gonçalves da Cruz
123 — Carta sobre a prisão de José Carlos Mairink
da Silva Ferrão
124 — Ofício de Bernardo Teixeira Coutinho Álvares
de Carvalho dando ordem para se examinar
quatro réus que se acham hospitalizados
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125 — Ofício sobre a condição de saúde em que se
acham os réus da revolução, que estão hospitalizados a fim. de se saber se podem ser
transportados
126 — Seqüestro dos bens de Antônio Gonçalves da
Cruz a fim de indenizar a Fazenda Real de
quantia que devia
127 — Certidão de uma quantia que José Maria de
Vasconcelos recebeu do Governo Provisório
sem nunca prestar conta
128 — Certidão de que Domingos José Martins recebeu por ordem do Governo Provisório uma
quantia de que nunca deu conta
129 — Certidão abonando Antônio Joaquim Ferreira
de Sampaio da quantia que lhe fora dada pelo
Governo Provisório
130 — Ofício sobre os direitos que estrangeiros deixaram de pagar à Alfândega
131 — Idem, idem
132 — Ofício chamando Bento José da Costa para
pagar certa quantia que ficou devendo à Alfândega
133 — Nota das prestações do Banco do Brasil e das
letras sacadas pelo Erário Régio, pagas na
Tesouraria Geral da Junta da Real Fazenda
de Pernambuco
134 — Relação dos donativos que em Pernambuco
foram oferecidos a S.M. e recolhidos ao cofre
real
135 — Pastoral do Bispado de Pernambuco ao clero
e povo
136 — Carta remetendo a pastoral acima
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137 — Carta informando que a sumaca Santa Rita
Glatéia foi saqueada pelos corsários na altura
do Cabo Frio
138 — Carta de João Carneiro da Rocha, comandante interino da Taquara, informando que
corsários saquearam dois navios nas costas
de Pernambuco
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Maranhão, Luiz Albuquerque, 84,
189.
Maranhão, Manuel Inácio de Albuquerque, 257.
Mariz, João Rodrigues, 23, 91.
Marques, Antônio Joaquim Ferreira, 135.
Marques, Tomás Antônio, 81.
Martins, Domingos José, 23, 24, 32,
83, 87, 100, 118, 141, 142, 144,
146, 232, 250.
Martins, Joana Luiza de Santa
Clara, 24.
Martins, Joaquim José, 24.
Martins, José Antônio, 88.
Martins, Manuel José, 166.
Mato Grosso, 93.
Matos, Francisco Cardoso de, 4,
178, 186.
Matos, Francisco de Souza, 208.
Matos, José da Cunha, 215.
Matos, Manuel Antônio de, 81.
Máximo, Antônio Luiz, 159.
Medeiros, Antônio Muniz, 238.
Medeiros, José Gonçalves de, 189.
Medeiros, Manuel José de, 233, 226,
234.
Melo, Antônio Carneiro de, 161.
Melo, Antônio Joaquim de, 162.
Melo, Bento Bandeira de, 188.
Melo, Francisco Sales Pessoa de,
84.
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Melo, Jacinto Luiz de, padre, 53.
Melo, José Aurélio de Morais e, 86.
Melo, José Maria Ildefonso Albuquerque Pessoa de, 166, 188.
Melo, Luiz de, 32.
Melo, Manuel Gonçalves, 153.
Melo, Manuel Tavares de, 174.
Mendes, Domingos, 161.
Mendes, Francisco, padre, 62.
Mendes, Lourenço, 4, 174, 177, 186.
Mendonça, Antônio Teles de, 136.
Mendonça, José Gonçalves de, 120.
Mendonça, José Luiz de, 37, 141,
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Miranda, Antônio José de, 13.
Miranda, Manuel da Cunha, 159.
Miranda, Vicente Henrique de, 94.
Monteiro, Antônio Coutinho da
Costa, 166.
Monteiro, João do Rego Dantas,
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Monteiro, João Lúcio, 81.
Monteiro, José da Silva, 163.
Monteiro, José João da Costa, 81.
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153,
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de Melo, padre, 23, 63, 87.
Morais, Felipe da Silva, 89, 103.
Morais, Francisco de Melo, 188.
Morais, Manuel José de, 85.
Moscoso, Luiz Antônio Salazar, 4,
216.
Moura, Amaro Francisco de, 143,
147.
Moura, Felipe Bandeira de, 173,
189.
Moura, Geraldo Henrique de, 186,
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Moura, João Saraiva de, 174.
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Muniz, Manuel Tavares, 173.
Murrel, W, 1.
Nascimento, Manuel Azevedo do,
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Neiva, João Soares, 126.
Neri, Felipe, 82.
Nobre, Antônio José Fernandes,
188.
Nobre, José Ferreira, padre, 57,
174, 189.
Nunes, Tomás Antônio, 165.
O, José do, 163.
Olanãa, Antônio de, 4, 172, 178,
186.
Olinda, vila, 217.
Oliveira, Alexandre José Gonçalves de, 68.
Oliveira, Antônio de, 188.
Oliveira, João José da, 158.
Oliveira, José Carlos de, 4, 178,
186.
Oliveira, José Teotônio de, 184.
Oliveira, Vicente Antônio de, 153.
Ourique, José Gonçalves, padre,
57, 189.
Pacheco, Matias José, 176, 185.
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Paixão, José Manuel, 189.
Palácio, Manuel Joaquim, 173, 189.
Palha, Fernando Luiz Pereira, 216.
Palma, Conde da, 2.
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Pereira, Feliz de Valoes Soares,
162.
Pereira, Joaquim José, 139.
Pereira, José Barroso, 66, 73, 74,
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Pereira, José Caetano de, 13, 33,
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Pereira, José Elias, 68.
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Penedo, vila ão, 82, 102.
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Pessoa, João Ribeiro, padre, 31, 33,
34, 35, 36, 37, 118, 141, 142, 144,
156, 172.
Pessoa, José Camelo, 163.
Pessoa Júnior, João Ribeiro, 148.
Piaçabuçu, vila, 103.
Pinheiro, Francisco Borges dos
Santos, 138.
Pinto, Agostinho, 174.
Pinto, Francisco Antônio, padre,
259.
Pinto, Manuel, padre, 111.
Pires, Antônio José, 258.
Pitimbu, vila, 123.
Pluma, Antônio de Oliveira, 175.
Pluma, Antônio Manuel de, 208.
Pontes, Francisco Alves, 176, 183.
Portugal, Bernardo Luiz Ferreira,
23, 50, 91, 92, 102, 154.
Portugal, José Fernandes, 141, 142.

Portugal, Tomás Antônio de Vilanova, 10, 92, 156, 157, 171,
195, 205, 211, 231.
Poxim, Vila do, 102.
Prazeres, José Ramos dos, 189.
Queiroga, Francisco José Corrêa
de, 147, 148, 149.
Quintal, Bartolomeu Álvares, 4,
173, 177, 186.
Rangel, José Lucas de Souza, 188.
Raposo, Francisco Antônio, 4, 172,
178, 186.
Rebelo, Manuel da Paz, 161.
Recife, 33, 48, 61, 90, 98, 119, 157,
184, 185, 218, 248, 250.
Rego, Antônio Quintiliano do, 188.
Rego, Maria Zeferina de Azevedo,
218, 220, 221, 223.
Rezende, Francisco Carlos, 4, 178.
Rezende, Venâncio Henriques, padre, 56.
Ribeiro, Henrique Valentim, 160.
Ribeiro, João da Silva, ver, Ribeiro, Joaquim da Silva.
Ribeiro, Joaquim da Silva, 189.
Rio de Janeiro, 15, 16.
Rio Grande ão Norte, 12, 93, 118,
119, 132, 155, 157, 169, 196,
199, 206.
Rocha, João Carneiro da, 264.
Rolim, João Felipe de Souza, 164.
Roma, José Inácio Ribeiro de
Abreu Lima, padre, 63, 73, 74,
75, 102.
Rosário, Francisco Carneiro do,
257, 259.
Sá, Francisco Antônio Corrêa
174, 190.
Sá, Francisco Corrêa de, ver
Francisco Antônio Corrêa
Sá, Luiz Fortes Bustamante e,

de,
Sá,
de
32.

287
Sá, Luiz José Corrêa de, 174, 189.
Saldanha, Miguel Carlos da Silva,
padre, 62, 172, 177, 186.
Sales, Francisco de, padre, 51.
Sampaio, Antônio Joaquim de, 141,
144, 148, 149, 150, 151, 232,
251, 257.
Sampaio, Joaquim Ferreira de,
148.
Sampaio, Manuel Inácio de, 187.
Sampaio, Manuel Vieira de Lemos,
262, 263.
Santa Ana, Antônio José de, 148.
151.
Santa Ana, Joaquim de, 188.
Mariana,
Francisco
de,
Santa
frei, 56.
Santa Rita Glateia, sumaca, 263.
Santiago, Antônio Rodrigues, 2,
175.
Santiago, Felipe Lopes Neto, 163.
Santo Antônio do Recife, ver Recife.
Santos, Antônio Gonçalves dos, 81.
Santos, Antônio José dos, 81.
Santos, Carlos Antônio, padre, 4,
185.
Santos, Carlos José dos, padre, 60,
177.
Santos, Joaquim dos Santos, 162.
Santos, Pantaleão Ferreira dos,
80.
São João do Príncipe, vila, 176.
¦São Pedro, Francisco de, padre, 63.
Sarmento, Augusto Pinto de Morais, 152.
Saylor, Archivald, 1.
Seara, Antônio Corrêa, 160.
Serpa, Joaquim Jeronimo, 166.
Serpa, Manuel José, 164.
Serra do Martins, 61.
Serrão, Manuel Coelho, 189.
Silva, André Serqueira e, 50.
Silva, Antero José da Maia e, 170,
176, 220, 249.

Silva, Antônio Carlos Ribeiro de
Andrada Machado e, 25, 26,
27, 96.
Silva, Antônio de Morais, 30, 31.
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Silva, Estevão José da, 172.
Silva, Felipe Alexandre da, 161.
Silva, Felipe de Morais, 104.
Silva, Felipe José Alexandre de,
148.
Silva, Francisco Antônio da, 188.
Silva, Francisco José da, 158.
Silva, João Coelho da, 257.
Silva, José Carlos da, 103.
Silva, José Roberto Pereira da, 216.
Silva, Luiz Carlos Coelho da, padre, 55.
Silva, Manuel da, 172.
Silva, Manuel Alves da, 161.
Silva, Maria Sergia de Araújo, 220.
Silva, Mariano Gomes, 4, 185.
Silva, Pedro José da, 104.
Silva, Tomás Pereira da, 166.
Silva, Vicente Ferreira de Castro,
186, 191.
Siqueira, João Antônio Gomes de,
81.
Siqueira, Joaquim de Anunciação,
259.
Siqueira, Manuel José de, 257.
Siqueira, Maurício de, 263.
Soares, Antônio Marques da Costa, 257.
Soares, Bartolomeu José, 69.
Soares, Francisco José de Souza,
215.
Soares, Venceslau Miguel, 147, 148.
Sobral, vila, 180.
Soriano, Isidoro Martins, 80, 82,
140, 152, 237, 238, 249, 250, 251,
256, 259.
Souto Maior, Antônio de, padre,
63.
Souza, José de, 152.
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Souto Maior, Joaquim Martins da
Cunha, 160.
Targine, David Leopoldo, 60, 189.
Tavares, Francisco Muniz, padre,
33, 36, 38, 51.
Tavares, Jerônimo Vicente, 166.
Taveira, Antônio, 172.
Teixeira, Domingos da Mota, padre, 174, 186, 191.
Teixeira, Francisco José, 94.
Teixeira, Manuel de Souza, 32.
Tenório, Pedro de Souza, padre,
37, 43, 46, 64, 148.
Utinga, 52, 53.
Vale, Luiz Pereira do, 2, 175.
Varejão, Antônio Alves de Miranda, padre, 89.
Vasconcelos, André Axioles de, 188.

Vasconcelos, João Albuquerque, 31.
Vasconcelos, José Maria de, 141,
154, 249.
Vasconcelos, Matias da Gama Cabral e, 124.
Veiga, Manuel Luiz da, 159.
Veloso, Manuel Caetano, 160.
Viana, Joaquim Pereira, 258,
Vicente, José, 2, 172, 175, 186, 190,
208.
Vieira, Antônio, padre, 212.
Vieira, Joaquim José, 81.
Vilaça, José Ferreira Antunes, 140.
Vilar, Antônio da Costa, 4, 176,
185.
Vilela, João Alves Dias, 165.
Vitor, Manuel da Natividade, 189.
Zacarias, Francisco Carlos, 172.

