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EXPLICAÇÃO

Na reconstitiiição da história do movimento de 1817 há
de se ver, lado a lado, os patriotas e os realistas, como o
permitem estes documentos que vimos publicando, muitos
de caráter pessoal, subjetivos na exposição das idéias e
sentimentos, alguns triviais, outros decepcionantes, mas
representando todos ou quase todos as mais profundas e
significativas experiências da vida humana e histórica.
Variando grandemente no escopo, fidedignidade e valor
psicológico, servem todos para a compreensão das duas posições partidárias: um patriota explica melhor que ninguém
a posição patriota, mas deforma melhor que ninguém a
situação social e política que pretendeu resolver. Deste
modo, estes textos revelam intencionalmente ou sem intencionalidade informações sôbre a estrutura, a dinâmica ,e o
funcionamento da vida social e do momento histórico, dos
negócios humanos cujo segredo íntimo lutamos por captar.
Para a compreensão das lutas físicas e morais em que se
debateu o povo nordestino naqueles meses, deve-se levar
em conta, como exprime a poesia (págs. 86-87) do porteiro
da livraria pública, Lúcio José de Matos (págs. 88-89,
93-M), que:
.
... o mal abrange
do formoso Brasil o corpo inteiro.
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Não creias possa haver Brasiliense
que cedo veja com enxutos olhos
em ferros seu irmão pernambucano.
Versos como estes e os incendiários do preto crioulo
Terra Nova (pág. 12k), ou as cantigas em louvor da insurreição (pág. 192) retratam a voz do povo rebelado em
desesperada luta pela liberdade individual e nacional.
"vivam
os brasileiros e
O brinde de Antônio Carlos
morram os patriotas", que ecoou pelas ruas do Recife como
am grito de guerra, exprimia aquele sentimento de revolta
contra as insolências de portugueses recém-chegados a Pernambuco (cf. pág. 199).
A hostilidade entre brasileiros e portugueses, já tantas
vezes anotada, reafirma-se nestas páginas, bem como a de
"de
indicomposta
que a maior parte dos prisioneiros era
víduos das famílias mais consideráveis desta capitania, e
que pelas suas relações recíprocas se pode afirmar sem erro
que a maior parte das famílias têm que lamentar a sorte
de algum dos seus" (pág. fi6).
São especialmente as Defesas dos réus que exprimem,
como documentos judiciários e psicológicos, as posições partidárias, a luta entre o ser rebelde ao Soberano e fiel à
Pátria. Relevantes e similares, elas são uma descarga psíquica e permitem distinguir certas sombras do comportamento revolucionário de 1817.
Não parece estranho, por exemplo, que na defesa de
Frei Caneca se diga que a voz do Povo não é a voz de Deus,
mas a voz da mentira? (págs. 2Í4--215). O Deão não deveria ser suspeito de ter comunicações e ir à casa de gentalha e de entrar em revoluções; as revoluções só são cogitadas por descontentes e infelizes e não por contentes e
afortunados; aqueles esperam melhorar e estes piorar. Esta
interpretação tão grosseira do papel dos dois revolucionários
expressará somente a opinião do advogado?
As Defesas do Deão e de Frei Caneca contam brevemente a vida, os serviços e os encargos dos dois, num
documento biográfico de extremo interesse-
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Documento como o de n.° k7 (Primeiros trabalhos do
Governo Provisório), kS (Fatos que se deram nos primeiros
dias depois que se elegeu o Governo Provisório), Tipografia
no Recife (pág. 100) (1), 59 (Plano para revolucionar o
Ceará) (2), as Relações de réus (págs. 16-19), de presos
(págs. 110-116), dos Pernambucanos mortos (pág. 117),
"negociantes,
inclusive em 182í, e dos
fabricantes, lavradores e outras pessoas pecuniosas residentes no Recife" contêm
numerosas novidades e esclarecimentos, merecendo a atencão dos estudiosos. O último, sobretudo, é de extraordinário
valor pela riqueza, exatidão e minúcia das informações
econômicas.
As correspondências de Bernardo Teixeira e Luís do
Rego trazem curiosas revelações e mostram, mais uma vez,
a profunda divergência que os separava, quanto aos motivos da revolução, aos culpados da rebeldia e aos castigos
que se deviam aplicar. Bernardo Teixeira via crime em
tudo e de todos desconfiava; não só ú caso da prisão de
José Carlos Mairink os dividiu. Bernardo Teixeira chegou
a desconfiar de Felisberto Caldeira Brant Pontes e a considerar o marechal como unido ao partido dos insurgentes
(pág. 83).
Extremado nos seus sentimentos realistas, Bernardo
Teixeira separou-se de todas as autoridades. Com Francisco
José Sousa Soares de Andréa (documento 17), manteve contestacões violentas.
A figura de Luís do Rego emerge mais generosa e compreensiva, procurando sempre defender os prisioneiros, culpar apenas os chefes e suplicar pelo povo que sofria com
resignação o espetáculo de tantas desgraças (pág. k6).
Entre estes documentos deve-se prestar atenção ao de
n.° 2í (págs. 59-61) sobre a indisposição dos ânimos em
(1) A. J. de Melo Morais, Brasil Histórico, Bio de Janeiro, Liv. do
Povo, 1867, pág. 139.
(2) História da Bevolução de Pernambuco em 1817, pelo Dr. Francisco
Muniz Tavares, 3." ed. revista e anotada por Oliveira Lima, Becife, Imprensa
Industrial, 1917, pág. CXXXVIII.
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Portugal, pelo desgosto de não gozarem da presença do
soberano, e sobre as ameaças de um grande partido espanhol, e ao de n.° 13 (págs. 38-39), que louva as qualidades
de Hipólito José da Costa Pereira Furtado de Mendonça.
Não são só os grandes que aparecem nestas páginas.
O preto Clemente Estêvão de Lima, tambor do Regimento
de Henriques, cujo nome é uma tradição nas lutas pela
"aterrado
nome de patriota se uniu",
restauração, também ao
não
escravidão
reinava
a
onde
num
país
que
para provar
se devia julgar — como era costume — que as almas de
negros não são feitas para a virtude-

José Honório Rodrigues
Diretor da Divisão de Obras Raras e Publicações

REVOLUÇÃO DE 1817

(Continuação)

D
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
Diz Francisco de Sales, Vigário que foi do Limoeiro,
preso na cadeia desta vila por ordem do Excelentíssimo
Presidente da Alçada, aonde geme a injusta opressão que
lhe maquinaram os seus inimigos capitais, e por tais justificados como consta da sentença e lugar riscado a folhas
39 verso e a folhas 35, o despacho do Excelentíssimo Presidente sobre a representação feita pelo suplicante de que
estes e aqueles eram seus inimigos, estes foram as testemunhas referidas por Manuel José de Medeiros e pelo sócio
dos seus crimes, o Capitão Comandante João Ribeiro Pessoa,
inimigo das pessoas de probidade e inteireza, porque procura
com o maior empenho os lugares públicos da vila do Limoeiro para neles cometer as maiores ladroeiras, como consta
na devassa da residência pelo juizado, que fêz o dito João
Ribeiro no ano de 1814, cuja devassa apenas saiu à luz foi
logo sufocada com empenhos no cartório da correição, escrivão Araújo, pelas ladroeiras que continha; mande Vossa
Excelência que o Capitão-mor da vila do Limoeiro convoque
*

*

.

•

•

*
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a companhia do dito Capitão Mandante, examine de cada
indivíduo da dita companhia quanto deu para o pedido,
que se fêz naquela vila, sem isenção de viúva mais necessitacia, e que a Manuel de Pontes fêz o dito comandante
dois pedidos e depois passou a pedir em outras companhias,
como fêz a Joaquim dos Santos, a João Soares de Melo e
a outros que já tinham satisfeito ao pedido dos seus respectivos capitães e depois disso virá Vossa Excelência a conhecer quanto adquiriu por meio do pedido o dito comandante e quanto deu pela sua companhia, e da sua péssima
conduta pode informar plenamente o dito Capitão-mor por
causa destes vícios opostos à inteireza e probidade, aproveitou-se o dito comandante da presente conjetura, servindo-se da péssima condição do dito Medeiros, que marcha
pelos mesmos passos como consta da atestação a folhas 45,
do Ilustríssimo Sargento-mor da Polícia, êste perjuro Medeiros unido a um séquito da pior gentalha daquela vila,
com êste justificou o que quis e com êle perdeu a quem
lhe pareceu; mande Vossa Excelência examinar por fiel na
vila do Limoeiro se algum dos presos tocou levemente o real
busto, ou estandarte do Senado, únicas insígnias deste Conselho, se algum deu vivas ou acompanhou Cuxarra enviado
pelo o insurgente Governo no dia 15 de março para cumprir
a comissão que levava; mande vir Vossa Excelência os livros
daquele Senado, e contemplará que do Livro do Registro se
desentranharam só umas folhas na conformidade do bando
que mandou publicar nesta praça o Excelentíssimo Rodrigo
Lobo, e junto à rutura está o termo que a Câmara mandou
lavrar, do que continham as ditas folhas extraídas, nele
não achará Vossa Excelência outra lesão; o suplicante também tem Livros dos Registros no Arquivo da sua igreja, e
neles não há coisa escrita daqueles tempos, como Vossa Excelencia pode ver; qual foi o Senado desta Capitania que por
ignorância, e constrangimento não fingiu receber o pestífero
veneno, enviado por aqueles rebeldes depois do seu rompimento? Quando os capitães da vila do Limoeiro no dia 14
já tinham a ordem a folhas 40 verso para prestarem obe-
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diência ao infame governo; qual foi o preso, que veio prestar obediência apesar desta ordem? É tão clara a impostura
do séquito do dito Medeiros que publica ter jurado que
José da Costa Júnior, um dos vereadores daquele Senado
fugira quando chegou à vila do Limoeiro o dito enviado, o
que é falsíssimo, porque nem se ausentou, e nem foi criminado, porque tem uma irmã casada com José Antônio
Cabral, do séquito do dito Medeiros, que também jurou
de falso que o Juiz Carlos Leitão e o Capitão José da Silva
Monteiro, vereador, presos assistiram no congresso do dito
enviado, quando não foram vistos em tal dia e nem foram
chamados pelo dito por residirem ambos mais de 4 léguas
distante da vila; mande Vossa Excelência vir a Manuel
Travassos, europeu a quem o dito Medeiros convocou e lhe
insinuou o que devia depor contra os presos, e contra o novo
Capitão-mor Antônio Barbosa, a Cipriano Antônio de Lima
e outros; e ficará assim aterrada a verdade porque se não
prometem aos presos a descobri-la, não está claro na ordem
do livro 5.° título 6 § 2 se algum se rebelar com o Castelo
ou praça e não entregar logo ou se perder, porventura é o
mesmo que rebelar-se ou vir só, o que foi publicar naquela
vila o enviado dos rebeldes a camponeses rústicos, que em
poucos dias se uniram e arvoraram os estandartes reais?
Aquele mesmo que primeiro marchou para a vila na frente
da sua companhia com a Bandeira Real, que acordou a outros
capitães desanimados e que na frente da mesma companhia
com outros capitães a quem convidou foi socorrer o Pau do
Alho, quando êste assombrado esperava pelo inimigo; êste
mesmo está preso e é o Capitão José da Silva Monteiro;
porventura foi ao Pau do Alho o dito Medeiros ou algum
europeu à exceção de Antônio Francisco, que fugiu ao primeiro som dos inimigos tiros, como se pode Vossa Excelência informar dos habitantes do mesmo Pau do Alho; mande
Vossa Excelência que os capitães do termo do Limoeiro,
remetam as ordens que tiveram, para se unirem às Bandeiras Reais, e conhecerá que as ordens saíram do dito
preso o Capitão Monteiro, e assim deve fazer a verdade
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mais clara em denegridos asilos sem esperança de reluzir
algum dia! Pelo documento a folhas geme a inocência do
suplicante publicada pela voz daquele povo que fiel correu
a defender a causa do soberano; pelo documento a folhas 24
verso se mostra que o suplicante foi ameaçado pelo sobredito comandante seu inimigo por não ter cumprido as infames ordens, e da justificação junta a folhas 14 consta que
o rebelde José Mariano na ocasião que marchou contra o
Pau do Alho confessou publicamente na vila de Iguaraçu,
quanto tinha sido o suplicante rebelde à Pátria e esse
réprobo Comandante João Ribeiro que perseguiu ao suplicante naqueles infelizes tempos, é o mesmo que unido com
o dito Medeiros o persegue hoje, como consta da justificação junta, e deve servir de confusão ter sido o suplicante
naqueles desgraçados tempos rebelde à Pátria, e juntamente
infiel ao soberano; quem viu uma coisa ser e não ser ao
mesmo tempo? E assim recorre o suplicante à inata piedade
de Vossa Excelência onde está depositado o alto poder desta
Capitania, para mostrar aqui a sua inocência pelo que
Pede a Vossa Excelência seja servido atender a justa
súplica do suplicante.
E Receberá Mercê..
(Ao alto) — N.° 21.
I — 3,13,29 n." 27

z)
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor. Bernardo Teixeira
Coutinho Álvares de Carvalho disse-me que não podendo
agora escrever a Vossa Excelência eu o fizesse para lhe dizer que o corsário que roubou a embarcação de João Jacinto,
segundo êste disse procurara pela escuna americana de um
pau só, a qual foi vendida a portugueses, mas o dono que
figura é o caixeiro Miguel, do Americano Brailer, que navega
com guarnição americana e portuguesa, e que por isso se
faz suspeita segundo diz o dito Bernardo Teixeira. Que o

1 o —
Lo

contra-mestre que foi na outra viagem nela, José Rodrigues, filho e outro oficial de Justiça, dissera que na ocasião
da saída deste porto o capitão da mesma Americano queria
que partissem sem esperar pela fragata Ativa, de quem
tinha já o regimento dos sinais, a que se opôs o português,
e aquele dissera que ainda que viessem corsários tinham o
jogo na sua mão. Persuade-se o dito Bernardo Teixeira,
que ela é suspeita de dar avisos aos corsários que encontram por isso e principalmente por aquele sobredito perguntam por ela. E como ela está a partir para o Rio, para
Vossa Excelência poder tomar as informações que lhe parecer. Sou realmente de Vossa Senhoria muito atento venerador, e obrigadíssimo criado. João Osório de Castro de
Souza Falcão. Sua Casa, 6 de agosto de 1818.
(a.) Francisco José Souza Soares de Andréa
(À margem)

Cópia.
I — 3,13,29 n.° 28
{

3)
Recebi o ofício de Vossa Senhoria sôbre a embarcação
de um só pau chamada Paquete do Rio, com as recomendações do Senhor Bernardo Teixeira que me parecem bem
escusadas. Eu julgo que êste objeto pertence ao Governador
da Capitania e não ao Presidente da Alçada, e por isto não
precisa o Senhor Bernardo Teixeira ocupar-se nisso ficando-lhe desta forma o tempo mais livre para a comissão de
que Sua Majestade o encarregou, e para sossegar o espírito
de Sua Excelência, pode Vossa Senhoria segurar-lhe que o
dito cuter foi vendido legalmente, que tem navegado legalmente com menos da terça parte da guarnição estrangeira, que tornando-se suspeito na corte fora ali mesmo desembaraçado, e que apesar de todas estas circunstâncias
fiz declarar ao dono que devia despedir o piloto americano,
única pessoa ali suspeita, tendo precedido a isto, exames
feitos pelo comandante do porto em pessoa a bordo do
dito cuter.
3

*
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Aproveito esta ocasião para recomendar a Vossa Senhoria queira facilitar do Senhor Bernardo Teixeira a
resposta do meu último ofício, e as propostas que com êle
lhe enviei.
Deus guarde a Vossa Senhoria. Recife, 6 de agosto
de 1818. Luís do Rego Barreto. Ilustríssimo Senhor Doutor
Desembargador João Osório de Castro Souza Falcão.
(a.) Francisco José de Souza Soares de Andréa
(À margem) — Cópia.
(Ao alto) — N.° 23.

•

I — 3,13,29 n.° 29
.

'

i

4)
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor.
0 Coronel de Artilharia, Manuel da Costa Pinto, acaba
de pedir-me licença para se retirar e eu lha concedi fàcilmente. Êste oficial ficou com o exercício de Ajudante
General pela ausência do Brigadeiro Veríssimo Antônio
Cardoso, e tendo muitos créditos pelos seus talentos, desenvolveu contudo tanto orgulho, tanta presunção de si próprio
e tanto ciúme dos outros oficiais que têm algum préstimo
que em pouco tempo ficou inimigo de todos, sendo os principais os Coronéis Palha e Matos, e Tenente Coronel Soares,
e tão intratável, que poucos oficiais deixaram de recusar
entender-se com êle. A sua vida atual é vociferar contra
tudo e contra todos, e por tantos motivos não posso deixar
de estimar a sua retirada.
0 Brigadeiro Veríssimo Antônio que bem o conhece
pode informar a Vossa Excelência amplamente sobre o caráter deste oficial e daquilo para que êle pode ser útil.
Quanto a mim será muito bom para a sua cadeira de artilharia mas nunca para militar. 0 pretexto principal da sua
retirada é ter perdido, segundo êle diz, a ocasião de ser
inspetor de artilharia, o que espera conseguir agora fà>
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cilmente. Vossa Excelência conservando esta idéia, que dele
faço em memória, estará no caso de entender bem o sentido com que êle lhe há de falar muitas vezes.
Sou e serei sempre de Vossa Excelência
Venerador o mais obrigado
(a.) Luiz do Rego Barreto
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Tomás Antônio de
Vilanova Portugal.
Pernambuco, 6 de agosto de 1818.
I — 3,13,29 n.° 30

•

5')

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor.
Amanhã ou depois vão partir para a Bahia a fragata e
o brigue Gavião, e não sei se outro barco, conduzindo os
61 presos desta capitania; 12 da Paraíba, restando ali um
que apesar de preso depois do dia 6 de fevereiro o Juiz da
Alçada o julga cabeça, 9 do Rio Grande do Norte, dos quais
três pertencem à devassa do Ceará, 21 do Ceará, que ao
todo somam cento e três; de que remeterei a Vossa Excelência a relação. Tudo isto sem ainda o juiz me entregar
a devassa, para lhe fazer o termo de conclusão, e lançar a
pronúncia, e consta-me que espera que volte a dita fragata,
para então nos irmos de maneira que vimos a estar aqui
pelo menos mais um mês; novas despesas da Fazenda Real,
etc. É incrível o sistema de demora que vai levando avante,
porque sem dúvida segundo os seus róis de pronunciados
ou não, e perdoados, seqüestros prontos, e outros a acabar
de providenciar na Bahia, parece não haver motivo de mais
nos demorar aqui, podendo muito bèm acabar dè se decidir
ali sobre pronúncia ou não pronúncia do Ouvidor Carvalho, vigário e mais sete presos que ainda existem no Ceará

1G
e que o Governador os deixou uns por lhe parecer que não
seriam pronunciados e outros por serem presos depois do
dia 6 de fevereiro e de aqueles para aqui remetidos serem
já excluídos das remessas e por conseqüência da pronúncia
sete ditos. A Ilustríssima e Excelentíssima pessoa de Vossa
Excelência Deus guarde por muitos anos. Recife, 1 de setembro de 1818.
> •

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Tomás Antônio
Vilanova Portugal. Do Conselho do Estado de Sua Majestade seu Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do
Reino Unido.
P.S. — Escrevo uma outra carta porque Bernardo
Teixeira, quer que eu escreva conforme com êle desta data,
porque pode ser êle não remeta como fêz a outra; chegou
o preso da Paraíba, acima referido e vai para a Bahia com
os mais, conforme a lista.
(a.) 0 Desembargador João Osório de Castro
Souza Falcão
I — 30,34,2 n.° 17

6)
Relação dos réus que vão embarcar para a Bahia pronunciados e a pronunciar na devassa de Pernambuco,
Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, além dos antes
remetidos.
Devassa de Pernambuco:
Antônio José Vitoriano, Tenente Coronel.
Antônio Caminha de Amorim, Capitão.
Antônio Caetano da Costa Monteiro, Alferes.
Antônio Joaquim de Souza, do Timbó, Cadete.
Antônio Moreira de Carvalho.
Basílio Quaresma Torrezão.
Carlos Leitão de Albuquerque, Juiz do Limoeiro.
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Francisco Caetano de Vasconcelos, Sargento.
Felipe Lopes Neto Santiago. Pardo.
10 Felipe Neri Ferreira, Tenente de Milícia.
11 Padre Francisco de Sales, Vigário do Limoeiro.
12 Francisco de Paula Albuquerque Maranhão.
13 Francisco José Corrêa de Guiroga, Sargento.
14 Padre Inácio de Almeida Fortuna.
15 Inácio Vieira da Silva.
16 Inácio Antônio da Trindade.
17 Joaquim Ramos de Almeida, Sargento-mor de Henriques.
18 Joaquim José Luiz, Sargento.
19 Joaquim Domingos de Souza, do Timbó.
20 José de Rarros Falcão, Capitão.
21 José Francisco do Espírito Santo Lanoia, Tambor-mor.
22 Padre José Felipe de Gusmão.
23 José Ferreira de Almeida, Alferes.
24 José Inácio do Carmo.
25 João Nepomuceno Carneiro da Cunha. Carau.
26 Inácio Cavalcante de Albuquerque, Capitão de Goiana.
27 João Camelo Pessoa.
28 José Francisco de Arruda |
',
29 José da Silva Monteiro ^A ,
-,
.
~ / Câmara do Limoeiro,
, T
*
OA
T
oü José Joaquim de Aragao
31 João Francisco de Araújo
32 José Pires Campeio, Rrigadeiro.
33 José Pires Campeio Júnior, Alferes.
34 João Ribeiro Pessoa de Lacerda, Coronel.
35 José Maria Ildefonso Albuquerque Pessoa de Melo,
Cadete.
36 João Ferreira Lopes, Tenente Secretário.
37 Joaquim Jerônimo Serpa, Cirurgião.
38 Jerônimo Vilela Tavares, Cirurgião.
39 João Alves de Souza.
40 Jerônimo Inácio Leopoldo Albuquerque Maranhão.
41 Joaquim Pedro de Magalhães, Alferes de Milícia.
42 José Francisco do Desterro, dito.
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43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Joaquim Nunes da Silva, Ajudante de Pardos.
Luís Francisco de Paula Cavalcante, Coronel de Milícia.
Manuel Corrêa de Araújo, Coronel, dito.
José Carneiro de Carvalho e Cunha, Tenente Coronel,
dito.
Matias José da Silva.
Manuel Elias da Costa, Ajudante de Milícia.
Manuel Luís Albuquerque Maranhão, pardo.
Manuel Caetano do Nascimento da Costa Monteiro,
Alferes.
Manuel Caetano de Almeida.
Manuel Atanásio da Silva Cuxarra.
Manuel José Martins, Capitão. ,
Manuel José de Serpa Brandão, Cadete.
Pedro Luís Henriques, Ajudante.
Tomás Ferreira Vilanova, Sargento-mor de Henriques.
Tomás Pereira da Silva, Alferes.
Tomás Antônio Nunes.
Vicente Ferreira dos Guimarães Peixoto, Cirurgião.
Vicente de Souza Couceiro, Tenente.
Venceslau Miguel Soares, Alferes.
*

Devassa da Paraíba:
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Alexandre Francisco de Seixas Machado.
André Dias de Figueiredo.
Antônio Rogério Freire Júnior.
Aniceto Ferreira.
Francisco de Leão — não está preso nesta vila, chegou
esta tarde da Paraíba e vai.
Francisco João de Azevedo.
José Apolinário de Faria
José Jerônimo de Lima.
Joaquim Cipriano Gomes dos Santos.
José Felipe de Albuquerque Maranhão.
João de Albuquerque Maranhão Júnior.
José Vidal da Silva.
Silvério da Costa Cirne.
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Devassa do Rio Grande:
»

75
76
77
78
79
80
81
82

Antônio da Rocha Bezerra.
Antônio Ferreira Cavalcante, Capitão.
Agostinho Pinto de Queiroz.
Padre Feliciano José Dornelas, Vigário.
Joaquim José do Rego Barros, Coronel de Milícia.
João Rebelo de Siqueira Aragão.
João Saraiva de Moura.
Manuel da Silva Chaves ou Manuel Frade, Capitão de
Ordenancas.
*

Devassa do Ceará:
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
I

102
103
104

Antônio de Olanda, ferreiro.
Antônio Rodrigues Santiago.
Bartolomeu Álvares do Quintal.
Bárbara Pereira de Alencar.
Padre Carlos Antônio ou José dos Santos.
Frei Francisco de Santa Ana Pessoa.
Francisco Antônio Raposo do Beco.
Francisco Pereira Maia Guimarães.
Padre José Martiniano Pereira de Alencar.
Inácio Tavares Benevides.
Jerônimo de Abreu, crioulo.
Joaquim Francisco de Gouvêa.
José Cipriano dos Santos Gafurino.
Manuel Pereira de Brito.
Lourenço Mendes.
Manuel Domingues.
Padre Miguel Carlos da Silva Saldanha, Vigário do
Crato.
Padre Manuel Gonçalves da Fonte, Vigário do Pau
dos Ferros.
Tristão Gonçalves Pereira de Alencar.
'
Francisco Jorge da Fonseca.
Francisco Carlos de Rezende.

— 20 —
Estes são os presos nas cadeias do Recife que vão embarcar para a Rahia, exceto Francisco de Leão, que ainda
existe na Paraíba. Recife, 1 de setembro de 1818.
(a.) João Osório de Castro Souza Falcão
I — 30,34,2 n.° 18

7)
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor.
O tempo, os corsários e a demora da remessa das devassas e papéis da Paraíba, Rio Grande e Ceará têm me
demorado, mas agora a fraga tinha Princesa Real leva à
Rahia 103 presos e da volta ou quando houver embarcação
que segure os corsários saio daqui para a Rahia; bem que
na demora mesmo não se perde tempo, por serem muitos
os papéis que são 22 volumes grossos fora os dos seqüestros.
No dia 22 de agosto agora passado chegaram os marinheiros que eu pedi em março ao governador do Ceará que
me remetesse para os acarear com os que também saltaram
em terra na Paraíba no mês de fevereiro, como já disse a
Vossa Excelência, fiz-lhes logo perguntas e responderam que
eram três castelhanos e um preto, que era escravo de um
castelhano estabelecido em Montevidéu que foram tomados
por corsário de Ruenos Aires defronte de Gibraltar que tirou doze homens da embarcação e meteu outros tantos e que
o resto que foram cinco, na altura da ilha da Madeira tentaram retomar a embarcação mas que foram vencidos e
presos e na altura do Ceará, o capitão os lançara no bote
em que vieram; é uma história semelhante à que contaram
nas suas respostas os que saltaram em terra na Paraíba,
que por isso mostra ser composta, por quem os lançou em
terra uma e outra. Também não responderam coerentes, nem
conforme as instâncias que lhes fiz; o que tudo inculca que
são homens mandados de propósito todos eles ou para expiorar ou para outro fim e que devem ter todos igual des-
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tino: razão porque os hei de ter todos na cadeia para o
governador executar a ordem que Vossa Excelência mandar
a respeito de uns e outros, como já disse que havia de fazer
aos sobreditos que saltaram em terra na Paraíba, o sobredito
preto disse que se chamava João Angola, e o dito seu senhor Salvador Sotero.
Aqui tem havido sossego sempre e somente em Olinda
um Frade Carmelita principiou de falar muito a favor dos
insurgentes, e aqui um sirgueiro disse a um homem de fora
que tinha na mão uma caixa de tabaco com o retrato de
Sua Majestade; para que quereis esse retrato se isso está
acabado, pois está chegando uma armada da América Inglêsa, que vem para esta terra. Ambos foram denunciados
e o governador os mandou prender, estão em perguntas que
lhes fêz o Ouvidor Antero, veremos o resultado.
Deus guarde a Vossa Excelência muitos anos. Pernambuco, 1.° de setembro de 1818.
(a.) Bernardo Teixeira Coutinho Álvares de Carvalho
Ilustríssimo e Excelentíssimo
Vilanova Portugal.

Senhor

Tomás

Antônio

(À margem) — Respondido em 28 de novembro de 1818
e na mesma data se expediu aviso ao Governador e Capitão
General de Pernambuco..
I — 30,34,2 n.° 22

8)
Senhor,
Em conseqüência da mercê e honra que Vossa Majestade me há concedido de lhe poder escrever imediatamente,
eu continuo beijando em primeiro lugar a Real Mão de
Vossa Majestade, e desejando a mais alta felicidade e a
toda a Real Família.
*
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O tempo, os corsários, e a demora da remessa das devassas e papéis da Paraíba, Rio Grande e Ceará, que foi
grande, me tem obrigado a estar ainda aqui sofrendo o
receio do clima contrário à minha saúde, mas agora está
a sair a fragatinha Princesa Real, que leva 103 presos, e da
volta vou nela para a Bahia se primeiro não houver embarcação que se possa defender dos corsários. Os papéis
que tenho fazem 22 volumes grossos, fora os dos seqüestros
e na demora mesmo dão que fazer.
A terra está em sossego, mas um frade carmelita calçado, de Olinda, principiou de falar a favor dos Insurgentes,
e um sirgueiro disse a um homem que tinha na mão uma
caixa de tabaco com o retrato de Vossa Majestade: ainda
usais disso? Pois está acabando, porque aí vem uma grande
armada da América inglesa entrar na terra; foram ambos
denunciados e presos; o Ouvidor Antero está fazendo as
perguntas, veremos o resultado.
Chegaram aqui no dia 22 de agosto pròximamente passado quatro marinheiros que em janeiro saltaram no Ceará
e eu em março pedi ao governador para os acarear com os
que em fevereiro saltaram em terra na Paraíba, fiz-lhes
perguntas e delas se colhe que uns e outros foram mandados
para terra de propósito, ou para os corsários, que os traziam e haviam tomado com os presos se livrarem deles,
ou para serem exploradores; agora dou conta pela secretaria
como já havia dado, dos sobreditos que saltaram em terra
na Paraíba, para Vossa Majestade lhes dar o destino que
fôr servido.
Deus guarde a Vossa Majestade muitos anos, como todos havemos mister. Pernambuco, 1 de setembro de 1818.
O Desembargador
(a.) Bernardo Teixeira Coutinho Álvares de Carvalho
»

I — 3,13,21
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9)
O Doutor José Caetano de Paiva Pereira do Desembargo
de Sua Majestade El-Rei Nosso Senhor, que Deus guarde,
Desembargador da Casa da Suplicação. Certifico que revendo
o auto de perguntas que a Miguel Morones, de nação espanhola, fizera o Doutor Bernardo Teixeira Coutinho Álvares
de Carvalho, Desembargador do Paço e Juiz da Alçada o
teor do mesmo é da forma que se segue:
Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de
mil oitocentos e dezoito aos vinte e nove dias do mês
de agosto nesta vila do Recife nas casas de residência do
Doutor Bernardo Teixeira Coutinho Álvares de Carvalho,
Desembargador do Paço e Juiz da Alçada aonde eu escrivão
abaixo nomeado com o escrivão assistente o Desembargador
José Caetano de Paiva Pereira vim aí pelo dito ministro
foi mandado vir à sua presença a Miguel Morones, e posto
em sua natural liberdade lhe fêz as perguntas seguintes:
Perguntado seu nome, naturalidade, estado, idade e
ocupação?
Respondeu chamar-se Miguel Morones, natural de Malaga, solteiro de vinte e dois anos que era marinheiro.
E logo pelo dito ministro foi mandado vir o advogado
Antônio Elias de Morais para servir de curador ao respondente, e debaixo do juramento dos Santos Evangelhos,
que lhe foi deferido, prometeu de bem defender ao dito.
E por esta maneira continuou as perguntas pela maneira
seguinte:
Perguntado se ratificava o que havia respondido nas
perguntas que lhe foram feitas no Ceará que todas lhe foram lidas, se tinha que acrescentar, diminuir, ou declarar
alguma coisa a respeito das mesmas?
Respondeu que ratificava tudo quanto aí havia respondido e que nada tinha que acrescentar ou declarar por
ter dito a verdade.
Perguntado quanta gente da tripulação trazia a galera
em que êle vinha quando foram apresados?
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Respondeu que dezessete pessoas por todo; que destas
tiraram doze, e ficaram cinco como já disse.
Perguntado que dissesse a verdade porque consta pelas
testemunhas do sumário e parte junta aos autos que no bote
havia três remos que estes não podiam vir nem ser dados
pelo corsário a êle e seus companheiros, porque êste os
meteu no bote, presos de pés e mãos, como êle respondente,
e os mais têm dito, e somente lhe podia dar um remo, porque só um que foi metido solto no dito bote.
Respondeu: que preso das mãos só vinha êle respondente e que os outros dois vinham presos só dos pés e o
quarto solto, como dito fica, e por isso os três remos eram
para os três soltos das mãos.
Instado que dissesse a verdade pois constava da parte
e depoimentos das testemunhas que eles em terra traziam
uma pouco de farinha e um barrilzinho de água, e que isto
mostrava que eles tinham saído da embarcação há menos
de seis dias e seis noites, porque se tivessem saído há esse
tempo deviam ter consumido a dita farinha e água, e acharem-se sem ela, e portanto declarasse qual fora a embarcação de que saíram, por não parecer ser aquela donde êle
tem dito.
Respondeu: que o barril já não vinha cheio que somente
trazia cinco ou seis cocos de água, porque o resto tinham
eles bebido e da mesma sorte a farinha não vinha e só
restava a que não tinham comido, que pouca foi por ser
muito ruim.
Instado que dissesse a verdade porque constava pelas
ditas testemunhas e parte que eles assim que chegaram à
terra deixaram no barco o companheiro preto, e três foram
pela terra dentro e que quando foram achados com duas
mulheres para o mesmo barco, e por isso devia dizer a que
fim as conduziam e para onde as queriam levar, e porque
não procuraram antes que essas mulheres os levassem aonde
houvesse gente, que os socorresse de comer e beber de que
eles vinham faltos, por não prestar a água e farinha que traziam, pois isto mostrava que eles levavam aquelas mulheres
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em terra.
Respondeu: que eles encontraram aquelas duas mulheres que eram duas pretas que estavam lavando, e que passando ao mesmo tempo um preto que passava estas mulheres pedindo-lhes êle respondente que lhe ensinassem o
caminho para a povoação elas lhe disseram que o caminho
para a povoação era para onde ia aquele preto, mas êle
respondente confiando mais delas lhes disse que lhe ensinassem elas mesmo o caminho, e por isto lhes dariam um
barril que traziam no bote, e um saco de farinha, e que
aceitando elas com as mesmas veio ter ao bote para lho
dar e que foi esta razão porque foram encontrados com
as ditas mulheres vindo para a praia, ficando seu companheiro Rolim assentado naquele lugar dito por não poder
mais andar.
Instado que dissesse a verdade porque consta das testemunhas e têm êle e seus companheiros respondido que o
capitão deitara ao bote três deles presos, dois pelos pés e
a êle respondente pelas mãos, e que só botara solto o seu
companheiro Rolim por estar doente, e com efeito estas
mesmas prisões é que apareceram no bote como se vê da
parte e das testemunhas, porém que esta prisão não parece
ser verdadeira porque mandando-os o comandante da galera
deitar no bote, não tinha necessidade de os botar presos por
ser o bote embarcação tão pequena que não podia atacar
a outra, e que por isso as prisões que apareceram no bote
vinham nele com outro fim, que dissesse qual era porque
o que parece ser é que para prender e segurar gente que
apanhassem em terra para levar ao navio para serem perguntados, e que para êste fim parece ser o enganar êle as
ditas mulheres para levar para o bote, e aí as prender e
levar ao navio.
Respondeu: que não sabia a razão porque o comandante da galera os botou no bote presos, e que era verdade
que êle os botou com tenção de não tornar para o navio, e
que nada lhes recomendou ao dito respeito.
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Instou que dissesse a verdade porque no mesmo tempo
que êle e seus companheiros saltaram em terra, se chegou
também para a terra uma embarcação e fundeou defronte
de Trambembé, que fica perto da canoa quebrada, onde eles
saltaram em terra, e lançou em um escaler cinco homens
em terra, armados, e cobrindo as armas com as camisolas,
dos quais um vinha de casaca e assentava com um lápis as
informações que achava e assim parecia que êle e seus companheiros pertenciam à dita embarcação e eram igualmente
exploradores como aqueles.
Respondeu: que não sabia de tal navio, nem ouvira
falar nele senão depois de estar já preso, porque viera um
preso falar com êle respondente, e seus companheiros, a ver
se falavam a mesma língua que os outros e o mesmo preto
disse que não falavam a mesma língua mas não disse a
língua que os outros falavam.
E por esta maneira houve êle Ministro estas perguntas
por findas e acabadas que sendo lidas ao respondente disse
estarem conformes: e assinou com êle juiz da alçada, curador e escrivão assistente acima nomeados: e eu João Osório
de Castro Souza Falcão, escrivão da alçada que o escrevi
dando com o escrivão assistente fé de tudo o referido, e me
assinei, João Osório de Castro Souza Falcão. De Miguel
Morones uma cruz. Antônio Elias de Morais. Estava a
rubrica do dito juiz. José Caetano de Paiva Pereira.
E mais se não contém no dito auto de perguntas que
fielmente trasladei aqui por certidão mandada passar por
ordem vocal do referido ministro. Recife de Pernambuco,
aos dois de setembro de mil oitocentos e dezoito anos. E eu
José Caetano de Paiva Pereira, escrivão assistente da dita
alçada a escrevi e assinei.
(a.) José Caetano de Paiva Pereira
I — 30,34,2 n.° 23
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10)
O Doutor José Caetano de Paiva Pereira do Desembargo de Sua Majestade, El-Rei Nosso Senhor, que Deus
guarde, Desembargador da Casa da Suplicação. Certifico
que revendo o Auto de Perguntas que a Domingos Miralhas
de nação espanhola fizera o Doutor Rernardo Teixeira
Coutinho Álvares de Carvalho, Desembargador do Paço, e
Juiz da Alçada, o teor do mesmo é da forma que se segue:
Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de
mil oitocentos e dezoito aos vinte e nove dias do mês
de agosto, nesta vila do Recife, nas casas de residência do
Doutor Rernardo Teixeira Coutinho Álvares de Carvalho,
Desembargador do Paço e Juiz da Alçada aonde eu escrivão
abaixo nomeado vim com o escrivão assistente o Desembargador José Caetano de Paiva Pereira, aí mandou êle ministro vir à sua presença o preso Domingos Miralhas a fim
de lhe fazer perguntas judiciais, e posto em sua liberdade
lhe fêz as seguintes perguntas:
Perguntado seu nome, naturalidade, estado, ofício e
idade?
Respondeu chamar-se Domingos Miralhas, natural de
Valência, solteiro, marinheiro, de vinte e dois anos de idade.
E logo pelo dito ministro foi mandado vir o advogado
Antônio Elias de Morais para servir de curador a este menor, que recebendo o juramento dos Santos Evangelhos assim o prometeu fazer; e se continuaram as perguntas pela
forma seguinte:
Perguntado se ratificava o que havia respondido nas
perguntas que lhe foram feitas no Ceará e que todas lhe
foram lidas, se tinha que acrescentar ou declarar alguma
coisa:
Respondeu: que ratificava tudo quanto havia êle respondido e nada mais tinha a acrescentar ou declarar.
Perguntado que tripulação tinha a galera em que êle
respondente vinha quando foi apresado?
Respondeu que se compunha' de dezessete pessoas, de
que tiraram doze como já disse.

•
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Perguntado que dissesse a verdade, pois consta das testemunhas e do sumário e parte junta aos autos que no bote
havia três remos e que estes não podiam vir nem ser dados
pelo corsário a êle e seus companheiros, porque êste os
meteu no bote presos de pés e mãos, como êle respondente
e os mais têm dito, e só lhe podia dar um remo, porque só
um que foi metido solto no dito bote.
Respondeu: que preso das mãos só vinha Miguel Morones e que êle respondente e outro vinham presos só dos
pés, e o quarto solto como fica dito, e por isso os três remos
eram para os três soltos das mãos.
Perguntado que dissesse a verdade, porque das testemunhas e parte constava que eles para terra trouxeram
uma pouca de farinha e um barrilzinho de água, e que isto
mostrava que eles tinham saído da embarcação há menos
de seis dias e seis noites, porque se tivessem saído a êsse
tempo deviam ter consumido a dita farinha e água e portanto declarasse qual fora a embarcação de que saíram por
não parecer aquela que têm dito.
Respondeu: que por ser a farinha muito má e água
muito negra a não puderam consumir, e que por isso apareceu no bote quando saltaram em terra.
Instado que dissesse a verdade porque das testemunhas
e partes constava que eles assim que chegaram à terra deixaram no barco o companheiro preto e três foram
pela
terra dentro e foram achados com duas mulheres voltando
para o dito bote, e por isso devia dizer a que fim as conduziam e para onde as queriam levar, e porque não procuraram antes que essas mulheres os levassem aonde houvesse gente que os socorresse de comer e beber, de que eles
vinham faltos por não prestar a água e farinha que traziam pois isto mostrava que eles levavam aquelas mulheres
para em algum navio serem perguntadas do que se passava em terra.
Respondeu que êle e seus companheiros conduziam
aquelas mulheres que eram duas negras, para puxar o bote
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para terra, conduzir o que nele havia e ir-lhes ensinar depois o caminho para a povoação.
Perguntado se êle e seus companheiros prometeram às
ditas negras alguma coisa por êste trabalho.
Respondeu: que nada haviam prometido porque nada
tinham.
Instado que dissesse a verdade porque consta das testemunhas e tem êle e seus companheiros respondido, que
o capitão deitara no bote três deles presos, dois pelos pés e
um pelas mãos e que botara solto o seu companheiro Rolim
por estar doente e com efeito estas mesmas prisões é que
apareceram no bote como se vê da parte e testemunhas
porém que esta prisão não parece ser verdadeira porque
mandando-os o comandante da galera deitar no bote não
tinham necessidade de os botar presos por ser o bote embarcação tão pequena que não podia atacar a outra e que
por isso as prisões que apareceram no bote vinham nele
sem outro fim, que dissesse qual é porque o que parece ser
é para prender e segurar gente que apanhassem em terra
para levar ao navio para serem perguntados, e que para
êste fim parece ser o enganar êle as ditas mulheres para
as levar para o bote, e aí as prender e levar ao navio.
Respondeu: que as prisões que traziam era uma corrente curta para prender nela uma só pessoa, e que o piloto
os lançara assim presos ao bote não com o fim de virem à
terra, mas para morrerem no mar e que os não quisera ver
morrer a facadas que os marinheiros lhes quiseram dar.
Instado que se o piloto quisesse que eles morressem no
mar lhes não daria os remos.
Respondeu: que os remos vieram no bote por nele
estarem arrumados e não porque o piloto lhos mandasse
lá botar.
Instado dissesse a verdade porque no mesmo tempo
que êle e seus companheiros saltaram em terra se chegou
também para terra uma embarcação e fundeou defronte de
Trambembé, que fica perto da canoa quebrada onde eles
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saltaram em terra e lançou em um escaler cinco homens
em terra, armados, e cobrindo as armas com as camisolas
dos quais um vinha de casaca e assentava com um lápis as
informações que achava e assim parecia que êle e seus companheiros pertenciam à dita embarcação e eram igualmente
exploradores como aqueles.
Respondeu: que não sabia de alguma outra embarcação
do que daquela de que tinham saído senão depois de já
estar preso, porque viera um preto falar com êle respondente e seus companheiros, e que vinha ver se falavam
a mesma língua que os outros e que o mesmo preto que êle
e seus companheiros falavam mais claro, como lhes disse.
Instado que dissesse a verdade porque nas perguntas
acima ditas que lhe fizeram no Ceará, respondeu que tinham
gasto da altura da Madeira àquela em que os lançaram no
mar sessenta dias, mas que isso não podia acontecer nesse
tempo porque a monção nesse tempo era de Norte a Sul e
por isso deviam vir em menos tempo e por isso devia dizer
em que se demoraram e por onde andaram cruzando.
Respondeu que não cruzaram mas que se demoraram,
porque os ventos os obrigaram a fazer bordos e por causa
destes gastaram o dito tempo.
E por esta maneira houve êle ministro estas perguntas
por acabadas que sendo lidas ao respondente disse estarem
conformes, de que demos fé, e assinou com êle juiz da
alçada, curador, escrivão assistente acima nomeados e eu
João Osório de Castro Souza Falcão, escrivão da mesma
que o escrevi e me assinei. João Osório de Castro Souza
Falcão, escrivão da mesma que o escrevi e me assinei.
João Osório de Castro Souza Falcão. De Domingos Miralhas uma cruz. Antônio Elias de Morais. Estava a rubrica
do dito Ministro José Caetano de Paiva Pereira.
E mais se não contém no dito auto de perguntas, que
fielmente trasladei aqui por certidão, mandada passar por
ordem vocal do referido ministro. Recife de Pernambuco,
aos dois de setembro de mil oitocentos e dezoitos anos.
m
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E eu José Caetano de Paiva Pereira, escrivão assistente da
dita alçada a escrevi e assinei.
(a.) José Caetano de Paiva Pereira
•

«
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Auto de perguntas feitas a Francisco Antônio Rolim -=
Ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de mil
oitocentos e dezoito aos vinte e nove dias do mês de agosto,
nesta vila do Recife, nas casas de residência do Doutor Bernardo Teixeira Coutinho Álvares de Carvalho, Desembardor
do Paço e Juiz da Alçada, aonde eu escrivão abaixo nomeado vim com o escrivão assistente o Desembargador José
Caetano de Paiva Pereira aí pelo dito ministro foi mandado vir à sua presença o preso Francisco Antônio Rolim,
natural de Vigo, para o fim de o perguntar judicialmente
e posto em liberdade lhe fêz perante todos as perguntas
seguintes.
Perguntado seu nome, naturalidade, estado, ofício e
idade.
Respondeu chamar-se Francisco Antônio Rolim, natural
de Vigo na Galiza, solteiro, que vivia de ser marinheiro,
que tinha vinte e quatro anos de idade. E logo êle ministro
mandou vir à sua presença ao advogado Antônio Elias Morais, ao qual deferiu o juramento dos Santos Evangelhos
para servir de curador ao respondente e êle debaixo do
mesmo juramento prometeu bem cumprir este ofício, e desta
maneira continuou êle ministro as perguntas pela forma
seguinte.
r Perguntado se ratificava o que havia respondido nas
perguntas que lhe fizeram no Ceará ou se tinha que acrescentar ou declarar, sendo-lhe lidas neste ato.
Respondeu que ratificava o que havia respondido e
nada mais tinha que declarar.
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Perguntando que tripulação tinha a galera em que êle
respondente vinha quando foi apresado.
Respondeu que era de dezessete pessoas de que tiraram
doze e deixaram cinco como já disse.
Perguntado que dissesse a verdade pois consta das testemunhas do sumário e partes juntas aos autos que no bote
havia três remos que estes não podiam vir nem ser dados
pelo corsário a êle e seus companheiros porque lançados no
bote presos de pés e mãos como êle respondente e os mais
têm dito, só lhe podia dar um remo, porque só êle respondente é que foi metido solto no dito bote.
Respondeu que o capitão da galera mandou tirar o leme
e um remo ao bote, e que deixaram três e ignora a intenção
com que os deixou ficar, e que o fim com que os deitou ao
bote foi para morrerem no mar, os livrara de morrerem
a facadas como os marinheiros queriam fazer.
Instado que dissesse a verdade porque das testemunhas
e partes constava que eles para a terra trouxeram uma
pouca de farinha e um barrilzinho de água e que isto mostrava que eles tinham saído da embarcação há menos de
seis dias e noites, porque se tivessem saído a esse tempo deviam ter consumido a dita farinha e água, e portanto declarassem qual fora a embarcação de que saíram por não pavecer aquela que têm dito.
Responderam que em razão de estarem muito fracos
pela fome que haviam padecido no navio não comeram a
farinha nem beberam a água senão em muito pequena quantidade e por isso lhe foi achada.
Instado que dissesse a verdade porque das testemunhas
e partes constava que eles assim que chegaram à terra deixaram no barco o companheiro preto e três foram pela terra
dentro, e foram achados com duas mulheres, voltando para
o bote e devia por isso dizer a que fim as conduziam e
para onde as queriam levar e porque não procuravam, antes que essas mulheres os levassem aonde houvesse gente
que os socorresse de comer e beber de que eles vinham
faltos por não prestar a água e farinha que traziam, pois
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isto mostrava que eles levavam aquelas mulheres para em
lalgum navio serem perguntadas do que se passava em terra.
Respondeu que êle respondente por não poder andar
ficou assentado no lugar aonde acharam as mulheres, que
eram duas negras, que estavam lavando, e que os seus companheiros convidaram as ditas mulheres para irem onde
estava o bote para trazerem o resto da farinha que havia,
o barril de água e alguma roupa que tinham e trazer para
cima o preto para irem todos para a povoação e que o dito
preto êle respondente e os mais companheiros tinham atravessado o bote para saírem e o mar o tinha arremessado na
areia onde já estava seguro.
Perguntado se eles prometeram alguma coisa às ditas
negras por aquele trabalho.
Respondeu que lhes prometeram a farinha para lhes
ensinarem o caminho para a vila.
Instado que dissesse a verdade porque consta das testemunhas e êle e seus companheiros o têm respondido que
o capitão deitara no bote três deles presos, dois pelos pés
e um pelas mãos, que botara solto a êle respondente por
estar doente, e como estas mesmas prisões é que apareceram no bote, como se vê da parte e testemunhas porém que
esta prisão não parece ser verdadeira porque mandando-os
o comandante da galera deitar no bote não tinha necessidade
de os botar presos, por ser o bote embarcação tão pequena
que não podia atacar a outra e que por isso as prisões que
apareceram no bote vinham nele com outro fim, que dissesse qual é, porque o que parece ser é para prender e segurar gente que apanhassem em terra para levar ao navio
para serem perguntados, e que para êste fim parece ser o
enganar as ditas mulheres para as levar para o bote e ali
as prender e levar ao navio.
Respondeu que os ferros não eram propriamente prisoes, mas umas cadeias que o capitão e piloto haviam feito
a bordo para êle e seus companheiros, ajuntando-lhe umas
cavilhas e uma barra, que trazendo-os assim presos os lanIO
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cou assim mesmo no bote para os livrar dos marinheiros
que os queriam matar a facadas.
Instado que dissesse a verdade porque no mesmo tempo
que êle e seus companheiros saltaram em terra se chegou
também para terra uma embarcação e fundeou defronte de
Trambembé, que fica perto da canoa quebrada, onde eles
saltaram em terra, e lançou num escaler cinco homens em
terra, armados, cobrindo as armas com as camisolas, dos
quais um vinha de casaca e assentava com um lápis as informações que achava, e assim parecia que êle e seus companheiros pertenciam à dita embarcação, e eram igualmente
exploradores como aqueles.
Respondeu que depois de presos é que ouviram falar
nessa embarcação que apareceu e que um preto dissera que
a gente que saltou em terra se lhe não entendia a língua.
Instado que dissesse a verdade porque no Ceará disseram que tinham gasto da altura da Madeira àquela em que
os lançaram no bote sessenta dias, o que não podia ser
porque a monção nesse tempo era de Norte a Sul, e deviam
vir em menos tempo e por isso dissesse em que se demoraram, e onde andaram cruzando.
Respondeu que tiveram sempre ventos contrários pela
proa e que o capitão dizia afastar-se da Costa de Leste,
para desviar-se dos navios que o apresassem.
E por esta maneira houve êle ministro estas perguntas
por findas e que lidas ao respondente disse estarem conformes, de que demos fé e assinou com êle juiz da alçada,
escrivão assistente, curador acima nomeados. Eu João Osório de Castro Souza Falcão, escrivão da mesma que o escrevi
e também assinei. Rubrica do Juiz João Osório de Castro
Souza Falcão. .Sinal de Francisco Antônio Rolim. Antônio
Elias de Morais. José Caetano de Paiva Pereira. E não se
continha mais no dito auto de perguntas que vai fielmente
copiado. Recife, 22 de setembro de 1818.
(a.) João Osório de Castro Souza Falcão
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Nas perguntas feitas no Ceará respondeu que fora nascido e criado no lugar de Vigo, até a idade de dez anos,
que nessa idade tomara a vida de marinheiro, servindo em
diversas embarcações costeiras e que na primeira viagem
fora para Havana e daí voltou para Vigo, e daí para Barcelona em um bergantim e que o dono se chamava Murcon
e daí embarcou para Havana na fragata Castelhana e daí
para a costa da África em um bergantim, e daí embarcara
na galera La Virgen dei Pilar, ou Capurlavai, com destino
para Cartagena, Alicante e Barcelona, e que ia carregada
de açúcar e café de que era Capitão Dom Francisco e que
chegando no Estreito de Gibraltar aparecera uma escuna
com Bandeira Revolucionária de Buenos Aires, e os tomaram, meteram doze homens dos seus a bordo da galera e
tiraram outros tantos da galera para a escuna, cinco 3a
galera deixaram presos a bordo, entre os quais foi êle réu,
que chegando nas alturas da Ilha da Madeira, soltaram os
que tendo vontade de resgatar a galera no porto da dita
ilha se levantaram contra os insurgentes, feriram oito e
mataram um porém a força deles era maior, e tinham
pistolas e uma espada, subjugaram a êle réu e seus companheiros e os tornaram a prender, e tendo andado cerca de
dois meses de viagem deitaram a eles todos quatro num
bote à discrição das ondas, dando-lhes só para comer uma
pouca de farinha que servia de comida aos porcos, e um
barrilzinho de água da chuva e que quem dera princípio
a soltura dele réu e os outros seus companheiros fora Miguel
Morones, arrancando as cavilhas com os dentes e que esses
ferros que são grilhões serviram para abrir as algemas dos
seus companheiros e que pela Estrela do Sul guiaram o seu
bote tendo a fortuna de alcançar terra no sétimo dia de
sua viagem, ocasião em que foram presos na canoa quebrada, pelo presídio. Que a galera navegava com a bandeira de Dom Fernando Sétimo, e depois que foi apresada
em ocasião que avistaram um barco içaram bandeira francêsa. É o que respondeu nas ditas perguntas no que os
-
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mais companheiros combinam, que fielmente copiei das
mesmas. Recife, dia, era ut supra.
(a.) João Osório de Castro Couza Falcão
I — 30,34,2 n.° 25

12)
Auto de perguntas ao preto João Angola, escravo de
Dom Salvador Sotero.
Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de
mil oitocentos e dezoito, aos vinte e nove dias do mês
de agosto, nesta vila do Recife, nas casas de residência do
Doutor Bernardo Teixeira Coutinho Álvares de Carvalho,
Desembargador do Paço e Juiz da Alçada, aonde eu escrivão, abaixo nomeado, vim com o escrivão assistente o
Desembargador José Caetano de Paiva Pereira aí mandou
vir êle ministro à sua presença o preso João Angola, escravo
de Dom Salvador Sotero, para o fim de se lhe fazerem perguntas, e posto em sua natural liberdade lhe fêz as perguntas seguintes.
Perguntado seu nome, naturalidade, estado, ofício, idade
e condição, respondeu chamar-se João, natural de Angola,
escravo de Dom Salvador Sotero, negociante de Montevidéu,
europeu, que vinha de cozinheiro na galera Capurlavai, e
lhe parece ter vinte e dois anos de idade. E como precisava de curador logo êle ministro mandou vir à sua
presença ao advogado Antônio Elias de Morais, que debaixo
do juramento dos Santos Evangelhos que lhe foi deferido,
prometeu bem cumprir êste cargo, e assim continuar as perguntas pela maneira seguinte.
Perguntado se ratificava o que havia respondido no
Ceará nas perguntas que se lhe fizeram, e lhe foram agora
lidas, e se tinha a acrescentar ou declarar.
Respondeu que ratificava quanto havia respondido e
nada mais havia a declarar.
*
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Perguntado quanto a tripulação que trazia a galera
quando foi apresada.
Respondeu que era de vinte e três pessoas, e que destas tiraram doze, segundo sua lembrança.
Instado que dissesse a verdade, pois consta das testemunhas do sumário e partes juntas aos autos que no bote
havia três remos e que vindo todos presos de pés e mãos à
exceção de Rolim, não se lhe havia dar mais que um remo
para o que vinha solto.
Respondeu que êle respondente e Domingos Miralhas
vinham soltos das mãos, e podiam manejar os remos, que
de um deles fizeram vela.
Instado mais que dissesse a verdade pois que da farinha e barril de água que se lhe achou em terra resultava
que eles tinham saído da embarcação havia menos de seis
dias, porque se tivessem saído a esse tempo haviam de ter
consumido uma e outra coisa.
Respondeu que em razão de ser muito má a farinha e
água que trouxeram a não puderam consumir.
Perguntado a que fim conduziam para o dito bote duas
mulheres com que foram encontrados os companheiros dele
respondente.
Respondeu que não sabe das ditas mulheres porque
ficou no bote e ali foi preso e as não viu.
Instado que dissesse a verdade, porquanto não havendo
necessidade de ser êle e seus companheiros lançados no
bote, com prisões e sendo estas achadas no dito bote parece
que eram para fim diverso.
Respondeu que o capitão os botou com as prisões no
bote e que eles depois se soltaram uns aos outros, e guardaram as ditas prisões para que em qualquer terra a que
chegassem servissem de testemunhas do seu dito.
Perguntado se ouviu falar numa embarcação que poucos dias depois dele e seus companheiros estarem em terra
fundeara defronte de Trambembé, perto da canoa quebrada
e da qual saíram num escaler cinco homens armados de
armas curtas.
*
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. . Respondeu que nunca ouviu falar na dita embarcação
nem nos ditos homens.
. E por esta maneira houve êle ministro estas perguntas
por findas que sendo lidas ao respondente disse estarem
conforme, de que damos fé e assinou com êle juiz da
alçada e escrivão assistente e o curador acima nomeados
e eu João Osório de Castro Souza Falcão, escrivão da
mesma alçada que o escrevi, e também assinei. Rubrica do
Juiz João Osório de Castro Souza Falcão. Sinal de João
de Angola, de Cruz. Antônio Elias de Morais. José Caetano de Paiva Pereira. E nada mais se continha no dito
auto de perguntas que vai bem e fielmente copiado. Recife,
2 de setembro de 1818.
(a.) João Osório de Castro Souza Falcão
¦

I — 30,34,2 n." 26

13)
Chegaram-me agora as cartas do paquete, que envio já
porque são importantes as do Hipólito, e Heliodoro. Aquele
bem seguro das expressões que lhe fiz de ordem de Sua
Majestade mostra que tudo por Lisboa foi pelo contrário;
este esperançado sempre por mim pelas expressões que
ouvia vai-se desenganando de que nada se lhe dá. Ambos
se devem conservar por nós, e de ambos temos bom serviço
e devemos esperar maiores.
Eu não sei porque fatalidade Sua Majestade ainda não
dá por chegada a época de o fazer Secretário ou Conselheiro
de Legação, o que não importa que seja criticado no Heliodoro, ainda que seja um de meus, êle é capaz, tem inteligência, saber, e maneja muito melhor do que outros que
se tem feito, e Sua Majestade tivera um homem de talento
para este fim.
Êle já assenta e eu também, que só vindo aqui é que
poderá vencer a sua pretensão e eu acrescento que seria
fácil atendê-lo antes que êle cá viesse. As reflexões que êle
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faz, mesmo sobre o assunto de que hoje se tratou são muito
atendíveis. O que êle diz do Investigador são verdades já
cá conhecidas, e que mereceram algumas providências que
foram no último paquete, mas que não serão bastantes.
Queira Vossa Majestade refletir bem em tudo que importa muito ao bem do seu serviço.
Rio, 28 de setembro de 1818.
I — 3,14,10 n.° 3

14)
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor
Tenho a honra de informar a Vossa Excelência que a
Junta Médico-Cirúrgica do Hospital Real Militar me representa que os presos de Estado abaixo mencionados se acham
em estado de não poderem embarcar atualmente, sem manifesto perigo de vida o que Vossa Excelência melhor verá
da participação inclusa.
Espero as ulteriores ordens de Vossa Excelência para
cumpri-las como devo. Deus guarde a Vossa Excelência.
Hospital Militar, 30 de setembro de 1818.
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Luiz do Rego Barreto, Governador e Capitão General desta capitania.
(a.) Alexandre Teles de Menezes
Capitão com exercício de Ajudante
Presos que não podem embarcar:
O Brigadeiro José Pires Campeio.
O Coronel João Ribeiro Pessoa de Lacerda.
O Paisano Lourenço Mendes.
I — 30,34,2 n.° 7
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15)

O Sr. oficial encarregado da condução dos presos de
Estado quererá por bem do real serviço representar ao Ilustríssimo Senhor Desembargador Presidente da Alçada que
os presos José Pires Campeio, João Ribeiro Pessoa, Lourenço
Mendes e José Vidal da Silva, se acham em estado de não
poderem embarcar atualmente sem manifesto perigo de vida,
em razão de se achar o primeiro em extremo abatimento de
forças, sofrendo febre, e dores nefríticas, com supressões
de urina; o segundo uma disenteria com febre que dura há
muitos dias, e o tem lançado em extrema debilidade, e demais paralítico de uma perna, que se acha chagada por
causa de cáusticos; o terceiro uma hidropisia geral, estrangúria cegueira e impossibilidade absoluta de mover-se, e o
e
suma
debide
ventre
dores
febre,
disenteria
com
quarto
lidade. E como estes presos doentes não poderão resistir
aos incômodos anexos a semelhante viagem sem provavelmente perecerem, julgamos do nosso dever de humanidade e do zelo do serviço fazer constar ao dito Ilustríssimo
Senhor Desembargador Presidente para êle resolver como
lhe parecer justo.
Hospital Real Militar, 30 de setembro de 1818.
(Assinaturas)•"
Doutor José Eustáquio Gomes
Doutor José Joaquim de Carvalho
Manuel Antônio Henriques Mota
Manuel Joaquim de Menezes
I — 30,34,2 n.° 8
¦

16)
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor.
Tenho presente os dois ofícios de Vossa Excelência da
data de hoje, dos quais o segundo me pede já já a resposta
do primeiro que a menos de uma hora recebi. Neste me
mandou Vossa Excelência a cópia da conta que lhe deu
o Capitão Alexandre Teles de Menezes, com o qual vinha
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uma informação da Junta Médica do hospital que diz estão
doentes os réus José Pires Campeio, João Ribeiro Pessoa,
José Vidal da Silva e Lourenço Mendes e que não podem
embarcar. Para eu entrar no conhecimento da doença dêstes homens é de direito que me represente o encarregado
do hospital e em conseqüência de sua representação é que
eu devo ir fazer uma vistoria formal nos doentes e depois
sentenciar segundo por ela se mostrar e não posso decidir
de outra maneira nem mandar proceder a dita vistoria. Eu
devo confessar a Vossa Excelência que estou admirado de
que até agora não tenho tido requerimento nem parte
alguma da moléstia destes homens, e que agora eles fossem
incomodar a Vossa Excelência representando-se tão doentes, a juntassem uma informação a que nem Vossa Excelência nem eu mandamos proceder e que por isso é evidentemente daqueles que em direito se chamam oficiosos, e que
não fazem prova alguma e nestes termos não posso sôbre
ela firmar o despacho que eles pretendem. Em seqüência
do que se o comandante do hospital acha que os presos
não devem embarcar sem a dita vistoria, que me dê a sua
conta para eu proceder a ela e segundo o que nela se decidir,
ficará êle bem ou mal. Porém se êle assentar que se faça,
não demore por isto o embarque dos mais presos, fiquem
somente os ditos a esperar pela vistoria, e seu resultado,
a qual estou pronto a fazer logo sem se demorar..
Isto é o que posso responder com a pressa que Vossa
Excelência exige e perdoe alguma falta que a pressa me
fizesse cometer.
Deus guarde a Vossa Excelência muitos anos. Recife,
30 de setembro de 1818 = Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Luiz do Rego Rarreto = Rernardo Teixeira Coutinho
Álvares de Carvalho.
(a.) Antônio José de Souza Soares de Andréa
(À margem) — Cópia.
Documento n.° 16.
1— 30,34,2 n.° 14
*
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17)
*

•

¦

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 com que Vossa Excelência
me escreve, quero da minha parte falar-lhe com mais aiguma 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 achavam esta
empresa perigosa que tudo está muito tranqüilo e seguro:
assim aconteceu, as duas horas 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 haja tantos réus de primeira cabeça.
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 as rogativas deste ministro
às de Vossa Excelência ma pediu humildemente que rasgassemos, consentindo, como eu lhe disse, que fazia vergonha
à Magistratura, lembrando digo desta correspondência e desejando evitar contestações desagradáveis mandei avisar José
Carlos que se preparasse para embarcar amanhã e dei ordem
para embarcar todos os outros compreendidos na relação,
sem exceção. O oficial que foi encarregado de conduzir os
que estavam na cadeia, representou-me que um se achava
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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 hospital acompanhada da representação da junta do mesmo hospital 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. E como preliminar devo lembrar a Vossa Excelência que quando o
Tenente Coronel Soares, secretário dêste governo foi mandado por mim dar parte a Vossa Excelência da chegada de
José Carlos, enquanto o não fazia oficialmente, e que este
oficial, sabendo já do mau estado de saúde de José Carlos
pela declaração do sargento-mor, 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, 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 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, a que o dito Tenente Coronel teve de replicar, que embarcar um homem que pelo simples fato de em-»
barcar 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 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 têm 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 fazer a representação
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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.
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
Excelência se quisesse esquivar a dar uma resposta decisiva
ao menos a dá-la oficialmente, como logo lhe pedi no meu
primeiro ofício de hoje 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 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. 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 neste
caso e nosso negócio é saber se os presos estão em estado
de embarcar, e como para mim está sabido pela represeni
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tação 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 este procedimento que a falar
a verdade é diverso dos sentimentos que fazem o mesmo
Senhor tão caro aos nossos corações. À vista disto a vistoria
que Vossa Excelência quer é só precisa a Vossa Excelência
e não se fiando nos médicos, e cirurgiões da junta, pode
nomear aqueles que bem quiser e enviar-me a lista deles,
para eu permitir que em presença dos médicos do hospital
e procedendo 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 Excelência 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 exame de doentes, e o Major Merme acaba
de me participar vocalmente que José Carlos 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 de
Vossa Excelência. 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. Desejo
que Vossa Excelência me responda precisamente e que evite
a bem do serviço de Sua Majestade o efeito de contestações
inúteis. Deus guarde a Vossa Excelência muitos anos.
Recife, 30 de setembro de 1818. Ilustríssimo e Excelentíso

46
simo Senhor Bernardo Teixeira Coutinho Álvares de Car
valho. Luiz do Rego Barreto.
(a.) Francisco José Souza Soares de Andréa
»*•.¦.'•¦¦

(À margem) — Cópia. Documento n.° 17.
1

I — 30,34,2 n.° 15

18)
Senhor
Amanhã se farão à vela desta capitania os ministros da
alçada e mais noventa e dois presos de Estado, ficando ainda
nesta vila onze presos à espera de suas sentenças. Vossa
Majestade que tem visto sempre com mágua os males da
humanidade, Vossa Majestade que tem sido sempre sensível
às desgraças do seu povo, Vossa Majestade enfim que me
tem feito a honra de consentir que eu eleve a minha voz
até ao trono de Vossa Majestade a favor desta arrependida
e desgraçada capitania, Digne-se por efeitos da mesma bondade da mesma grandeza com que nos tem governado ouvir
mais uma vez as minhas súplicas por um povo que por isso
que conhece o seu erro sofre com resignação e humildade
o espetáculo contínuo de tantas desgraças.
As prisões da Bahia já estão carregadas de gente e o
aumento de mais noventa e sete porque cinco que ficam
por doentes devem também ir faz um número crescido.
Sirva-se Vossa Majestade de notar que a maior parte deste
número é de indivíduos das famílias mais consideráveis
desta capitania, e que pelas suas relações recíprocas se pode
afirmar sem erro que a maior parte das famílias tem que
lamentar a sorte de algum dos seus.
O perdão do faustuoso dia seis de fevereiro que encheu
tanto de esperanças a êste povo e que foi uma prova tão
decidida da generosidade de Vossa Majestade não foi naqueles primeiros tempos útil senão a quarenta e um dos que
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estavam presos e foi á vinte e dois do mês passado, que
mais trinta e nove puderam gozar do mesmo benefício. As
últimas ordens que recebeu a alçada na classificação dos
réus só foram benéficas a onze, que ficam nas prisões desta
vila esperando a decisão da sua sorte.
Se Vossa Majestade fosse servido de comparar por um
momento os sofrimentos porque têm passado todos estes
desgraçados em dezesseis meses de prisões em cárceres muito
incômodos unindo a todas às misérias e privações inseparáveis a seu infeliz destino, os sustos, as agonias de tantas
esposas, e filhos que estão ora tremendo pela decisão da
lei, ora serenando os espíritos pondo os corações em Vossa
Majestade, com o prazer real, o reconhecimento e a admiração de todos se lhes fosse possível ver voltar a seus braços
muitos destes infelizes que já nada mais podem fazer que
chorar os seus erros eu estou bem certo que Vossa Majestade não perdia esta ocasião de fazer feliz uma tão grande
parte do seu povo e a Relação da Bahia teria uma bem
pequena tarefa com réus que realmente foram autores da
revolução.
Os exemplos de severidade que já se tem dado por motivo da revolução seriam bastantes se a Justiça não clamasse
ainda contra uma meia dúzia de réus que além de serem
autores da revolução entraram nela com maldade, mas os
exemplos de rigor em todos os outros que não estão neste
caso já não são precisos para a segurança e tranqüilidade
desta capitania.
Muitas vezes o tenho dito a Vossa Majestade e sempre
o repetirei, não é esta capitania nem as duas da Paraíba e
Rio Grande que podem por muitos anos tentar outra perfídia; não é mesmo êste povo que o deseja ou que o desejou
foram poucos homens que audazes pela impunidade de muitas culpas graves se lembraram de fazer fortuna em uma
convulsão geral, todos os outros se agitaram com as águas
do Pego, que os submergia, e é neste sentido que eu ponho
a culpa deste crime unicamente naqueles que o projetaram e o meteram em ação parecendo ainda que alguns
#
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entrariam no projeto por condescendência e sem o julgarem
possível, mas que quando o viram em ação o abandonaram logo.
Há pouco mais de um mês que apareceram de várias
de
esquadras
rebeliões
tramadas
de
confusas
notícias
partes
americanas em seu auxílio e isto a tempo que se pôs um
fui
não
exceeu
e
em
muita
insultando
que
gente
pasquim,
tuado. Dei ordem ao Ouvidor Antero José da Maia para
em
fui
rigorosa,
eu
e
devassa
uma
a
pondo
procedesse
que
segredos todas as pessoas que eram acusadas de ter dito
alguma coisa, achou-se em resultado de tudo um seml-louco
malicioso e que a título de profeta dizia quanto lhe lembrava, êste homem ficou à disposição do ouvidor trabalhando como calceta dentro da fortaleza das Cinco Pontas.
Resultou mais ser conhecido o Padre Frei Manuel do Monte
Olivete como um religioso de [... ] mandei remetido pelo
ouvidor ao seu provincial na Bahia.
Devo levar à Augusta Presença de Vossa Majestade a
notícia de que no dia vinte e sete de setembro se apresentou neste porto o ex-secretário deste governo José Carlos
Mairink da Silva Ferrão, depois de ter entregue em Paris
ao Marquês de Marialva e ao Conde de Palmela uma representação que estes ministros lhe prometeram de fazer presente a Vossa Majestade.
Em benefício da segurança desta capitania devo pôr na
presença de Vossa Majestade que os novos corpos de milícia
montam a uma força de mais de dois mil e quinhentos homens, só nesta vila.
Deus guarde a preciosa vida de Vossa Majestade tantos anos quanto seus fiéis vassalos precisamos.
Pernambuco, 2 de outubro de 1818.
Aos reais pés de Vossa Majestade.
(a.) Luiz do Rego Barreto
I _ 30,34,2 n.° 6
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19)
Senhor
Eu continuo a aproveitar-me da grande mercê que Vossa
Majestade me fêz de lhe escrever imediatamente, beijando
a Real Mão de Vossa Majestade e desejando-lhe a mais feliz
saúde e a toda a Real Família.
Como agora me dizem que sai já uma embarcação dou
conta a Vossa Majestade de que estou escrevendo para ir
na primeira embarcação a carta em que conto com as circunstâncias respectivas que embarquei em Pernambuco no
dia 3 do corrente, e cheguei aqui no dia nove, saltando em
terra à noite e fazendo conduzir o fato e papéis no dia dez.
Vieram também os presos, ficando na Paraiba um, que o
Governador disse que não podia sem melhorar fazer já a
jornada, e em Pernambuco ficaram cinco que os médicos
na vistoria que lhes fêz disseram que também deviam esperar alguma melhora para poderem embarcar; eu os recomendei muito aos Governadores respectivos para mos remeterem logo que puderem fazer viagem. Dos ditos cinco presos um é José Carlos Mairink da Silva Ferrão, que chegou
a Pernambuco no dia 27 de setembro em uma embarcação
francesa e foi logo preso, eu penso que Deus quis que viesse
para tirar de mim toda a imputação a êste respeito.
Deus guarde a Vossa Majestade muitos anos como todos havemos mister. Bahia, 14 de outubro de 1818.
0 Desembargador do Paço
(a.) Bernardo Teixeira Coutinho Álvares de Carvalho
I — 3,13,26

20)
Senhor.
Eu continuo a usar da grande honra e mercê que Vossa
Majestade me há feito de lhe escrever imediatamente, mas
em primeiro lugar eu beijo a Real Mão de Vossa Majestade,
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desejando que goze da mais feliz saúde, e juntamente toda
a Real Família.
Tendo eu com o governador assentado de embarcar com
meus companheiros no dia 20 de setembro no dia 18 me
entregou o juiz de fora do Aracati o aviso de 23 de julho
próximo passado, que me mandou deixar nas cadeias respectivas os presos que não estivessem nas circunstâncias declaradas na Carta Regia de 6 de agosto de 1817, e como para
isto foi preciso rever os autos, e reformar a lista dos que
haviam de vir para esta cidade, não pudemos sair senão
no dia 3 do corrente mês, entrando no dia 9 neste pôrto:
a salvamento e também todos os presos, que com os que
estavam nas cadeias antes do dia 6 de setembro que fizeram o maior número foram 93.
No dia 27 de setembro à noite chegou em uma embar-s
cação francesa José Carlos Mairink secretário que foi do
governo e dos insurgentes, que havia fugido, o que eu soube
no dia 28. de manhã, por mo dizer perante o Desembargador Osório, o que atualmente serve de Secretário do Govêrno de Pernambuco, mas sem declarar que era mandado
e como de sua curiosidade como mostra a certidão junta
artigo 2.°; e acrescentou que êle e um velho por estarem
doentes, precisavam de serem dispensados de embarcar para
esta cidade até obterem a melhora o que eu por evitar instâncias respondi que não estava autorizado para conceder,
dispensas, que não podia ser responsável pelos que morressem. No mesmo dia 28 de tarde me escreveu o governador
dando parte da chegada deste homem e dizendo que o mandará segurar no forte do Brum, ao que respondi que o fizesse embarcar com os outros, e êle me tornou a escrever
dizendo que era do mesmo acordo.
No dia 30 do dito mês de setembro, estando eu a jantar, recebi o ofício constante da certidão junta, artigo 6.°,
com o qual me mandou o governador a parte que lhe deu
O oficial que ia tirar os presos para o embarque com a representação que fêz a junta médico-cirúrgica do Hospital Mili-'
tar dizendo que quatro presos, que nomeou os não podiam
•

•
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embarcar por doentes e como eu estava jantando quando chè->
gou o portador disse-lhe que não podia responder no momento, mas que eu de tarde tinha de ir falar ao governador,
e que então levaria a resposta. Não se acomodou com isto
o governador e imediatamente me escreveu o ofício da dita
certidão, artigo 3.°, determinando ao portador que era um
seu ajudante de ordens que esperasse pela resposta; eu a fiz
perante êle de que não deixei cópia para o não demorar,
mas lembro-me de que em substância disse que eu não podia*
decidir se os doentes haviam de ficar esperando pela melhora, sem lhes fazer uma vistoria judicial visto que eu era
um simples juiz, porém que estava pronto para a fazer se êíea julgasse precisa. Imediatamente respondeu o governador,
como mostra a cópia n.° 1.°, que passava ordem à dita Junta
para estar pronta na hora que fosse, dizendo também ao
portador que esperasse pela resposta. Eu respondi presente
também o portador e pela sobredita razão igualmente não
deixei cópia, mas também me lembra que pouco mais ou
menos disse que havia de fazer a vistoria no dia seguinte,
de manhã e que como ela era judicial devia eu nomear os
médicos, os quais não podiam ser dos da Junta por eles
terem feito voluntariamente e sem despacho a representação de que se tratava, além de a minha nomeação ser livre:
e não ser obrigado a nomear os desta Junta, e por civilidade
acrescentei que lhe pedia licença para ajuntar ao auto da
vistoria o seu ofício, com o qual me mandou a sobredita
parte do dito oficial e a dita representação da Junta para
a todo o tempo constar a razão porque eu procedi a vistoria; disse que acrescentara por civilidade porque era
obrigado a juntar o dito ofício, e por isso não precisa de
-..,..,..
licença,.
Na noite do mesmo dia 30 a uma hora, depois da meia
noite me remeteu o governador a carta cheia de fogo, constante da cópia n.° 2, o qual fogo não sei donde pudesse
nascer, porque ela o não declara de modo convincente e
somente patenteia indícios veementes de que nasceu de eu
dizer que havia de juntar ao auto da devassa o dito seu

— 52 —
ofício. Nesta mesma carta disse o governador que lhe dissesse eu os médicos que havia de nomear e a gente que
havia de levar comigo. Pelas horas desnecessárias em que
recebi esta carta, e pela sua matéria assentei que não devia
responder no momento, e sim somente depois de feita a
vistoria; que não devia declarar os médicos, que havia de
nomear pelo dever nomear no momento, para não poderem
ser comunicados antes de votarem na mesma vistoria; e
comigo,
levava
a
declarar
não
era
que
gente
preciso
que
levava
diligências
todas
as
em
eu
era
que
público
porque
sempre as mesmas pessoas que eram o Osório e os Meirinhos, que para isso tinha pedido quando entrei em Pernambuco, também dizia na mesma carta o Governador que
mandava José Carlos Mairink para o hospital a fim de se
lhe fazer também vistoria, como diz a certidão junta artigo 5
e a dita cópia n.° 2.
No primeiro de outubro pelas dez horas da manhã mandei dizer a dois médicos de grande reputação que fossem
ao hospital para onde já partia e eles lá chegaram depois
de mim. Logo que chegaram disse aos médicos e cirurgiões
da Junta que estavam prontos, que me mostrassem e aos
médicos nomeados os doentes declarados na sua representação. Sem lhes falar em José Carlos Mairink, para melhor
os observar a respeito dele, visto que êle não era dos da
sua representação; fomos todos a ver os doentes, e o primeiro quarto a que nos conduziram foi ao em que estava o
dito José Carlos, eu disfarcei a sua curiosidade, e o mandei
examinar e depois dele os outros. Pela Secretaria de Estado
mando a cópia do auto da vistoria que mostra o que nela
fiz e o seu resultado foi que os doentes todos cinco deviam
ficar a esperar melhora, e eu os mandei ficar por isso mesmo
e porque o governador da Paraíba remetendo-me presos no
dia 29 de setembro, dizia que tinha deixado um esperando
melhora por não poder fazer a jornada naquela ocasião,
No
cinco.
mais
um
como
esperar
fazia
tanto
por
por
pois
mesmo dia da vistoria escrevi ao Governador de Pernambuco
dizendo-lhe que convinha em que os ditos presos ficassem
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mas que os remetesse logo que pudessem fazer viagem sem
mesmo esperarem uns pelos outros e igual recomendação
fiz ao da Paraíba, mas logo que aqui cheguei dei parte
ao Conde de Palma, Presidente da Alçada para êle cuidar
em que venham os ditos presos.
No sobredito ofício da cópia n.° 2.° recordou-se o govenador de parte do que passou comigo na ocasião da fuga
do dito José Carlos Mairink: e como êle falou nisto eu vou
expor tudo a Vossa Majestade e até a razão porque o não
tenho feito até agora; se errei eu prostrado aos seus reais
pés lhe peço que me perdoe pela sua incomparável piedade
segurando-lhe que o meu erro não nasceu da vontade, e sim
do entendimento como me parece mostra o que vou expor.
Logo que eu vi que as provas cresciam contra o dito
José Carlos Mairink, já pronunciado pelo Desembargador
José Albano Fragoso pedi, vocalmente, perante o Desembargador Osório auxílio ao governador para o prender ao que
respondeu que não podia passar sem êle na secretaria e nomeando-lhe eu ministros e militares para isto respondeu
qu<e lhe não serviam e mandaria vir um de Lisboa para
o que lhe eram precisos três ou quatro meses, convim eu
neste espaço para evitar diferenças e estando êle a findar-se o governador mandou dizer-me, por Osório, que precisava de mandar Jqsó Carlos Mairink ao Rio de Janeiro,
ao que respondi que eu não podia deixar ir à corte um
homem pronunciado réu de lesa-majestade nela mesmo e
que na tropa havia pessoas muito capazes para toda e qualquer diligência; findo o prazo mandei fazer a lista dos que
se haviam de prender, dos quais um era o sobredito e a
mandei ao mesmo governador.
Na noite de 4 de abril executaram-se as prisões, no dia
cinco nenhuma parte se me deu e no dia 6 de manhã, vindo
o Osório para escrever na devassa disse-me que havia fugido o dito José Carlos na dita noite mesmo do dito dia 4;
eu fiquei aflitíssimo, e com o receio de que alguém se lembrasse de me imputar semelhante fuga escrevi logo uma
carta ao governador para mandar passar as ordens neces-
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sárias para descobrir o réu, e temendo-me da aflição que
tinha mostrei a carta ao dito Desembargador Osório que
iendo-a me disse que a podia mandar. Eu não tenho a sua
cópia pela razão que abaixo digo; mas lembra-me que nela
dizia = Fugiu José Carlos Mairink e eu estou comprometido: eu tenho quem me passe certidões que me defendam;
porém nestes casos elas não valem e somente vale a prisão
dos réus e faz a melhor defesa: e por isso lhe vou pedir
o
ser
necessárias
ordens
as
faça
expedir
preso
para
que
homem. Depois de mandar a carta mandei chamar Claudino
José Carrilho, a quem Vossa Majestade tinha feito Tenente
Coronel de Milícias pelos serviços que fêz no tempo de Rodrigo Lobo, e lhe pedi que fosse indagar notícias do réu;
foi e em mui pouco tempo veio dizer-me que o bolieiro dele
dissera que tendo aviso da parte de terra, mandara pôr a
sege, e para lá fora; mas sem declarar aonde o deixara.
Saiu o Carrilho e chega o Patrone, ajudante de ordens com
uma carta do governador que mostrando o maior fogo suas
as
mesmo
êle
substância
em
diziam
passaria
que
palavras
certidões (posto que dizendo o que havia de dizer nelas
omitia várias coisas e trocaria outras) e que ia passar as
ordens para se procurar o homem. Na cama mesmo em que
estava respondi presente o dito Patrone, o qual vendo que a
resposta era extensa me disse: eu vou dizer que não pode
responder por estar de cama, pois você está com aflição
e pode escapar-lhe o que não queira dizer, no que eu logo
convim.
Ainda o Patrone não tinha voltado chega Merme, comandante da Polícia, sai do quarto, deixando nele o Patrone, e fui falar-lhe à sala, e falando êle na fugida do dito
réu eu lhe disse: dou-lhe os meus serviços se mo trouxer,
e dizendo êle: e aonde hei de eu procurá-lo, respondi: a
mim me disseram que êle fugira para a parte de terra, procure-o para lá. Saiu este comandante e escrevi um ofício áo
Intendente da Marinha pedindo-lhe que o não deixasse fugir por mar. Poderia ter passado espaço de uma hora vem
outra carta em que o governador dizia que atendendo ò
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minha idade me não desafiava, que o dito comandante lhe
dissera que eu lhe oferecera os meus serviços se prendesse
o dito réu e que êle fugira para casa do mesmo governador e dela tivera aviso. Imediatamente respondi que o
primeiro era verdade e que ratificava a promessa dos serviços, mas que era engano o segundo, porque não falara
na casa dele governador. Passados poucos instantes vem
outra carta dizendo que eu tinha oficiado ao dito Intendente
da Marinha e que eu devia oficiar a êle, para êle mesmo
oficiar aos mais e os mandar.
Como eu visse que esta carta revogava a ordem que
o governador tinha dado nas ordens do dia, que todos fizessem o que eu dissesse, como qualquer aviso meu, e isto
poderia prejudicar a minha Comissão chamei o dito Desembargador Osório, e lhe disse: tu leste a minha primeira
carta escrita ao governador nesta ocasião e a aprovaste;
mas êle desconfiou que eu lhe queria imputar a fuga de
José Carlos, vai dizer-lhe o sentido da mesma carta e que
nela tratei somente de me defender da imputação, e não
de a fazer e que se falei em certidões foi somente para dizer que elas me não livravam perfeitamente, e sim somente
a prisão do réu. Foi Osório e me veio dizer que lhe tinha
falado e que eu também podia ir porque já havia vindo
aos termos devidos. -Fui no dia seguinte e o achei acalmado,
mas quando falamos na dita primeira carta ainda insistiu
em que eu nela lhe vinha a imputar a fugida do dito réu,
e eu depois de dar várias razões em contrário disse que
se êle estava persuadido disso eu lhe pedia perdão como
devia. Mostrou-se satisfeito e disse: o passado fique como
se não existisse, fique silêncio em tudo e amigos como
dantes; eu conformei-me com isto e disse que no dia seguinte lhe levava os ofícios que mandara para que ficasse
seguro de que os não havia de mostrar nem romper o silêncio; no dia seguinte êle não esperou que eu fosse, veio
de manhã a minha casa entregou-me os ofícios, que eu lhe
havia mandado e eu então lhe entreguei os que êle me
mandara, êle rasgou estes ali mesmo e eu rasguei logo
•
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paz era muito precisa então para o bem do real serviço,
e guardei o dito silêncio prometido por julgar que a honra
me obrigava a isso enquanto não fosse perguntado por Vossa
Majestade, ou de seu mandado. Se me enganei prostrado a
seus reais pés torno a implorar-lhe o perdão do meu erro
pela sua real e incomparável piedade, pois êle o foi do entendimento e não da vontade. Agora pelo dito ofício da
cópia n.° 2 eu fiquei desobrigado da promessa do silêncio,
mas assim mesmo somente falo nisto a Vossa Majestade.
Depois de rasgarmos juntos e mutuamente os ditos ofícios
nós ficamos na boa harmonia anterior, a qual durou até
quando o dito José Carlos Mairink chegou na dita embarcação francesa, depois do que houve o que acima expus,
porém depois da vistoria acima dita, indo eu no dia 2 de
outubro à casa do governador para deixar o bilhete de despedida êle me veio falar e conversamos muito sem calor
algum, ao meio dia veio êle a minha casa, no mesmo dia
tornamos a conversar igualmente, e no outro dia mandou-nos
acompanhar pelo seu Estado Maior, e mandou me dizer
que não vinha também por se ter constipado e nós embarcamos cedo, pelo que eu julgo que a antiga harmonia ficou
restabelecida outra vez, mas ofereço a certidão artigo 7.°.
Deus guarde a Vossa Majestade muitos anos, como todos havemos mister. Bahia, 19 de outubro de 1818.
0 Desembargador do Paço
(a.) Bernardo Teixeira Coutinho Álvares de Carvalho
I — 3,13,24

21)
Francisco Xavier Carneiro da Cunha, Cavaleiro Professo na Ordem de Cristo, Coronel de Milícias Reformado
por Sua Majestade Fidelíssima, que Deus guarde, etc.
Atesto e juro aos Santos Evangelhos que há muitos
anos conheço a Francisco de Paula Cavalcanti de Albu-
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querque, Capitão-mor das ordenanças da cidade de Olinda
e que no desempenho do seu cargo entre todos os oficiais
da sua graduação foi e se distinguiu sempre como honrado,
ativo e inteligente, empregando-se com o maior zelo no real
serviço, mostrando em tudo inteiro caráter de leal vassalo
de El-Rei, Nosso Senhor, como sempre o provou pelas públicas demonstrações que deu, já na contribuição de um donativo, e entregando para o serviço do Estado a três filhos
varões como é público; assim como que no dia 7 de março
de 1817 acudiu do seu engenho com ordenanças a defender
o General Caetano Pinto de Miranda, que se achava recoIhido na Fortaleza do Brum, e que chegando à povoação
de Afogados já o General havia capitulado com os rebeldes,
a quem havia entregue a praça e fortaleza e por isso não
pôde fazer coisa alguma a favor da causa do Ilustríssimo
Augusto Senhor. Que é constante que dito capitão-mor há
ano e meio padece moléstia interna que o priva de comunicações sociais para tentar qualquer cousa, que por princípio
nem o achava capaz de anuir, por ser muito aferrado às leis
da nobreza e fidalguia. Que também ouvi dizer que o dito
capitão-mor com seu irmão o Coronel Luiz Francisco de
Paula e o Secretário José Carlos Mairink, concorreram para
a fugida dos rebeldes e elevação das Bandeiras Reais. 0 que
tudo o afirmo por me ser mandado por despacho do Excelentíssimo Senhor General.
Araripe, 24 de outubro de 1818.
(a.) Francisco Xavier Carneiro da Cunha
Reconheço a letra e sinal supra ser do Coronel Francisco Xavier Carneiro da Cunha. Recife, 4 de novembro
de 1818.
Em testemunho de verdade (sinal público). Tabelião
público.
(a.) Manuel Pereira Dutra
O Doutor Antero José da Maia e Silva, Professo na
Ordem de Cristo, do Desembargo de Sua Majestade, etc,
seu Desembargador Ouvidor Geral do Recife de Peruam-
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buco, Corregedor da comarca e nela Juiz de índia e Mina,
tudo com alçada por Sua Majestade, que Deus guarde, etc.
Faço saber que me constou por fé do Escrivão que esta
sobrescreveu ser a letra do reconhecimento e sinal público
e raso supra do próprio tabelião nele conteúdo, o que hei
por justificado e verdadeiro. Recife de Pernambuco, 4 de
novembro de 1818. Eu José Prudêncio dos Reis Carneiro
que sobrescrevi.
(a.) Antero José da Maia e Silva
N.° 41.
Pagou quarenta réis de selo.
Recife, 3 de novembro de 1818.
(a.) Ferreira (a.) Guimarães
I — 31,4,2 n.° 1

22)
Ouvidoria Geral.
Justificação de Francisco de Paula Cavalcanti de Albuquerque Júnior.
Escrivão Carneiro.
Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de
mil oitocentos e dezoito aos dezoito dias do mês de novembro do dito ano nesta vila do Recife de Pernambuco, em
meu escritório veio por seu Procurador Francisco de Paula
Cavalcanti de Albuquerque Júnior com sua petição justificativa, pedindo-me lha tomasse, autuasse e preparasse e
vendo eu escrivão que estava despachada, e me fora distribuída lha tomei, autuei e preparei que é o que se segue,
de que para constar fiz este autuamento. E eu José Prudêncio dos Reis Carneiro que o escrevi e assinei.
(a.) José Prudêncio dos Reis Carneiro
o

—
N.° 1.
margem)
(À
(a.) Pereira
I—31,4,2 n.° 2
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23)
Senhor.
Tenho uma satisfação inexplicável em me aproveitar
da honra que Vossa Majestade me permite unicamente para
assegurar a Vossa Majestade que esta Capitania está tão
tranqüila que não aparece um acontecimento notável nem
mesmo de pequenas rixas.
Vou continuando a organização dos diversos corpos e
brigadas de milícias, vai-se consolidando a disciplina dos
corpos da primeira linha e tudo se consegue sem violência
nem repugnância.
Por uma circular acompanhada de Instruções a propósito fiz pegar a um tempo no melhoramento de todas as
estradas desta capitania e é natural que chegue um dia em
que elas sejam tão cômodas quanto agora são impraticáveis.
Todos os outros ramos da Administração desta capitania
participam mais ou menos dos ardentes desejos que tenho
de bem servir a Vossa Majestade tenho esperanças de me
esmerar tanto nos seus deveres que possa em algum dia
mostrar a Vossa Majestade que um soldado não é inútil
na paz.
Deus guarde a Vossa Majestade a preciosa vida os anos
que seu fiéis vassalos havemos mister.
Recife, 28 de outubro de 1818.
. Aos reais pés de Vossa Majestade.
(a.) Luiz do Rego Barreto
I — 3,13,8

24)
,¦•-¦¦•
Se é certo tudo quanto se diz da indisposição dos ânimos com que se acha Portugal pelo natural desgosto de
não gozarem da presença do Soberano e que isto tem dado
ocasião a partidos como já se conheceu pelas medidas do
Conselho Restaurador, e pelo que agora acresce de notícias
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vindas pelo Porto e espalhadas aqui de ter a Espanha grande
partido em Portugal, só por ser aquele soberano o mais
vizinho dele ou por qualquer outra manobra com que andou por ali disfarçado o General Cabanes, é preciso que de
longe se tome de cá mesmo algumas medidas de dar mingua e baque a essas indisposições, mostrando-se que nada
há que dê mais cuidado ao soberano do que melhorar a
sorte daqueles povos, procurando-lhes todos os meios de
bem estar.
Já não se pode entreter com a esperança de se restituir
a Portugal a Real Família, porque as circunstâncias do Brasil ainda o não permitem.
O que tem lembrado a todos os gazeteiros, e periódicos
é formar novas constituições, e pôr em Portugal uma pessoa
da Real Família a governar com certo e determinado conselho. Nunca irei para constituições e o mais tem também
muito que dizer. O que no momento se pode adotar e
alguma coisa faria de bom, seria mandar Sua Majestade
escrever aos governadores que sendo um dos seus primeiros ,
cuidados, na distância em que se acha dos seus leais vassalos de Portugal, o procurar-lhes quanto bem eles lhe merecém e, promover sua felicidade não sendo ainda bastantes
os Alvarás e Cartas Regias com que de próximo procurou
melhorar seu comércio, e dar valor aos frutos de sua própria lavoura, agricultura, e fábricas; agora desejando mais
prosperá-los determina que pela Junta do Comércio se lhe
consultem todos os mais objetivos que sobre navegação, agricultura, comércio e fábricas se possam fazer melhoramentos a benefício da prosperidade de Portugal, ouvidos os
comerciantes mais bem entendidos, e práticos, e que assim
mesmo pela Mesa do Desembargo do Paço se lhes cônsultem os meios com que possam todos obter mais fácil expediente nos negócios de Justiça, e de graças, cortando-se demoras provenientes da distância em que está o soberano,
já com atenção às providências que a este respeito se tem
dado, e que sobre o que um e outro tribunal se arranjar
dêem os governadores do Reino o seu parecer.
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Isto que se não pode nem se deve fazer sem publicidade,
vai manifestar que o trono está verdadeiramente interessado
em se unir aos interesses desta porção de seus vassalos, poi
lhes procurar utilidades e vantagens de que possam estar
talvez privados pela demora que a sede e monarquia está
precisada a ter ainda no Brasil e é certo há de livrar os
cuidados sobre que os partidos se têm formado e os há
de alienar de quaisquer relações em que se tenham metido,
e desviá-los de projetos mal soantes, e quando vierem as
consultas e informações se abraça aquilo que fôr digno disso.
Será preciso animar a execução da Carta Regia já expedida para se comprarem as fábricas nacionais, os fardamentos e gêneros, que gasta toda a nossa tropa sem se faltar
aos pagamentos para êste fim destinados; medida esta tão
grande que só ela pode segurar a subsistência de muitas
famílias pobres, e fixar aqueles estabelecimentos.
Deste modo se diminui é certo o desgosto e se patenteam os cuidados que o soberano toma por eles.
Rio, 8 de novembro de 1818.
I — 3,14,10 n.° 4

25)
Papéis que vieram de Portugal.
Nós abaixo assinados, como tementes a Deus e fiéis vassalos de Sua Majestade, atestamos debaixo de juramento
dos Santos Evangelhos, que o Brigadeiro José Pires Campeio
sempre se conduziu e deu constantes provas de ser bom
Católico Romano, fiel vassalo de El-Rei Nosso Senhor, perfeito cidadão, e regular pai de uma honesta e numerosa
família, gozando sempre a estimação dos Excelentíssimos
Generais e do público, pelo seu modesto comportamento e
que ainda mesmo nos dias da inaudita rebelião depois dos
rebeldes o terem privado dos empregos de Brigadeiro de
Ajudante de Ordens e de Comandante da Fortaleza do Brum,
sendo depois obrigado pelas forças dos mesmos rebeldes a
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servir como Coronel Inspetor das Milícias, sem que delas
fiasse armamentos nem munições o dito Brigadeiro supor*
tou tão moderamente sem compelir a alguém nem fazer
exercicio com as ditas milícias nem com êle marchar pará
nenhuma ação de ataque ou rebate, antes dando provas de
fiel vassalo de Sua Majestade se conservou a maior parte
do tempo comodamente em sua casa, até o dia da feliz
restauração que com uma real bandeira arvorada logo [.. .]¦
povo com [...] decorrendo as leais [...] libertar os oficiais generais e mais pessoas [...] pelos rebeldes depois do
que [...] José Roberto para o palácio e no exercício das
ordens em que efetivamente deu todas as providências para
segurança e quietação da praça, fazendo prover guardas
e rendas, conduzir e desencravar peças de artilharia, que
pessoalmente as fêz assestar nas entradas da praça e do
palácio, onde se achava patente o Real Retrato de Sua
Majestade e ficou exercendo o lugar de Ajudante de Ordens
em todo o tempo do Excelentíssimo Comandante do bloqueio,
e do Excelentíssimo General Luiz do Rego Barreto, merecendo deles toda a estimação e confiança por bem do real
serviço, atestamos finalmente que o referido Brigadeiro José
Pires Campeio não era de conventículos nem sociedade, que
nunca teve relação nem amizade com os rebeldes que se
manifestaram cabeças e nem foi a casa de algum deles, o
que tudo afirmamos em testemunho da verdade. Recife,
26 de novembro de 1818.
(Assinaturas) •'
Manuel Tomás da Silva
O Padre Antônio Gurjão
Manuel Pereira Camelo
Manuel José da Silva
Manuel Francisco de Almeida Durens
Antônio Ferreira [... ]
]
*

j
]
Manuel Gregorio da Silva
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Manuel Pereira Camelo
Antônio José Rodrigues Azedo
Antônio José Venceslau Gaio
José Pedro Soares de •[...]
Domingos da Silva Pereira d'Alcântara
Alexandre Albuquerque Uchoa
0 Padre Laurentino Antônio da Congregação
, .
Domingos Lopes Guimarães
João Leite Neto [... ]
João Nepomuceno Coelho da Silva
Luiz de França da Silva
•
João Afonso Ferreira
Henrique Luiz Pereira de Lira
Inácio da Fonseca Silva
Manuel Pereira Dutra
Antônio Elias de Morais
José Amedo Pessoa de Lacerda
]
Caetano Francisco Lumachi de Melo
José de Matos Girão, Coronel de Milícias
José Ribeiro do Amaral Júnior, Tenente de Milícias
Bento Manuel de Souza Castro
Frei José do Coração de Jesus
Frei José de Santa Maria, Definidor 3.°, Gapelão do
Hospital Real Militar
Frei José de Jesus Maria
Frei Antônio de S.ta Bárbara, ex-Prov.al
Frei João de S. Isabel Pavão, Prior do Recife
Frei Antônio da Conceição, Comissário dos 3.0S e Secretário da Província
João Guilherme Ferreira Pinto
Frei Bernardo da Silva, do Carmo Superior
José Antônio dos Santos Souza
0 Padre Vicente Ferreira Jorge
Manuel do 0 da Conceição
João José Lopes
O Padre José Miguel Branco
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João Batista Pereira Lobo
José Corrêa da Silva
O Sargento-mor José Tomás Ferreira
O Padre José Marinho Falcão Padilha, Substituto de
Retórica
0 Padre Manuel Gomes Pereira de Sá
Francisco de Brederode Andrade, Coronel
0 Padre José Basílio Moreira
O Padre Francisco do Rego [,.. ]
Professor [... ]
Manuel Francisco da Silva
Manuel [... ]
]
Manuel de Deus [... ]
Luiz José de Siqueira, 2.° Escriturário da Contadoria
da Junta
0 Coadjutor Antônio Freire de Faria Andrade
Joaquim José Pinto, Capitão da 3.a Companhia do 1.°
Batalhão de Milícia
.Tose Vitorino de Lemos
João Coelho de Carvalho
Prudêncio José Lobo de Figueiredo
Francisco José Rodrigues Sete
Manuel dos Santos Lins Bandeira
José dos Santos Homem
Joaquim Francisco Bastos
Diogo José Campos
Manuel Antônio Ferreira Lopes
Francisco Duarte Coelho
José Afonso Viana
Francisco Sérgio de Matos
Manuel Antônio Simões do Amaral
Francisco Manuel Pereira Dutra
Manuel Francisco Duarte
.José Egínio de Miranda
Luiz José da Silva Guimarães
Joaquim .losé Tavares, Inspetor do Armazém
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'

João [... ] Dias Vilela
José Bernardo da Gama
Joaquim Estanislau da Silva Gusmão
P. José Maria.
João Jorge de Figueiredo
Francisco de Assis de Castro Botelho Torrezão
João Estanislau da Cruz e Figueiredo
Antônio Marques da Costa Soares
Maurício de Siqueira Campeio
Francisco Afonso Ferreira
Joaquim José Mendes
Bento José da Costa
Joaquim Avelino Tavares
Antônio José de Miranda Castro
José de Medeiros Maciel, Tenente de Milícias
Francisco Pedro Soares Brandão
Antônio José Alves Ferreira
Antônio Ferreira Duarte Veloso
Inácio Firmo Xavier

Reconheço serem os sinais postos ao pé de nós abaixo
assinados retro dos próprios nele contemplados por ter visto
de todos sinais semelhantes e alguns assinarem em minha
presença. Recife de Pernambuco, 23 de dezembro de 1818.
^ Em testemunho de verdade (Sinal público).
0 Tabelião Público
(a.) José Pereira de Lima Gondim
N.°1049
Pagou oitenta réis de selo.
de 1818. Ferreira. Guimarães.

Recife, 24

de

dezembro

0 Doutor Antero José da Maia e Silva, Cavaleiro da
Ordem de Cristo do Desembargo de Sua Majestade, seu
Desembargador Ouvidor Geral de Pernambuco, e Vedor da
índia, e Mina pelo dito Senhor, etc. Faço saber que [...]'
.5
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por fé do escrivão ajudante que esta escreveu ser a letra
e sinais público e raso do reconhecimento supra do próprio
tabelião nela conteúdo, o que hei por justificado.
Recife de Pernambuco, 4 de dezembro de 1818.
(a.) Antero José da Maia e Silva
.

¦

I — 31,4,2 n.° 22

26)
Senhor
Por muitas vezes tenho elevado a minha voz até aos
pés de Vossa Majestade a favor de um povo consternado
com a presença não interrompida de desgraças; agora sem
me esquecer da causa geral, tomo por assunto a sorte de
um só.
0 nome de José Carlos Mairink da Silva Ferrão não
será desconhecido a Vossa Majestade. Este homem foi secretário do Governo desta Capitania todo o tempo que a
governou o meu antecessor Caetano Pinto de Miranda Montenegro; durante a revolução comportou-se de tal maneira
que o chefe de esquadra Rodrigo José Ferreira Lobo não
duvidou de o conservar no seu emprego e de o recomendar
quando eu tomei posse, como um homem honrado è indispensável, e esta mesma opinião se firmou em mim por fatos contínuos até o dia cinco de abril, em que se evadiu
com receio de ser preso, pelo que já tinha ouvido contra si.
Na sua fuga não procurou um país que o fizesse
suspeito, não procurou proteção estrangeira, entregou-se aos
ministros de Vossa Majestade, e dali enviou suas súplicas
até ao trono e voltou a entregar-se nas mãos da lei.
Como êle era um dos réus citados por éditos, logo que
na sua passagem chegou a este porto, o mandei prender
e já estaria vítima pelo menos de um zelo mal entendido,
se por sua boa ou má ventura os incômodos da viagem, o
seu natural e débil estado de saúde juntos ao espanto que

•
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lhe causou saber que estava considerado réu de primeira
cabeça o não tivessem abatido de tal forma que se pôs
incapaz de fazer viagem.
Esta demora deu aos seus parentes a ocasião de prepararem uma justificação que nunca a poderia dar na Bahia. Esta justificação, é um requerimento dirigido humildemente a Vossa Majestade, será levado à real presença pelo
Ministro de Estado dos Negócios do Reino Unido.
Permita-me Vossa Majestade que prostrado aos seus pés
implore a sua graça em fazer de um pai de família honrado
e fiel e a quem os seus infortúnios têm quase tirado a vida.
O Grande coração de Vossa Majestade, que tem valido
por sua generosidade a tantos infelizes que têm tido a desgraça de ofender o sagrado de seus direitos, não deixará
de valer a um inocente perseguido e consternado.
Deus guarde a preciosa vida de Vossa Majestade tantos
anos quantos seus fiéis vassalos precisamos. Recife de Pernambuco, 30 de novembro de 1818.
Aos reais pés de Vossa Majestade.
(a.) Luiz do Rego Barreto
I — 3,13,5

27)
Francisco de Brederode Andrade, Cavaleiro da Ordem
de Cristo e Coronel do Regimento de Cavalaria da Praça
e Termo.
Atesto debaixo de minha palavra de honra, e juramento
dos Santos Evangelhos que há muitos anos tenho pleno conhecimento do Brigadeiro José Pires Campeio, e observei
que sempre se conduziu com a mais irrepreensível conduta,
gozando das mais honrosas estimações dos Excelentíssimos
Generais, perante quem tem servido sendo por isso mesmo
encarregado de todas as diligências arriscadas e importantes do Real Serviço, e bem do público, que igualmente o
estimava como bom católico, honrado pai de família e per-
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feito cidadão; que as suas sociedade sempre foram aquelas
mesmas dos Excelentíssimos Generais, fora das quais não
me consta que tivesse outras e muito menos com aqueles
que no inaudito tempo da rebelião se manifestaram cabeças
dela, porque imensas vezes eu freqüentava a casa e amizade
do dito Brigadeiro, o qual foi constante que no dia infausto
de 6 de março de 1817 se achava doente, e que assim mesmo
foi chamado ao Quartel General pelo Excelentíssimo Governador, por ser pessoa de seu conceito e sem a menor
suspeita, que assistiu ao Conselho que ali se fêz donde foi
inseparável até a hora que apareceu a desgraçada rebelião;
que tomando o Excelentíssimo General a deliberação de
recolher-se à Fortaleza do Brum do comando do referido
Brigadeiro êste para ela o acompanhou com outros oficiais,
bradando vivas a El-Rei pelas ruas, e convocando aos moradores que se unissem à causa de Sua Majestade; que chegando o dito Excelentíssimo General à Fortaleza foi nela
recebido com a real bandeira arvorada; que mandando pôr
a fortaleza em defesa, o dito Rrigadeiro foi incansável na
execução desta ordem, assim como de todas as mais, chegando até a armar as pessoas que para ali concorreram,
com as armas que havia em dita fortaleza, a qual esteve
pronta com murrões acesos até o dia 7 de manhã, que foi
a fortaleza capitulada e cedida aos insurgentes, por desigualdade de braços e munições de boca, ficando nela presos
o Excelentíssimo General, o dito Brigadeiro, outros oficiais;
que na tarde deste dia 7 foi o referido Brigadeiro mandado
conduzir pelos insurgentes com ameaças e de [... ] que
lhes sendo apresentado o mandaram recolher à sua casa
ficando logo despojado dos seus empregos e sem outro aigum foi retido em casa até dias do último daquele mês,
que então o nomearam Coronel Inspetor das Milícias, de
cujos corpos nunca confiaram armas, antes lhes tiraram as
que tinham como particular, ficando toda a praça desarmada; que não aceitaram a escusa que o dito Brigadeiro
deu para não servir àquela inspeção e que sendo obrigado
a servir nos poucos dias que serviu deu sempre provas

-
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do seu constrangimento e do sistema realista que guardava,
com o qual animava aqueles que conhecia fiéis vassalos
de Sua Majestade, como praticou comigo muitas vezes
por
ser Coronel do Regimento de Cavalaria da Praça, que tendo
ordem para o refundir com outros de Infantaria jamais o
executou, dizendo-me sempre que deixasse estar que melhor
tempo viria, e nunca marchou para ação alguma de ataque,
nem rebate e menos exercitou os regimentos nem constrangeu a pessoa alguma, conservando-se a maior parte do tempo
doente, até o dia 20 de maio da feliz restauração, em que
logo de manhã se apresentou nas ruas bradando vivas a
El-Rei, e que com uma real bandeira com um concurso
de povo fêz os mais distintos serviços a Sua Majestade,
providenciando quanto era a bem da segurança e quietação,
fazendo conduzir, desencravar e assestar peças nas entradas
da praça e palácio, que continuou este mesmo exercício
com o Excelentíssimo Comandante do Rloqueio que tomou
conta do Governo, e assim com o atual Governador e Capitão General o Excelentíssimo Senhor Luiz do Rego Rarreto, que de todo o expediente das ordens da Capitania o
encarregou no Quartel-General, fazendo-lhe as maiores distinções possíveis por isso que pelo manifesto público 'nem
pelas suas exatas averiguações à testa da comissão militar,
perguntas e acareações dos réus, e cabeças, houve a menor
prova contrária à realista conduta do mencionado Brigadeiro,
antes foi sempre reconhecido na estima do público por um
fiel vassalo de El-Rei Nosso Senhor. Todo o referido é uma
verdade constante e por mim sabida e por isso o afirmo.
Recife de Pernambuco, 10 de dezembro de 1818.
(a.) Francisco de Brederode e Andrade
Coronel
Reconheço o sinal supra ser do Coronel Francisco de
Brederode Andrade. Recife, 16 de dezembro de 1818.
Em testemunho de verdade. (Sinal público)..
(a.) José Francisco de Souza Magalhães
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O Doutor Antero José da Maia e Silva, Cavaleiro da
Ordem de Cristo, do Desembargo de Sua Majestade Fidelíssima, seu Desembargador, Ouvidor Geral de Pernambuco
e Juiz da índia e Mina. Pelo dito Senhor, que Deus guarde,
etc. Faço saber que me constou por fé do Escrivão Ajudante que este escreveu ser a letra e sinais públicos raso
do reconhecimento supra do próprio tabelião nele conteúdo,
o que hei por justificado. Recife de Pernambuco, 16 de
dezembro de 1818. Inácio da Fonseca Silva, Tabelião
Ajudante o escrevi.
(a ) Antero José da Maia e Silva
N.° 126
Pagou 80 réis de selo.
Bahia, 7 de fevereiro de 1820.
(a.) Araújo, (a.) Tavares
I — 31,4,2 n.° 23
*

i

28)
Meu amigo do coração.
Apenas posso dirigir-lhe estas poucas linhas para dizer-lhe que estou restituído à minha família e liberdade.
Graças e mil graças sejam dadas a tão justo, clemente e
piedoso soberano que com duas palavras destruiu e desviou
%que
me preparavam a inveja e a calúnia. Ontem
os males
chegou o correio de terra, da Bahia, e por êle mandou o
Juiz da Alçada a ordem de minha soltura em observância
do Régio Aviso de 17 de outubro. Pense meu amigo que
alegria, que alvoroço haveria na minha família e em tanta
gente quanta nesta ocasião se tem interessado pela minha
sorte? Eu já lhe pedi que beijasse por mim a benéfica mão
do Nosso Bom Rei, e Senhor, torno a pedir-lhe que o faça
e que lhe proteste pela minha fidelidade. Por João Severiano lhe escrevi largamente e por êle mesmo foram remetidos os meus papéis justificativos, os quais espero que
Sua Majestade mande examinar por ministros imparciais
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para que seja declarada a minha inocência e uma indenização que desejo ter dos trabalhos por que tenho passado,
pois que não aspiro a entrar no meu antigo emprego, nem
em qualquer outro em que o serviço de Sua Majestade se
misture com o do público. Da melhor vontade eu serviria
ao nosso soberano em varredor dos corredores dos seus
reais paços, ou em moço de suas cavalarias, mas expor
a minha conduta a ser julgada pelos caprichos da inveja e
da ingratidão muito principalmente fora da Corte, isso bem
vê o meu amigo que não devo apetecer depois de ter
experimentado o que acabo de experimentar. Não vou já
a deitar-me aos pés de El-Rei porque a minha saúde mo
não permite; vou para o engenho ver se me restabeleço e
a consegui-lo antes que se acabe a monção imediatamente
me vou apresentar, e me oferecerei mesmo a ser inquirido,
interrogado e castigado se assás não fôr bem provada a minha inocência pelos documentos que já aí se acham. Meu
amigo o meu Juiz deixou-se desgraçadamente possuir do
espírito da vingança contra o meu general e assentou que
só sacrificando-me poderia despicar-se com êle. Tenho sabido de coisas que fazem horror e vergonha. Testemunhas
maltratadas para deporem contra mim, testemunhas aliciadas, e preparadas de antemão para me arruinarem, testemunhas obrigadas a assinar aquilo que não disseram; parece
incrível mas é fato. Agora todos me vêm dizer o que passaram, e ao que os obrigaram os receios em que todos estavam. Torno a dizer-lhe que se Sua Majestade na sua prudência e sabedoria não açode a esta Capitania com o seu
real decreto de 6 de fevereiro era uma exterminação geral,
e uma calamidade não vista ainda nos tempos da maior
barbaridade. Enfim não posso mais demorar-me porque
são 9 horas da noite e o tropel da gente que me tem vindo
visitar nem tempo me tem dado para comer; o barco deve
sair amanhã e esta até vai fora da mala do correio, que
deve já estar fechada. Adeus, até fevereiro ou março.
Recomende-me ao Severiano, e ao Senhor Montenegro nosso
bom amigo, e diga-lhe que pela primeira embarcação lhe
+

t

•
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hei de escrever e remeter o que puder arranjar dos seus
trastes que devem ter-lhe feito alguma falta. Mil e mil
respeitos à Ilustríssima Senhora D. Maria, os quais também lhe enviam minha mulher e filhos, assim como sogra,
cunhada e toda a família que é hoje minha, e para a qual
não há homem como o Lago. Aceite o coração, e a saudade
do seu sempre reconhecido e fiel amigo
José (*)
Recife, 17 de dezembro de 1818.
Recebi a sua carta dirigida à Bahia.
1 — 3,14,6

29)
Senhor.
Muito felizes são os vassalos de Vossa Majestade pois
que estão continuamente no dever de dar graças a Vossa
Majestade por assinalados, e não comuns benefícios. Vossa
Majestade acaba de me fazer a graça de mostrar ao mundo
inteiro que atendeu as minhas súplicas e que deu fé aa
meu testemunho na soltura de José Carlos, e acaba de fazer a felicidade de uma família, restituindo-lhe um chefe
amado.
José Carlos Mairink da Silva Ferrão estava no exercício
do seu emprego de secretário dêste governo quando tomei
posse do governo desta Capitania, que Vossa Majestade me
fêz a honra de confiar. A inquietação com que muitos homens acusavam todos de tudo, esperando fazerem-se recoimendáveis pela desgraça alheia, bem depressa me apontou
José Carlos como um alvo da maledicência de muitos, ou
fosse pela esperança de se apossarem do seu emprego ou fossem inimigos inevitáveis a todo o homem que ocupando
um lugar de alguma importância é inflexível a bem da ra(*)

José Carlos Mairink da Silva Ferrão.
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zão e da Justiça. As acusações feitas contra José Carlos
obrigaram-me a exames muito sérios e muito repetidos de
que tirei a vontade e o dever de fazer frente a seus inimigos e salvar a inocência ameaçada.
0 Juiz da Alçada não foi de certo tão bem informado
como eu ou se deixou levar de sua opinião antecipada contra os homens que viram a primeira luz do dia no Brasil
e não na Europa. O resultado podia ser funesto àquele
homem se a Justiça de Vossa Majestade e se a firmeza de
seus sentimentos não tivessem de muito tempo estendido
a benfazeja mão de Vossa Majestade esperando com sossego o momento do perigo para salvar o inocente. Graças
sejam dadas a Vossa Majestade por um tão grande bem
e por elevada sabedoria.
Eu protesto a Vossa Majestade que ainda não fui movido de outro sentimento, em tudo quanto me tenho ousado
a levar à Muito Augusta Presença de Vossa Majestade a
bem dêste povo em geral ou a bem de algum em particular,
que o desejo vivo que tenho de imitar os sentimentos de
Vossa Majestade, e de bem servir e útil ser a Vossa Majestade, concorrendo, quanto está da minha parte para que
o mundo continui a aplaudir a grandeza de Vossa Majestade pelos atos de sua generosidade, como é constante que
aplauda e louve por toda a parte.
Deus guarde a preciosa vida de Vossa Majestade os
anos que seus fiéis vassalos havemos mister. Recife de Pernambuco, 18 de dezembro de 1818.
Aos reais pés de Vossa Majestade.
(a.) Luiz do Rego Barreto
«¦

I — 3,13,5

— 74 -

É

30)
Ouvidor Geral.
Justificação de Francisco de Paula de Albuquerque
Maranhão.
Escrivão Gondim.
Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de
mil oitocentos e dezenove, aos quinze de abril nesta vila
do Recife em meu escritório pelo procurador de Francisco
de Paula de Albuquerque Maranhão, preso nas cadeias da
cidade da Bahia, me foi dado um requerimento despachado
e a mim distribuído pelo Desembargador Ouvidor Geral
Antero José da Maia e Silva, requerendo-me lhe autuasse
para efeito de justificar o conteúdo nesses artigos e por
me ser distribuído o autuei e é o que se segue e eu José
Pereira de Lima Gondim escrivão o escrevi.
Diz Francisco de Paula de Albuquerque Maranhão preso
na cadeia da Bahia pelo imputado crime de inconfidente,
que para bem de sua defesa lhe é preciso justificar perante
V.S. o seguinte:
1.° Que sendo no dia sete de março de 1817 soube o
justificante no seu Engenho Megao de Cima, onde morava
com licença há três anos, que na praça tinha havido um
motim que o obrigara, ao General, recolher-se à fortaleza
do Brum, e assentando ser de sua obrigação ir incorporar-se
às Bandeiras do seu Regimento para se opor aos levantados
partiu no dia 8 de madrugada acompanhado unicamente do
seu pagem.
2.° Que nesta jornada no lugar do Bu encontrou com
o Padre Antônio de Souto Maior à testa de cinqüenta e
tantos homens revoltosos, e bem armados, e êste rebelde
o obrigou a incorporar-se à sua tropa, apesar da oposição
do justificante que de nada lhe aproveitou.
3.° Que no caminho para o Recife arrombou o dito padre as cadeias de Iguaraçu, por onde passava e soltou os
presos sem fazer caso dos conselhos que lhe dera o justificante para o não fazer, e neste ato foi o justificante mero
espectador sem concorrer em nada para êle.
¦

É
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4.°
Que chegando neste mesmo dia pelas oito horas
da noite à praça do Recife, foi no dia nove seguinte de
manhã chamado por Domingos Teotônio, governador que
então era das armas pela parte dos rebeldes, e apresentando-se foi obrigado a entrar em serviço, sem lhe valer
desculpa alguma.
5.° Que o justificante nunca se desviou da marcha dos
seus antepassados, que deram provas de Lealdade e Amor
à Monarquia Portuguesa, já consquistando Maranhão, já
defendendo Paraíba, e mais Províncias do Norte.
Para V.S. Sr. Doutor Desembargador, Ouvidor Geral
e Corregedor desta comarca seja servido admiti-lo a justificar o deduzido com citação do Procurador do Conselho
e justificado se lhe dê o original, ficando o traslado no
cartório.
E receberá mercê.
¦

j

Certifico que citei Antônio
procurador do Conselho para
justificação me respondeu se
14 de abril de 1819.
(a.) José

da Silva a comparecer como
vir jurar testemunhas a esta
dava por entendido. Recife,
Pereira de Lima Gondim

(Ao alto) — A. Gondim. Maia. Pereira.
Assentada.
Aos dezesseis de abril do ano de mil oitocentos e dezenove nesta vila do Recife em casa de residência do Desembargador Ouvidor Geral Antero José da Maia e Silva aí pelo
dito ministro foram inquiridas e perguntadas as testemunhas,
que por parte do justificante Francisco de Paula de Albuquerque Maranhão foram apresentadas e são as que se
seguem, de que fiz êste termo. Eu José Pereira de Lima
Gondim o escrevi.
João Xavier Carneiro da Cunha, branco, casado, negociante matriculado, e morador nesta praça, de idade de
vinte e quatro anos, testemunha jurada aos Santos Evangelhos e prometeu dizer verdade.
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E perguntado pelos itens da petição do justificante disse
ao primeiro que sabe por ver ao justificante no seu Engenho Megao de Cima no dia sete de março por lá se achar
êle testemunha nessa ocasião e lá soube do acontecimento
que houve nessa praça que obrigou ao General recolher-se
à Fortaleza do Brum, em o dia oito ver o justificante sair
montado de cavalo, acompanhado de um pagem, dizendo
que vinha ao Recife, incorporar-se às Bandeiras de seu Regimento para separar os levantados e mais não disse deste.
E do segundo disse que sabe por ouvir dizer ao Padre
Antônio de Souto Maior que encontrando-se com o justificante no lugar do Bu, vindo o dito Padre à testa de cinqüenta e tantos homens armados obrigou ao justificante a
incorporar-se à sua tropa, apesar da grande oposição que
lhe fêz o justificante e mais não disse deste.
E do terceiro disse que sabe por ouvir dizer que o dito
Padre foi quem arrombara as cadeias de Iguaraçu e soltou
os presos, e que nessa ocasião lhe aconselhara o justificante
que não fizesse êste absurdo pois que êle Padre não sabia
no que se metia, mais não disse deste.
E do quarto disse que sabe por ter ouvido dizer que o
justificante tendo chegado a esta praça no dia oito de março
já pelas oito horas da noite no dia seguinte fora chamado
por Domingos Teotônio, que já era Governador das Armas,
e o obrigara a entrar em serviço sem lhe valerem (*).
Pereira
I — 31,4,1 n.° 2

31)
Atesto, que Francisco de Paula de Albuquerque, cadete
da 4.a Companhia do Extinto Regimento de Infantaria
achava-se com licença registada, por tempo indeterminado,
por Ordem do Exmo. Snr. Governador e Capitão General,
(")
_W

Documento incompleto.
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que foi desta capitania desde 8 de maio de 1815, e por me
ser esta pedida e poder constar passei a presente. Fortaleza
do Rrum, 13 de julho de 1817.
(a.) Luiz Antônio Salazar Moscoso
Brigadeiro
Reconheço o sinal da atestação ser do mesmo brigadeiro
nela conteúdo. Recife, 15 de julho de 1817.
Em testemunho de verdade. (Sinal público). 0 tabelião público.
(a.) Miguel Peres Corrêa Gomes
0 Desembargador Antero José da Maia e Silva professo
na Ordem de Cristo, Ouvidor Geral e Corregedor de Pernambuco, Juiz de índia e Mina por Sua Majestade Fidelíssima, que Deus guarde, etc. Faço saber que me constou por fé
do escrivão que esta sobrescreveu ser a letra da sobrescrição
digo letra do reconhecimento, sinal público e raso retro do
próprio tabelião Miguel Peres Corrêa Gomes, o que hei por
justificado, e verdadeiro. Recife, de Pernambuco, 14 de
agosto de 1818. José Pereira de Lima Gondim sobrescrevi.
(a.) Antero José da Maia e Silva
¦

i

Pagou quarenta réis de selo. Recife, 15 de julho de 1817.
(a.) Ferreira (a.) Guimarães
(Ao alto) — N.° 7. Pereira.
I — 31,4,1 n.° 3

32)
Nós abaixo assinados atestamos que Francisco de Paula
de Albuquerque, cadete da 4.a Companhia do extinto Regimento de Linha desta praça, a tempos bastantes se achava
fora do regimento, com licença do Exmo. Governador que
foi desta capitania, e que no infausto dia 6 de março do
presente ano não se achou na levantada revolução nesta
praça e mesmo depois dela nunca se incorporou ao dito seu
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Regimento, e por ser verdade e nos ser esta pedida nos
assinamos. Recife, 15 de julho de 1817.
(Assinaturas)
João Ribeiro Pessoa de Albuquerque
Coronel da guarda
Joaquim Marcolino Machado Freire
Capitão
João Tavares da Fonseca
Capitão
Inácio Joaquim Corrêa
João Ferreira Lopes
SecretárioTomás Pereira da Silva
Inácio José de Freitas
Alferes
Manuel do Nascimento da Costa Monteiro
Alferes
Antônio Caetano da Costa Monteiro
Alferes
Pedro Francisco Alves
Alferes
Henrique Luiz Bezerra
Tenente
*

Reconheço os sinais dos nomes abaixo assinados supra
e retro serem dos mesmos neles contemplados. Recife, 15
de julho de 1817.
M. (Sinal público). P.
Em testemunho de verdade o tabelião público.
(a) Miguel Peres Corrêa Gomes
0 Desembargador Antero José da Maia e Silva,
na Ordem de Cristo, Ouvidor Geral e Corregedor
nambuco, Juiz de índia, e Mina, por Sua Majestade
sima, que Deus guarde, etc. Faço saber que me
por fé do escrivão que esta sobrescreveu ser a letra
nhecimento, sinal público, e raso supra do próprio

professo
de PerFidelísconstou
do recotabelião
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Miguel Peres Corrêa Gomes, o que hei por justificado, ç
verdadeiro. Recife, de Pernambuco, 14 de agosto de 1818.
José Pereira de Lima Gondim subrescrevi.
(a.) Antero José da Maia e Silva
\ *

¦

*

Pagou quarenta réis de selo. Recife, 15 de julho de 1817.
(a.) Ferreira ê (a.) Guimarães
(Ao alto) — N.° 8. Pereira.
I — 31,4,1 n.° 4

33)

limo. Snr. José da Silva Monteiro.
Esta noite pelas três horas da madrugada recebi aviso
que no dia quarta-feira, 30 do mês passado, saíra da praça
do Recife Domingos José Martins, um dos inclusos governadores e seu irmão, acompanhados com outros oficiais, com
tropa da artilharia, infantaria e milicianos, com uma grande
bagagem, e dizem se encaminha para esta vila.
Nesta consideração requeiro a Vossa Mercê da parte de
Sua Majestade Fidelíssima, que Deus guarde, auxílio para
poder opôr-me a um poder que o julgo grande rogando a
Vossa Mercê a brevidade dele porque suponho que não
tardará acometer-me. Deus guarde a Vossa Mercê por muitos anos. Quartel da vila de Santo Antão, 2 de maio de 1817.
(a.) João Luiz da Rocha
Capitão-mor
Reconheço o sinal do ofício supra ser do Capitão-mor
João Luiz da Rocha. Recife, 24 de outubro de 1817.
(Sinal público)
Em testemunho de que o tabelião público confere.
(a.) Miguel Peres Corrêa Gomes
O Doutor Antero José da Maia e Silva, professo na
Ordem de Cristo, do Desembargo de Sua Majestade Fidelíssima, seu Desembargador Ouvidor e Ouvidor Geral do
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Recife, de Pernambuco, Corregedor da comarca, e nela Juiz
de índia e Mina, tudo com alçada por muitos anos, que
Deus guarde, etc. Faço saber que me constou por fé do
escrivão que esta subscreveu ser a letra do reconhecimento
e sinal público e raso do próprio tabelião Miguel Peres
Corrêa Gomes o que hei por justificado e verdadeiro. Recife
de Pernambuco, 2 de setembro de 1818. Manuel Pereira
Dutra escrivão o subscrevi.
(a.) Antero José da Maia e Silva
N.° 313.
Pagou quarenta réis de selo. Recife, 3 de setembro
de 1818. Portela. Guimarães.
(Ao alto) — Pereira.

I — 31,4,1 n.° 1

34)

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor.
Diz Dona Ana Joaquim de Gusmão e Júnior, moradora
na vila das Alagoas, casada com o Capitão Felipe da Silva
Morais, que faz a bem e direito do dito seu marido, que se
acha preso na cadeia da cidade da Bahia, por fatos falsamente arguidos na ocasião da insurgência de Pernambuco,
como o dito seu marido pretende mostrar e provar a falsidade que lhe fora caluniosamente imputada, requer que
o Ilustríssimo Tenente Coronel e Ajudante de Ordens Manuel
Duarte Coelho ateste ao pé deste, debaixo de juramento, se
pelas onze horas da noite do dia 20 de março do ano de 1817,
quando o mesmo saiu do quartel (que então era Comandante do Destacamento de Infantaria de Linha destacado
naquela vila) falando com o dito marido da suplicante se
o mesmo lhe dera ou não provas de ser um bom e verdadeiro vassalo de El-Rei Nosso Senhor e isto antes de se
fazer a contra-revolução.
Pede a Vossa Excelência se sirva de assim mandar.
E receberá mercê.
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Atesto que Felipe da Silva Morais, Capitão do Regimento de Milícias da vila das Alagoas, na noite do dia vinte
do mês de março de 1817, em conversa que teve comigo
relativamente à desgraçada desobediência dos rebeldes de
Pernambuco se mostrou muito sentido e constante aquela
desobediência, naquela vila no dia 18 do sobredito mês e
lano, e sendo o Capitão chamado pelo Tenente Coronel Comandante militar da Comarca êste o encarregou de vir a
esta vila de Maceió para fazer recolher o armamento e pólvora que achasse pelas lojas: ao que êle capitão se escusou
e o sobredito Tenente Coronel não admitiu escusa, a que
obedeceu não cumprindo como lhe foi recomendado e
somente com aparecência, e durante os onze dias, desde
aquela desobediência dos rebeldes até o feliz dia trinta do
mesmo mês de março, que na vila das Alagoas se proclamou
o Real Nome de Sua Majestade; nesse mesmo dia e hora
apareceu o sobredito Capitão armado, e com muita satisfacão dava os vivas a El-Rei Nosso Senhor; sendo preciso
um oficial para ir a Cururipe fazer conduzir a farinha que
João Moreira tinha oferecido para as tropas, de um barco
que ali tinha chegado, êle Capitão se ofereceu e foi com
ordens do Governador Interino (em que eu fazia parte)
para fazer transportar a farinha para esta vila, e nessa
ocasião e já a bordo do barco naquele porto de Cururipe,
chegando uma alçada de homens vindo de Sergipe levavam
o barco farinha e o Capitão declarado, preso: consta-me
que por denúncia de pessoa mal intencionada e destes que
procuraram o pretexto do bom serviço de Sua Majestade
denunciaram aquele Capitão que foi e é um bom e fiel
vassalo de El-Rei Nosso Senhor, o que tudo afirmo debaixo
da minha palavra militar e passo esta em virtude do despacho do Ilustríssimo Senhor Governador.
Maceió, de 9 de maio de 1819.
(a.) Manuel Duarte Coelho
Tenente Coronel Ajudante de Ordens
¦

<
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Reconheço a letra e sinal-da atestação supra e retro ser
do próprio Tenente Coronel e Ajudante de Ordens nela conteúdo. Vila das Alagoas, 11 de maio de 1819.
Em testemunho de verdade. (Sinal público). O Tabelião.
(a.) João de Deus do Amaral
N.° 741
Pagou oitenta réis. Vila das Alagoas, 11 de maio de 1819.
(a.) Caldas (a.) Amaral
¦

Senhor Antônio Batalha, comendador da Ordem de
Cristo do Desembargo: do Paço da Casa da Suplicação
Ouvidor Geral e Corregedor Juiz de índia e Mina nesta
Comarca das Alagoas, comandado pelo mesmo Senhor, que
Deus guarde, etc. Faço saber que me constou por fé do
escrivão do meu cargo que esta escreveu ser a letra e sinais
do reconhecimento supra do próprio tabelião nele conteúdo
o que hei por testemunhado e verdadeiro. Alagoas, 11 de
maio de 1819.
(a.) Bacalhau
II — 31,32,13

35)
Senhor.
A grande mercê e honra que Vossa Majestade me há
concedido de lhe escrever imediatamente me anima a continuar mas primeiramente beijo a Real Mão de Vossa Majestade, desejando-lhe a maior felicidade e as mais felizes
festas, e a toda a Real Família.
0 Conde de Palma, governador desta capitania teve
agora umas sezões que o largaram deixando com debilidade,
mas está restituído. Nos dias das ditas sezões vieram falar-me várias pessoas de consideração assustadas com o
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receio de que a dita moléstia do Conde chegasse a fazer
necessário o Governo interino, por verem que a maia* patente militar está em Felisberto Caldeira Brant Pontes,
que é marechal graduado e que por isso lhe pertence o ser
,-H
um dos governadores interinos.
As sobreditas pessoas o têm não só por formação mas
também por unido ao partido dos insurgentes e dizem que
é muito amigo do Sargento-mor Hermógenes, homem que já
em 1798 esteve preso por insurgente, e de outros do mesmo
lote e eu julgo ser do meú dever dar parte disto a Vossa
Majestade, assim como de que está nesta cidade advogando
um Diogo de Vivar, que veio degredado de Lisboa, e lhe
foi comutado o degredo para esta cidade, o qual também as
sobreditas pessoas temem, e reputam do partido dos irisurgentes.
O Governador do Rio Grande do Norte remeteu-me
cinco dos réus fugidos que prendeu depois de eu sair dé
Pernambuco, os quais chegaram no dia 28 do mês passado,
e o Governador de Pernambuco ainda me não remeteu quatro, que lá ficaram por moléstia, que então os embaraçou
como tenho dito a Vossa Majestade nem o Governador da
Paraíba mandou um que também lá ficou pelo mesmo; não
sei porque os demoram, porque o perigo da moléstia não
podia durar tanto tempo, como é evidente.
Os réus que tenho perguntado têm continuado alguns
deles a dizerem muito a seu favor, mas tudo de pouca monta,
e que até mais os culpa, e mostra neles más intenções; porém eu não tenho remédio senão deixar escrever tudo o
que dizem e gastar mais tempo para que não digam que
os não deixo alegar suas defesas.
Deus guarde a Vossa Majestade muitos anos, como todos havemos mister. Bahia, 2 de janeiro de 1819.
. O Desembargador do Paço.
(a.) Bernardo Teixeira Coutinho Álvares de Carvalho;
*

* •

*

I — 3,14,14 n.°l
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36)
Senhor
Usando da grande honra e mercê que Vossa Majestade
me há feito de poder escrever imediatamente, eu contínuo,
mas primeiramente eu beijo a Real Mão de Vossa Majestade, desejando-lhe a melhor saúde e a toda a Real Família.
Eu tenho continuado sempre com as perguntas de manha e de tarde; mas os réus com os alegados que juntam
às suas respostas fazem demora e eu não os posso impedir,
porque alegam a título de defesa, posto que a meu ver nada
alegam que os defenda.
Eu adoeci em 15 de janeiro, mas agora a moléstia me
embaraça o trabalho, e hoje dei a providência necessária
para no meu impedimento e do Desembargador Miranda,
que dura desde o princípio servir o meu lugar o Desembargador Osório, e o deste o Desembargador Marques.
0 meu médico assistente diz que o meu impedimento
há de durar pouco tempo por ser a moléstia hemorroidal,
o que eu espero. A terra está em sossego somente se conta
que os corsários têm feito algumas presas.
Deus guarde a Vossa Majestade muitos anos, como todos havemos mister. Bahia, 3 de fevereiro de 1819.
O Desembargador do Paço
(a.) Bernardo Teixeira Coutinho Álvares de Carvalho
I —3,14,14 n.° 2

37)
Senhor
A grande mercê e honra que Vossa Majestade me há
concedido de lhe escrever imediatamente me faculta o continuar, mas em primeiro lugar eu beijo a Real Mão de
Vossa Majestade, desej ando-lhe a maior felicidade e a toda
a Real Família.
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Confirmo o que disse na do correio passado e dou conta
de que a minha moléstia tem diminuído, mas o médico
ainda me não deixa sair à rua, o que espero cedo será por
êle facultado. 0 sossego público tem continuado à exceção
de algumas pequenas desavenças das que costumam haver
no Carnaval, e em algumas entraram soldados do Regimento n.° 12 mas como a Quaresma chegou acabou a
causa delas.
Na noite do dia 19 de fevereiro puseram na minha porta
o bilhete que remeto, o qual tirou o Desembargador Leite
que se recolhia, e sem o ler mo fêz entregar com outro do
mesmo teor que tirou da porta do Desembargador Osório,
que é imediata à minha: e como nos fêz entregar no mesmo
instante, que os tirou eu os guardei a fim de não poder falar neles, senão quem os tinha posto e feito, porém a minha
diligência se frustrou porque um ajudante passando no
dia 20 muito cedo achou outro do mesmo teor na esquina
do teatro que levou ao Governador e publicou que o tinha achado.
Pelo contexto do bilhete seu autor parece ser Pernambucano, êle quer persuadir que o espírito da rebelião se
tem espalhado por todo o Brasil; e eu não duvido da sua
extensão; mas não tenho achado a sua intenção tão grande
como êle pretende, antes tenho achado fiel a maior parte da
gente, e por isso não havendo descuido nas cautelas próprias e necessárias, não há que temer, e por elas se há de
conseguir o extingui-lo com brevidade. Pelo mesmo contexto se vê também que o autor do bilhete quer conseguir
o perdão dos réus pelo medo que pretende impor mas nisto
é pueril, e mostra ser homem do vulgo; porque a intimação
do medo é oposta à graça do perdão, e o mesmo é usar
dela que fazer-se indigno dele, porque dando-se um perdão
por medo os perdoados julgando-se vencedores, e vendo-se
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temidos não só iriam a mais, mas iriam também até onde
ijhes agradasse, e nada os faria conter, fazendo o perigo
inevitável como é evidente, e costuma acontecer.
O Governador de Pernambuco iá mandou o resto dos
presos que lá ficaram falta somente um que o Governador
da Paraíba lá deixou, porém julgo não tardará, porque também se recomendou ao Governador de Pernambuco que lho
exigisse. Espero que as perguntas dos réus se acabem cedo,
porque antes de adoecer perguntei todos os que tinham mais
fatos, a que respondessem e são mais letrados, e por isso
os outros não demoram tanto como eles.
Deus guarde a Vossa Majestade muitos anos como todos havemos mister. Rio de Janeiro, 3 de março de 1819.
(a.) Bernardo Teixeira Coutinho Álvares de Carvalho
t

¦

I — 3,14,14 n.° 3
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38)
Iludido Monarca os olhos abre,
encara e descortina o vasto abismo
que do teu Gabinete os vãos conselhos
por alargar anceiam noite e dia.

•¦

l

Repara que o regime da crueza
aumenta mais, e mais o teu perigo
Chaga que o bestoril exasperara
cura muito melhor cheiroso bálsamo.
Não é de Pernambuco tão somente
o que odeias, crime; o mal abrange
do formoso Brasil o corpo inteiro.
-

•

i

Não creias possa haver Brasiliense
que cedo veja com enxutos olhos
em ferros seu irmão pernambucano.
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Se o medo lhes mascara os sentimentos,
o medo tem limites; e dos males
quando se enche a medida; furiosa
arrebenta a vingança e tudo envolve.
Ai do rei isensato que o provoca,
que podendo ter de pai o doce nome
prefere ser dos povos o tirano!
I — 3,14,14 n.° 4
i

39)
Senhor.
A grande honra e mercê que Vossa Majestade me fêz
de lhe poder escrever imediatamente, me permite o continuar; mas eu em primeiro lugar beijo a Real Mão de
Vossa Majestade, rogando a Deus pela feliz saúde de Vossa
Majestade, e de toda a Real Família.
A minha saúde está restabelecida e somente dura ainda
a convalescença. Eu já voltei ao exercício do meu lugar, e
Osório ao seu de escrivão. As perguntas dos presos acabarão nesta semana, e somente falta um que o Governador
da Paraíba não tem remetido apesar dos meus repetidos
ofícios, e do Governador desta cidade, a quem pedi que se
intrometesse nisto também, porém espero que não tarde.
Nesta cidade há sossego público, ainda que aos negociantes custou a tomada feita pelos corsários do navio e brigue
do comboio, largando este e levando aquele, mas esta praça
pode muito e não alterou o seu sossego.
Deus guarde a Vossa Majestade muitos anos, como todos havemos mister.
Bahia, 2 de abril de 1819.
O Desembargador do Paço
(a.) Bernardo Teixeira Coutinho Álvares de Carvalho
à

»

I — 3,14,14 n.° 5
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40)
Senhor.
Eu continuo a aproveitar-me da grande honra e mercê
que Vossa Majestade me há concedido de lhe escrever imediatamente, mas em primeiro lugar eu beijo a Real Mão
de Vossa Majestade, desejando-lhe a felicidade e a toda a
Real Família.
Tenho continuado a procurar testemunhas oculares a
respeito do autor dos versos dos bilhetes que puseram à minha porta e do Desembargador Escrivão da Alçada, de que
tive a honra de mandar um original a Vossa Majestade,
imãs não tem aparecido, e somente têm vindo à minha mão
dois papéis de versos escritos, e feitos por Lúcio José de
Matos, porteiro da livraria pública, cuja letra e estilo é
muito semelhante à letra e ao estilo dos versos dos bilhetes,
os quais papéis tenho em recato até ver se aparece mais
alguma coisa.
O Batalhão do Regimento n.° 12 de Portugal que aqui
estava, já embarcou para o Sul, os europeus e fiéis vassalos
sentirão a sua saída, mas dizem-se que há quem em particular estimou a sua saída o que hei de examinar mais;
porém o sossego público tem continuado. O Almoxarife da
Ribeira foi acusado de falsificar as listas, do que se mandou dar para a viagem do dito Batalhão e se acha preso
em conseqüência disso.
Os presos de Estado se queixaram ao Governador de que
o carcereiro lhes dava menos de ração do que se lhes mandava dar, fui ouvido sobre isso e assentamos que se nomeasse pessoa capaz para fazer a repartição das rações e o
Governador a nomeou. Pediam também os presos que se
lhes desse em dinheiro o que se lhes dava em espécie, mas
não se lhes concedeu por ser contra a lei, e lhes abrir a porta
à comunicação que eles quisessem ter.
O preso que o Governador da Paraíba lá deixou ficar,
ainda não chegou; ontem recebi um ofício deste Governador
em que me diz que o remetera ao Governador de Pernambuco em 23 de março do corrente ano, para mo remeter
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porém como disse ainda não chegou; haverá vinte dias que
recebi outro ofício do mesmo Governador da Paraíba em
que me dizia o mesmo e vinha a ser como a primeira via
do dito ofício; disto também dou conta pela Secretaria de
Estado. O Desembargador Osório ainda me não tem podido
dar ultimado o traslado das culpas dos réus eclesiásticos,
mas espero que brevemente mo dê porque êle se não descuida.
Deus guarde a Vossa Majestade muitos anos, como todo havemos mister. Bahia, 3 de agosto de 1819.
0 Desembargador do Paço.
(a.) Bernardo Teixeira Coutinho Álvares de Carvalho
I — 3,14,14 n.° 6

41)
Senhor
Permite-me a grande honra e mercê que Vossa Majestade me concedeu de lhe escrever imediatamente o continuar, mas eu em primeiro lugar beijo a Real Mão de Vossa
Majestade, desejando-lhe continue a maior felicidade e a
toda a Real Família.
Eu ainda não pude achar uma prova plena do autor dos
versos de que lhe mandei o papel que apareceu na minha
porta, tenho achado indícios e espero achar mais. Na terra
há todo o sossego público, mas várias pessoas verdadeiramente fiéis me dizem que ainda estudam os do partido
Contrário, que o medo somente é o que os contem e que seria
de grande efeito o promover as missões em todos os bispados que animassem os bons costumes, e soubessem afirmar
a boa moral e dissolver o sistema dos maçons com doçura e
sem ofensa das suas pessoas, a fim de os mover evitando
o irritá-los. Eu tenho animado e continuo a animar as ditas
pessoas fiéis para que se conservem e cresçam em número.
O Desembargador Osório está copiando as culpas dos
padres para serem propostos separadamente, como manda
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a Carta Regia, o que espero cedo seja. O Governador da
Paraíba ainda me não remeteu o preso que lá deixou, quando
me remeteu os outros que trouxe de Pernambuco apesar dos
meus repetidos ofícios, disto mesmo já dei parte pela Secretaria de Estado, e por isso confio que tenham ido as ordens,
e que o preso logo chegue em execução delas.
Deus guarde a Vossa Majestade muitos anos, como todos havemos mister. Bahia, 3 de junho de 1819.
O Desembargador
(a.) Bernardo Teixeira Coutinho Álvares de Carvalho
I — 3,14,14 n.° 7

42)
Senhor
Eu continuo pela grande honra e mercê que Vossa Majestade me há feito de lhe escrever imediatamente, mas em
primeiro lugar eu beijo a Real Mão de Vossa Majestade, desejando-lhe a maior felicidade e a toda Real Família.
No dia segunda-feira, 27 do mês de setembro, se mandaram dizer os réus de fato e direito, e se lhes assinaram
os dias da lei para dizerem, porém como são muitos e muitos os papéis, assentou-se em relação de lhes tolerar mais
tempo para ultimarem as suas alegações, o que eu com o
Governador hei de regular. Os réus ficaram muito contentes e alguns puseram luminárias nas suas grades e deram
vivas a Vossa Majestade, e também ao Governador chamando a este seu protetor, segundo me informaram.
Os corsários têm feito tomadas nesta costa, mas a coisa
de oito dias não aparecem.
Os navios do comboio do Reino respectivos a esta cidade
chegaram a salvamento, mas vieram sem embarcação de
guerra. Todos aqui se admiram de as nossas embarcações
de guerra não encontrarem os corsários, aparecendo eles em
toda a costa freqüentemente.
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Na noite de 30 de setembro, dia dos anos do Governador, uns poucos de homens que em uma quinta-feira e
outra não costumam dar partida aos que para ela convidam, convidaram para ela e ceia na sala do teatro, e me
convidaram também, fui, foi também o Governador, e foi
muita gente, e tudo se fêz com muito sossego e gravidade.
O sossego público continua nesta cidade; bem que a praça
sente as suas perdas causadas pelos corsários.
Deus guarde a Vossa Majestade como todos havemos
mister. Bahia, 3 de outubro de 1819.
O Desembargador do Paço
(a.) Bernardo Teixeira Coutinho Álvares de Carvalho
I — 3,14,14 n.° 8
43)
Senhor.
A gloriosa honra e mercê que Vossa Majestade me há
concedido, de lhe escrever imediatamente me faculta o continuar mas eu beijo em primeiro lugar a Real Mão de Vossa
Majestade, desejando-lhe toda a felicidade e a toda a Real
Família.
No dia 21 de outubro, próximo passado, chegaram remetidos pelo Governador de Pernambuco os presos Francisco
José Corrêa de Sá, e Antônio Álvares Carneiro, êste lhe tinha sido remetido, para mo remeter, pelo Governador dc
Ceará e aquele pelo Governador da Paraíba. Remeteu o
Governador de Pernambuco, também preso, o preto Domingo escravo de Francisco José de Oliveira, que eu lá havia
recomendado ao Ouvidor da Comarca para ser entregue a
seu senhor por não ficar pronunciado em razão da falta
de prova, de cuja recomendação julgo que o Governador
não soube, por isso que o remeteu, êste preso somente não
chegou cá, e dizem que o levara consigo o corsário que
roubou a sumaca, em que vinha e que os sobreditos dois
presos pediram ao corsário que os deixasse, indício de que
esperam justificarem-se e oxalá que assim aconteça.
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O Governador do Ceará no ofício de 13 de fevereiro do
corrente ano me diz que além do sobredito Antônio Álvares
Carneiro havia de remeter a Pernambuco Raimundo Pereira
de Magalhães na primeira ocasião, por já o ter preso; porém o Governador de Pernambuco não remeteu êste, e creio
que por não ter ainda chegado lá.
0 advogado que faz a defesa dos réus ainda a não acabou e tem desculpa por serem muitos os papéis que deve
ler, pois são vinte oito volumes.
Aqui corre a notícia que passaram para essa corte duas
naus e uma fragata de guerra inglesas, queira Deus se
não vão fingir tomadas pelo insurgente Cochrane. Também
dizem que passara na altura das ilhas a esquadra castelhana, posto que diminuída e reduzida a quatro mil homens; duvidam do seu destino porque variam a respeito
dele; e eu estimaria muito que êle fosse o de tomar Montevidéu em virtude de um tratado secreto feito por Vossa
Majestade, para contemporizar com os de Buenos Aires, e
recolher as tropas de Vossa Majestade à antiga demarcação,
a fim de a defenderem e estarem prontas para o que a sorte
exigisse, porque me parece êste meio mais fácil, mais cômodo
e mais seguro, e porque julgo menos perigoso e prejudicial o
ter por vizinho um governo castelhano que um natural
do país, e republicano, como já tive a honra de escrever a
Vossa Majestade.
0 sossego público continua nesta cidade, posto que os
realistas do país, e europeus ainda me dizem que receiam.
O correio que no mês passado saiu dessa corte ainda não
chegou, nem há notícia alguma dele.
Deus guarde a Vossa Majestade muito anos, como todos havemos mister. Bahia, 3 de novembro de 1819.
0 Desembargador
(a.) Bernardo Teixeira Coutinho Álvares de Carvalho
I — 9,14,14 n.° 9
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44)
Senhor
Pela grande honra e mercê que Vossa Majestade me há
feito de lhe poder escrever imediatamente eu contínuo, mas
em primeiro lugar eu beijo a Real Mão de Vossa Majestade»
desejando-lhe a maior felicidade e a toda a Real Família.
O sossego público continua nesta cidade, e o nascimento
feliz da Sereníssima Senhora Princesa causou um gosto e
regosijo geral de que eu tenho a honra de dar os devidos
parabéns a Vossa Majestade.
Estão se preparando os autos para se proporem os réus
e como eles são muito grandes, não se pode fazer isto no
pouco tempo do meu desejo. O Governador da Paraíba
apesar dos meus repetidos ofícios e de eu pedir ao Gover4 nador desta cidade
que se intrometesse nisto, ainda não
remeteu um preso, que de sua autoridade lá deixou sem
atender a demora e prejuízo que com isto faz a diligência.
Vieram à minha mão uns versos, que me dizem serem
feitos e escritos pelo porteiro da biblioteca pública desta
cidade, o estilo e forma dos versos e a letra é muito semelhante ao papel que puseram na minha porta e eu tive
a honra de remeter a Vossa Majestade, tenho conferido isto
com o Governador desta cidade e contínuo nas pesquisas
para ver se acho a verdade a este respeito.
Deus guarde a Vossa Majestade muitos anos, como todos havemos mister. Bahia, 3 de maio de 1819.
O Desembargador do Paço
(a.) Bernardo Teixeira Coutinho Álvares de Carvalho
*

I — 3,14,14 n.° 10

45)
Senhor.
Permite-me a grande honra e mercê que Vossa Majestade me há feito de lhe escrever imediatamente o continuar,
mas em primeiro lugar eu beijo a Real Mão de Vossa Ma-

— 94 —
jestade, desejando-lhe toda a felicidade e a toda a Real
Família.
0 advogado nomeado para a defesa e mesmo os voluntários segundo a faculdade que no acórdão se concedeu a
quem quisesse tomar alguma defesa, ainda não deram as
suas alegações e como os autos, por serem mui grandes lhes
dão desculpa, assentei com o Governador de esperarmos que
as acabem para que os réus não digam que se lhes embaraçou e estorvou a defesa.
A respeito do autor dos versos escritos no bilhete que
puseram à minha porta e que tive a honra de remeter a
Vossa Majestade, tenho em meu poder uma carta de Lúcio
José de Matos, porteiro e que serve de bibliotecário da
livraria pública, escrita e assinada por êle, cuja letra mostra ser a mesma que a do dito bilhete, e é a prova que por •
ora tenho achado sem dar a conhecer que a procuro.
Os corsários têm deizado de aparecer há três semanas
pouco mais ou menos, não se sabe a causa e conjetura-se
que foram descarregar-se dos furtos e vendê-los. Também
corre a notícia de que a esquadra espanhola já não vem
para estes mares.
Segundo o que contam das operações do Ministério es-,
panhol tem me lembrado muitas vezes se terá adotado o
plano do Conde Duque de Olivares de fazer ocupar as fôrcas para se gastarem e de poupar as de Espanha, para as
conservar, para o seu projeto que Deus lhe desvaneceu
para
a felicidade de Portugal no tempo do Senhor Dom João IV.
0 sossego público ainda continua nesta cidade,
posto
que os receios dos europeus e realistas se não têm desvanecido.
Deus guarde a Vossa Majestade muitos anos, como todos havemos mister. Bahia, 3 de dezembro de 1819.
0 Desembargador do Paço
(a.) Bernardo Teixeira Coutinho Álvares de Carvalho
*
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Senhor,
Vão ter a honra de beijar a real mão de Vossa Ma-,
jestade e de gozarem de sua real presença os últimos oficiais
e soldados da Divisão que Vossa Majestade me fêz a honra
de confiar ao meu Comando. Muito felizmente eles não
voltam cobertos de combates, e de vitórias, mas voltam
honrados de uma conduta geralmente irrepreensível e
cheios da satisfação de que se ofereceram para sustentar os
direitos de Vossa Majestade, e que só não combateram porque foram muito poucos os desgraçados que se esqueceram
de seus deveres porque o povo todo foi fiel a Vossa Majestade.
Esta Capitania não fica entregue unicamente a um batalhão do exército de Portugal; por um mapa da força
atual da Divisão de Pernambuco que será presente a Vossa
Majestade pela repartição da guerra se verá que mil oitocentos soldados da l.a linha e mil quatrocentos europeus
em dois batalhões de milícias muito adiantados em disciplina, além de mais quinze mil homens de milícias, cujos
comandantes serão sempre oficiais da l.a linha, fazem a
segurança da capitania.
A tomada do Brigue Gavião que faria algum desgosto
a Vossa Majestade pela falta de fé, e aparências de amizade com que de muito tempo os inimigos de Vossa Majestade procuram fazer-lhe a guerra, está felizmente recuperada com o mesmo brigue, e com mais uma boa escuna,
que esta praça de Pernambuco teve a honra de oferecer a
Vossa Majestade, para ajudar a perseguir os corsários que
tem escolhido a costa de Pernambuco para teatro de seus
roubos. Nestes últimos dias a combinar as notícias de toda
a costa, tem desaparecido todos os corsários, mas não tardarão muito em continuar suas piratarias e por tal estou
resolvido a considerá-los sempre à vista.
Um sossego completo no interior desta capitania e os
esforços que em mim cabem para melhorar o estado físico,
e moral dela dão esperanças de que Vossa Majestade ainda
¦
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possa um dia olhar para esta capitania como uma das mais
firmes em seus deveres, mais brilhante e mais útil à coroa
de Vossa Majestade.
À Muito Alta e Real Pessoa de Vossa Majestade guarde
Deus os anos que seus fiéis vassalos lhe pedimos. Recife
de Pernambuco, em 27 de março de 1819.
Aos reais pés de Vossa Majestade.
(a.) Luiz do Rego Barreto
¦

I — 3,14,22

47)
Primeiros trabalhos do Governo Provisório.
O Governo Provisório logo que se constituiu no dia 8
de março, confirmou no mesmo caráter de secretário que
exercia a José Carlos Mairink, reconhecendo que o expediente seria muito, para facilitar o trabalho, nomeou outro
secretário que foi o Padre Miguel Joaquim de Almeida e
Castro, redator da proclamação que acima publicamos, homem ilustrado e prudente amigo das idéias livres, porém
de acordo com as conveniências sociais. Não obstante os
seus sentimentos patrióticos o Padre Miguel Joaquim achava
muito cedo a revolução e prematura a república, porquanto
nada se havia disposto para um resultado feliz. Êle lamentava com dor a profunda antipatia dos portugueses para
com os brasileiros, mas vendo que já não havia outro remedio e que os seus compatriotas necessitavam do seu apoio
e serviços entregou-se com firmeza em proveito da revolução.
Neste mesmo dia, em sessão, o advogado José Luiz de
Mendonça propôs em Conselho ser prudente, e muito conveniente à causa da revolução conservar de novo o estandarte
real nas fortalezas e que com o ex-governador Caetano Pinto
se mandasse um respeitoso memorial, expondo os justos motivos que forçaram os pernambucanos ao excesso que tiveram e ao mesmo tempo pedindo-lhe o alívio de alguns
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impostos que tanto pesavam sobre o povo, e bem a reforma
de certas leis que reprimissem os abusos da autoridade.
E que este comportamento do Governo Provisório em protestar ainda obediência e fidelidade ao rei não inibia de
cuidar com todo o empenho nos meios de se fortificar e
armar a nova república por conhecer o isolamento em que
se achavam, pelo prematuro do rompimento revolucionário.
Domingos José Martins desesperado com o que acabava de
ouvir não podendo refutar as razões apresentadas pelo
advogado levantou-se calado e na sala contígua dirigindo-se
ao Capitão Pedroso comunica-lhe com indignação tudo o
que ouviu do advogado Mendonça chamando-o de traidor;
e Pedroso sem refletir no que ia fazer desembainha a espada e vai sobre o advogado Mendonça com o firme propósito de o assassinar o que não conseguiu por se lhe interpor os demais membros do Conselho. Mendonça desfez-se em desculpas e no dia seguinte fêz aparecer o se"Preciso":
o
título
com
guinte manifesto,
"Depois de tanto abusar da nossa
paciência por um
sistema de administração combinado acente para sustentar
as vaidades de uma corte insolente sobre toda a sorte de
opressão de nossos legítimos direitos restava caluniar agora
a nossa honra com o negro labéu de traidor aos nossos mesmos amigos, parentes e compatriotas naturais de Portugal;
e era esta porventura a derradeira peça que falta de se
pôr à máquina política do insidioso governo extinto de
Pernambuco.
Começou o pérfido por ilaquear a nossa singeleza proclamando publicamente a 5 deste mês que era amigo sincero
dos pernambucanos, que tinha repartido o seu coração com
eles, escrevendo estes enganos com a mesma pena com que
acabava de encher no segredo do seu gabinete listas de
proscritos que tinha de entregar nas mãos de algozes brasileiros de todas as classes, a mocidade de mais espírito do
país, os oficiais mais bravos das tropas pagas, em uma
palavra, os filhos da pátria de maior segurança e mais distinto merecimento pessoal. Amanheceu enfim o dia 6 em
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que as enxovias haviam de ser entulhadas de tantos patriotas honrados e suas famílias alagadas de dor e de lágrimas: convoca a multidão um conselho de oficiais de guerra
todos invejosos da nossa glória e depois de ter assinado com
eles a atroz condenação daquelas inocentes vítimas despacha dali mesmo os que lhe pareceram mais capazes de
lhe dar execução. Uns correm aos quartéis militares, outros
às casas particulares, fervem prisões por toda a parte e já
as cadeias começam a abrir-se para ir engolindo um por
um os nossos bons compatriotas.
Aqui porém mostraram os nossos como tinham capacidade para saber conhecer que a desobediência tem todo o
preço de heroísmo em certos casos, e é quando com ela se
salva a causa da pátria. Um bravo capitão dá o sinal do
dever de todos fazendo voar aos infernos o principal agente
da injustíssima execução: corre-se às armas e poucas horas
daquele mesmo dia foram todo o tempo de começar e acabar tão ditosa revolução, que mais pareceu festejo de paz,
que tumulto de guerra, sinal evidente de ter sido tudo obra
da Providência e benefício da benção do Todo Poderoso.
O ex-general tinha se recolhido à fortaleza do Brum, e donde
supunha achar uma praça de defesa achou a prisão de sua
pessoa e dos seus. Recorreu a proposições pacíficas, que
acabaram num conclusum com que.foi obrigada a conformar-se no dia 7 pelas 6 horas da manhã. Desde logo foi
restabelecida toda a ordem pública não se ouviram mais
outras vozes, que de aclamações gerais dignas do dia em
que um imenso povo entrava na posse dos seus legítimos
direitos sociais. Foi conseqüência disto não ter havido até
agora sequer um só distúrbio nem motivo qualquer de
queixa.
A 8 se instalou o governo provisório composto de 5 patriotas tirados de diferentes classes, o qual governo tem sido
permanente sempre em suas sessões. 0 seu primeiro cuidado desabusar os nossos compatriotas de Portugal dos mêdos e desconfianças com que os tinham inquietado os partidistas da tirania recebendo a todos com abraços e ósculos,
i

o
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segurando suas famílias, pessoas e propriedades, de toda
a sorte de injúria, fazendo-o continuar em seu comércio, tráfegos e ocupações com maior liberdade que dantes proclamando enfim por um bando os sentimentos do governo e
do povo, e não haver mais daqui por diante diferença nos
brasileiros e europeus, mas deverem todos ser tidos em conta
de uma só e a mesma herança, que é a prosperidade geral de toda esta província.
A 9 tudo estava no mesmo espírito de concórdia e pacificação geral sem o povo se ressentir de outra novidade,
que das bondades do governo, todo aplicado a promover a
segurança interior e exterior, por medidas acertadas buscando esclarecer a sua marcha com dividir as matérias de
maior importância por comissões compostas das pessoas de
maior capacidade reconhecida por cada uma delas, com que
tem obtido ao mesmo tempo popularizar as suas deliberações o mais possível. Naquele mesmo dia o governo foi
permanente até a meia noite para continuar diversos despachos que hoje apareceram sendo dos mais importantes
fazer entrar os funcionários públicos nas suas ocupaçõe s
como dantes sem tirar ninguém do seu ofício, proscrever
as fórmulas de tratamento até agora usadas, sem admitir
"vós"
mesmo com êle governo;
nenhuma outra que a de
abolir certos impostos modernos, de manifesta injustiça e
opressão para o povo sem vantagem nenhuma da nação.
E tal é o nosso estado político e civil até hoje 10 de março
de 1817. Viva a Pátria, vivam os patriotas e acabe para
sempre a tirania real.
Para os Conselhos do Governo Provisório são nomeados
no dia 8 por unânime vontade como os mais competentes o
Desembargador Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Machado
Silva, o Doutor Antônio de Moraes Silva, o Doutor José
Pereira Caldas o Deão Bernardo Luiz Ferreira Portugal e o
negociante Gervário Pires Ferreira e ao mesmo tempo se
concordou que o tratamento que se deveria dar não só ao
Governo Provisório como às autoridades e mesmo em geral
aos cidadãos deveria ser o de vós e o título o de Patriota.
*
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Tipografia em Pernambuco
Só o Rio de Janeiro e a Bahia possuíam oficinas tipográficas e Pernambuco bem que muito ilustrado ainda as
não tinha. Em 1816 um negociante inglês mandou vir da
Europa uma pequena tipografia com o pensamento de a
vender por bom preço caso aparecesse comprador, porém
não se falando em Pernambuco no estabelecimento de imprensa ficou ela sem emprego e atirada nos fundos de um
armazém. A existência da imprensa para a revolução era
de palpitante necessidade e a idéia de a adquirir por todo
o preço se manifestava a todos e então sabendo-se existir
uma em Pernambuco foi ela comprada no dia 9 de março
e no dia 10 saiu publicado o manifesto do advogado José
"Preciso"
com cujo escrito se
de
Mendonça
intitulado
Luiz
reabilitou no conceito dos patriotas de 6 de março de 1817.
I — 30,34,2 n.° 53
48)

Fatos que se deram nos primeiros dias depois que se elegeu o Governo Provisório.
Depois da capitulação com o Capitão General Caetano
Pinto de Miranda Montenegro, voltaram os patriotas para o
campo do Erário, foi ela divulgada, os oficiais arrancaram
das barretinas as armas reais, seguindo-se por toda a tropa
o mesmo exemplo fazendo-se o mesmo com as insígnias das
ordens honoríficas e militares por não terem sido dadas
espontaneamente ao mérito e sim depois de reiteradas súplicas ao monarca a quem pareciam dar. Os entusiastas vitoriavam aos chefes da rebelião e entre os que maiores manifestações davam eram o Capitão-mor de Olinda Francisco
de Paula Cavalcanti e seu irmão o Coronel Luiz Francisco
ambos senhores de engenho não distante da cidade, os quais
se apresentaram com gente armada em defesa dos seus princípios liberais.
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No meio de um grande entusiasmo não se sabia quem
era a autoridade legítima e para que as coisas caminhassem
com regularidade Domingos José Martins acompanhado de
muito povo entra para o Erário, fecha-se em uma das
salas com várias pessoas e pouco tempo depois saindo mandou ler pelas ruas ao som de caixa de guerra o seguinte
bando:
Nós abaixo assinados, presentes, para votarmos na nomeação de um Governo Provisório para cuidar na causa
da pátria, declaramos a fé de Deus que temos votado e
nomeado os 5 patriotas seguintes: da parte do eclesiástico
o patriota João Ribeiro Pessoa de Melo Montenegro, da parte
militar o patriota Capitão Domingos Teotônio Jorge Martins
Pessoa, da parte da Magistratura o patriota José Luiz de Mendonça, da parte da Agricultura o patriota Coronel Manuel
Corrêa de Araújo e da parte do comércio o patriota Domingos José Martins, e ao mesmo tempo todos firmamos esta
nomeação e juramos de obedecer a êste governo em tôdas as suas deliberações e ordens. Dado na casa do Erário
às 12 horas do dia 7 de março de 1817. E eu Maximiano
Francisco Duarte o escrevi. Assinados:
•fc

«*

KA>

Luiz Francisco de Paula Cavalcanti
José Inácio Ribeiro de Abreu Lima
Joaquim Ramos de Almeida
Francisco de Brito Bezerra Cavalcanti de Albuquerque
Joaquim J. Vaz Salgado
Antônio Joaquim Ferreira de Sampaio
Francisco de Paula Cavalcanti
Felipe Neri Ferreira
Joaquim da Anunciação e Siqueira
Tomás Ferreira Vilanova
José Maria de Vasconcelos Bourbon
Francisco de Paula Cavalcanti Júnior
Tomás J. Alves de Siqueira
João de Albuquerque Maranhão
José Marinho Falcão.
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circunstâncias agradou porque se espetomassem nova fase para se eleger o
dons da constituição que se pretendia
tranqüilizar o povo o novo Governo
a êle proclamando do modo seguinte:
Proclamacão
Habitantes de Pernambuco! A Providência Divina que
pelos seus inescrutáveis desígnios sabe extrair das trevas a
luz mais viva e pela sua infinita bondade não permite a
existência do mal senão porque sabe tirar dele maior bem
e a felicidade consentiu que alguns espíritos indiscretos e
inadvertidos de que grandes incêndios se podem originar de
uma pequena faísca principiassem a espalhar algumas sêmentes dum mal entendido ciúme e rivalidade entre os filhos do
Brasil e de Portugal, habitantes desta capital, desde a época
em que os encadeamentos dos sucessos da Europa entraram
a dar ao continente do Brasil aquela consideração de que
era digno, e para o que não concorreram nem podiam concorrer os brasileiros, porquanto que culpa tiveram estes de
que o príncipe de Portugal, sacudido da sua capital pelos
ventos impetuosos de uma invasão inimiga, saindo faminto
entre os seus lusitanos viesse achar abrigo no franco e generoso continente do Brasil e matar a fome e a sede na
altura de Pernambuco pela quase Divina Providência e liberalidade de seus habitantes! Que culpa tiveram os brasileiros de que o mesmo Príncipe Regente, sensível à gratidão
quisesse honrar a terra que o acolhera com a sua monarquia
e estabelecimento de sua corte e elevá-la à categoria de
Reino! (*) . Aquelas sementes de discórdia desgraçadamente
frutificaram em um país que a natureza amiga dotou de
uma fertilidade ilimitada e geral. Longe de serem estirpartadas por uma hábil mão que tinha para isso todo o poder
e sufocá-los na sua origem, foram nutridos por mútuas in-

A escolha pelas
rava que as coisas
governo segundo os
confeccionar e para
Provisório se dirigiu

0

(*) Este fato foi devido à necessidade sem que o Brasil fosse elevado
à categoria de Reino, Portugal não figuraria no congresso de Viena como
uma das 8 grandes potências. Sem o Brasil Portugal ainda hoje depois
da independência nada seria na balança política da Europa.
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discreções dos brasileiros e europeus, mas nunca cresceram
a ponto de se não poderem extinguir se houvesse um espírito conciliador que se abalançasse a esta empresa que não
era árdua. Mas o espírito do despotismo e do mau conselho
recorreu às medidas mais violentas e pérfidas que podia
escogitar o demônio da perseguição. Recorreu-se ao meio
tirano de perder patriotas honrados e beneméritos da Pátria
e fazê-las ensopar nas lágrimas de míseras famílias que
subsistiam do trabalho e socorros dos seus chefes e cuja
perda arrastava consigo irresistivelmente a sua total ruína.
A natureza, o valor, a vista espantosa da desgraça, a defesa
natural reagiu contra a tirania e a injustiça. A tropa inteira
se opôs envolvida na ruina de alguns de seus oficiais; o
grito de defesa foi geral, e êle ressou em todos os ângulos
da povoação de Santo Antônio, o povo se tornou soldado
e protetor dos soldados porque eram brasileiros como eles.
Os déspotas aterrados pelo inesperado espetáculo e ainda
mais aterrados pela própria consciência que ainda no seio
dos ímpios levanta o seu tribunal dita os seus juízos e eravos os seus punhais desamparavam o lugar donde haviam
feito sair as ordens homicidas, habitantes de Pernambuco,
crede até se haviam tomado contra os seus compatriotas
meios de assassinar indignos da honra e da humanidade.
Os patriotas no fim de suas horas acharam-se sem chefe,
sem governador: era preciso precaver as desordens da anarquia no meio duma povoação agitada e dum povo revoltado. Tudo se fêz em um instante, tudo foi obra da prudência e do patriotismo. Pernambucanos estai tranqüilos,
aparecei na Capital, o povo está contente já não há distinção entre brasileiros e europeus, todos se conhecem
irmãos, descendentes da mesma origem, habitantes do mesmo
país, professores da mesma religião. Um Governo Provisório
iluminado escolhido entre todas as ordens do Estado, preside a vossa felicidade, confiai no seu ziêlo, e no seu patriotismo. Vós vereis consolidar-se a vossa fortuna, vós sereis livres do peso de enormes tributos, que gravam sobre vos,
o vosso e o nosso país subirá ao ponto de grande que há
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muito o espera e vós colhereis o fruto dos trabalhos, e do
zelo dos vossos cidadãos. Ajudai-os com os vossos e eles
serão ouvidos, com os vossos braços a Pátria espera por
eles, com a vossa aplicação a agricultura, uma nação rica
é uma nação poderosa. A Pátria é a nossa mãe comum
vós sois seus filhos, sois descendentes dos valorosos lusos,
sois portugueses, sois americanos, sois brasileiros, sois pernambucanos.
I — 30,34,2 n.° 54

49)
limo. Exmo. Sr
Faltam somente seis presos dos pronunciados para perguntar e acareação de quatro, que nestes dois dias se concluem, e agora acaba de entregar-me Bernardo Teixeira os
papéis de Alagoas, no mesmo estado em que lhe foram entregues, para eu perguntar aos presos, e diz que reserva
a pronúncia para a Mesa da Alçada; tudo quanto é de perguntas ficará concluído esta semana, o que fica se dará
por pronto o meu processo. Tenho a dizer a Vossa Exceiência que André de Albuquerque Capitão-mor de Vila Flor,
Luiz de Albuquerque e Luiz Manuel de Albuquerque do Rio
Grande talvez não devam sofrer a pena última que na passada eu dizia, vendo agora suas perguntas, assim como a
deverá somente sofrer do Ceará o Padre José Martiniano
com o Capitão-mor José Pereira Fulgêncio e Juiz Ordinário
Manuel Joaquim Feliz que foram os cabeças da revolução do
Crato, estes dois últimos talvez sejam pronunciados pela
Mesa da Alçada.
À Uma. e Exma. pessoa de Vossa Excelência Deus
guarde muitos anos.
*

limo. e Exmo. Sr. Tomás Antônio de Vilanova Portugal do Conselho do Estado de Sua Majestade, seu Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Reino Unido.
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O Desembargador Juiz Interino da Alçada João Osório
de Castro Souza Falcão.
I — 30,34,2 n.° 44

50)
Relação dos que principalmente figuraram na infausta
revolução de Pernambucanos, incendiada no dia 6 de marco
de 1817.
Regimento de Artilharia
Domingos Teotônio Jorge — Capitão da 2.a Companhia
José de Barros Lima — Capitão da 9.a Companhia
Pedro da Silva Pedroso — Capitão da 3.a Companhia
Amaro Francisco de Moura — Capitão da 5.a Companhia
Antônio José Vitoriano Borges — Capitão da 6.a Companhia
José Mariano de Albuquerque — Tenente Secretário
Francisco de Paula Cavalcanti de Albuquerque — 1.°
Tenente da l.a Companhia.
José Francisco de Paula Cavalcanti de Albuquerque —
1.° Tenente da 4.a Companhia
Antônio Henrique Rabelo — 2.° Tenente da 6.a Companhia
Pedro Antônio Veloso — 2.° Tenente da 7.a Companhia
Manuel Álvares Corrêa — Cadete da 2.a Companhia
João Arcenio Barbosa — Sargento da 10.a Companhia
José Maria Martins — Cadete da 2.a Companhia
Joaquim Inácio de Lima — Cadete da 2.a Companhia
Francisco de Sales Dutra — Cadete da 10.a Companhia
Regimento de Linha do Recife
João Ribeiro Pessoa de Lacerda — Tenente Coronel
graduado em Coronel
José de Barros Falcão — Capitão de Granadeiros
Manuel de Azevedo do Nascimento — Capitão da 7.a
Companhia
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João Ferreira Lopes — Tenente Secretário
Manuel de Souza Teixeira — Ajudante
Francisco Paes Barreto — Tenente da 5.a Companhia
Batalhão da Paraíba
João Ribeiro Pessoa de Lacerda — Porta-bandeira
Regimento de Milícias dos Nobres
Manuel Corrêa de Araújo — Coronel
Manuel Elias da Costa — Ajudante
Paisanos
Domingos José Martins V f
Francisco José Martins J
Antônio Gonçalves Cabugá
Luiz Fortes Bustamante e Sá
José Maria de Bourbon
Vicente Ribeiro de Guimarães Peixoto — Cirurgião
Padre João Ribeiro Pessoa Montenegro — Professor
Régio de Desenho
Padre Miguel Joaquim de Almeida e Castro — Professor Régio de Retórica
Padre Antônio Jácome Bezerra — Vigário do Recife
Doutor José Luiz de Mendonça — Juiz de Fora pela lei
Francisco Paes Barreto — Capitão-mor da vila do Cabo
Manuel de Carvalho ^
Francisco de Carvalho j
Gervásio Pires Ferreira — Negociante
Bernardo Luiz Ferreira Portugal — Deão da Catedral
e Vigário Geral
Padre José Inácio Ribeiro de Abreu Lima
José Alexandre Ferreira — Tenente do Regimento de
de Milícia dos brancos do Recife
4

É também muito suspeito o Ouvidor da Comarca de
Olinda pela amizade que tinha com dois dos principais cabecas os sobreditos Domingos José Martins e Antônio Gonçalves Cabugá, pelo brinde que se fêz em um jantar na sua
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presença, de que vivessem os brasileiros e morressem os
marinheiros; pelos votos que teve para membro do governo
revolucionário segundo referiram o Mestre e Piloto da embarcação em que vim para esta corte.
(a.) Luiz Deodato Pinto de Souza
Primeiro Tenente
I — 31,4,2 n.° 21
51)
Relação de alguns presos de Pernambuco
Ordem Militar
Antônio José da Silva
José Maria de Vasconcelos
F [. . . ] Pedrosa
-

Coronéis

Capitães-mores

Francisco de Paula Cavalcanti
Bernardo da Costa
José Tomás

Tenente Coronel
Antônio José Vitoriano
José Francisco da Silva
Manuel José da Silva
Pedro João José Veloso
Capitães Amaro Francisco de Moura
Manuel de Azevedo
Francisco Paes Barreto
Quartel Mestre — Joaquim Roiz Fróes
.
Ferreira
.Ajudantes
f José Francisco
~
J _, , .
[ Manuel de Souza
Pedro Antônio Veloso
Vicente Ferreira de Siqueira
Tenentes
Agostinho de Bessane
José Alexandre
Alferes — André Freire de Carvalho
Sargento — Vicente Ferreira de Melo
Furriel — José Ramos
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Antônio José Inácio Salgado
Cadete
Desembargador da Cavalaria da Bahia
Joaquim
Soldados de Artilharia

Manuel

Sebastião José da Cunha
José Lourenço
3

(' João Francisco
Bento de Lemos
Damião da Costa
Ignacio Leopoldo
Camilo José Moreira
Manuel Matias
Ordenanças do Capitão Belchior José
Câncio José
Francisco Paes BarManuel Roiz
Barreto
Jacinto Luiz de Melo
Manuel da Fonseca
José Caetano
Francisco José Álvares
Antônio Barbosa
José Valentim
Martinho Francisco de Souza
Tenente dos Henriques - Jeronimo Jacinto
Cândido de Figueiredo
André
José
TT
Soldados dos Henriques «< . ,A .
, __. .
I Antônio de Oliveira
João Antônio da Costa

i

Soldados adidos ao Regimento
dos Insurgentes
Tambor
Deão, o
Vigário
Vigário,
O Padre
O Padre

João Fernandes
Francisco Romão
Manuel Anselmo

— Leandro Francisco
Doutor Padre Bernardo Luiz Ferreira Portugal
do Recife, o Padre Antônio Jácome Bezerra
o Padre João Cavalcanti de Albuquerque
Miguel Joaquim de Almeida — Fuzilado
João Ribeiro Pessoa — Enforcou-se
-
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O Padre João Gomes Lima
O Padre Francisco Xavier Garcia
O Padre Luiz Carlos Corrêa da Silva
O Padre José Venâncio Henriques de Rezende
O Padre Antônio Souto-Maior
O Padre Francisco da Rocha Paz Barreto
Guardião de S. Francisco — O Padre Frei João da
Conceição
O Padre José Maria Braine
Frades do Carmo O Padre Frei Francisco de São
Pedro
¦

¦\

Ordem Secular
Desembargador da Suplicação O Doutor Manuel José
aposentado Conselheiro dos
Pereira Caldas
Insurgentes
O Doutor José Luiz de Mendonça — Fuzilado
r Gervasio Pires Ferreira
Luiz
Negociantes
Caldas
Domingos José Martins — Fuzilado
Prudente Pessoa
Antônio Vieira de Lima
João Antônio de Albuquerque
José Antônio Pinheiro
Antônio Carlos da Silva
José Carneiro Pessoa
José Correia
Antônio de Melo Roiz
Joaquim Antônio de S. Ana
Ferreira
Gonçalo
s
Manuel Clemente
Inácio Francisco Aciovolli
Preso por desconfiança — Francisco da Cunha Pedro
Palácio
Escravo do Capitão-mor Cavalcante — Floriano Soares
I — 3,14,3

52)
RELAÇÃO DOS PRESOS DE ESTADO QUE POR ORDE M DO ILMO. SENHOR GENERAL TÊM SIDO RECOLHIDOS
NA FORTALEZA DAS CINCO PONTAS DESDE O DIA 21 DE MAIO DE 1817, ATÉ 16 DE OUTUBRO DE 1817
Graduações
Doutor
Capitão-mor de Olinda
Coronel Miliciano
Ajudante Miliciano
Deão
Vigário do Recife
Padre
Paisano
Dito
Capitão do Ceará
Paisano
Capitão-mor do Cabo
Alferes do Ceará
Padre
Capitão de Artilharia
Alferes reformado
Capitão
Tenente Miliciano
Padre
Paisano
Dito
Tenente de Milícias
Vigário do Cabo
Paisano

o
(*•)
/*##\
/****\

Embarcou
Embarcou
Embarcou
Embarcou

para
para
para
para

Nomes
José Luís de Mendonça
Francisco de Paula Cavalcante
Antônio José da Silva Coelho
Manuel José da Silva
Bernardo Luís Ferreira Portugal
Antônio Jacome Bezerra
Miguel Joaquim de Castro
José Carneiro Pessoa
Prudente Pessoa da Veiga
José Francisco da Silva
Francisco de Paula Guedes
Francisco Paz Barreto
Antônio Francisco Carneiro
Francisco Xavier Gracia
Amaro Francisco de Moura
Inácio de Faria de Andrade
Pedro Ivo Veloso
José Alexandre Ferreira
Luís Carlos Coelho
Antônio Carlos da Silva
Antônio Vieira de Luna
Agostinho Bezerra
João Cavalcante Albuquerque
João Antônio de Albuquerque

a Bahia em
a Bahia em
a Bahia em
Bahia em 27

27
27
27
de

de maio
de maio
de maio
maio de

de 1817 onde
de 1817.
de 1817 onde
1817.

padeceu pena última.
padeceu pena última.

)ia Mês
21,
21,
21,
22,
22,
22,
22,
22,
22,
22,
22,
23,
23,
23,
23,
23,
23,
23,
23,
23,
23,
23,
24,
24,

maio,
maio,
maio,
maio,
maio,
maio,
maio,
maio,
maio,
maio,
maio,
maio,
maio,
maio,
maio,
maio,
maio,
maio,
maio,
maio,
maio,
maio,
maio,
maio,

Ano

Observações

1817
(*)
1817
(**)
1817
Idem
1817
Idem
1817
Idem
1817
Idem
1817
(***)
1817
(****)
1817
Idem
1817
Idem
1817
Idem
1817
Idem
1817
Idem
1817
Idem
Idem
1817
1817
Idem
1817
Idem
1817
Idem
1817
Idem
1817
Idem
1817
Idem
1817
Idem
1817
Idem
1817
Idem

.

Soldado Miliciano
Paisano
Doutor
Capitão do Regimento do Recife
Carmelita, Frei
Dito. Frei
Ajudante do Regimento do Recife
Padre
2.° Tenente de Artilharia
Paisano
Vigário de Santo Antônio
Coadjutor do mesmo
Paisano
Diretor da Vila da Escada
Paisano
Dito
Ajudante do Recife
O Padre
Paisano
1.° Tenente de Artilharia
Almoxarife dos Armazéns Reais
Tenente-Coronel Agregado

)

Jacinto Luís de Melo
Gervasio Pires Ferreira
Manuel José Pereira Caldas
Manuel de Azevedo do Nascimento
José Maria
Francisco de Sam Pedro
Manuel de Souza Teixeira
João Gomes de Lima
Pedro Antônio Veloso
Joaquim Pires Ferreira
Luís José de Albuquerque Cavalcante
Lins
Antônio José Cavalcante
Antônio Roberto Franco
Afonso de Albuquerque e Melo
Manuel Cavalcante de Albuquerque e
Melo
João Salgado de Castro Achioles Lins
João do Rego Dantas
Francisco Dias de Oliveira
Antônio Ribeiro da Silva Pereira
Francisco de Paula Cavalcante
Guilherme Patrício de Albuquerque
José Carneiro de Carvalho e Cunha

25,
25,
26,
26,
26,
26,
26,
26,
26,
27,

maio,
maio,
maio,
maio,
maio,
maio,
maio,
maio,
maio,
maio,

1817
1817
1817
1817
1817
1817
1817
1817
1817
1817

28,
28,
28,
29,

maio,
maio,
maio,
maio,

1817
1817
1817
1817

29,
29,
30,
30,
30,
30,
30,
31,

maio,
maio,
maio,
maio,
maio,
maio,
maio,
maio,

1817
1817
1817
1817
1817
1817
1817
1817

Passou para a cadeia da Vila em 11 de junho de 1817 de donde foi solto
Embarcou para a Bahia em 11 de junho de 1817.
Enforcou-se dentro da prisão em 30 de maio de 1817.
Foi solto em 24 de junho de 1817.
Embarcou para a Bahia em 11 de junho de 1817..
Foi solto em 16 de julho de 1817.
Embarcou para a Bahia em 11 de junho de 1817.
Foi solto em 27 de junho de 1817.
Foi solto em 5 de junho de 1817.

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
(*)
(**)

Idem
Idem
Idem
Idem

BF.tAÇÃO DOS PRESOS DE ESTADO QUE POR ORDE M DO ILMO. SENHOR GENERAL TÊM SIDO RECOLHIDOS
Kà FORTALEZA DAS CINCO PONTAS DESDE O DIA 21 DE MAIO DE 1817, ATÉ 16 DE OUTUBRO DE 1817
Graduações
Paisano
Carmelita Freire
Capitão de Artilharia
Paisano
Dito
Dito
•

Dito
Dito
Paisano
Dito
Ouvidor da cidade de Olinda
Alferes do Recife
Capitão-mor de Igaraçu
Paisano
Secretário de Artilharia
Padre
Capitão Miliciano
Piloto
Paisano
Dito
Dito
Dito

Nomes
Jerônimo Inácio Leopoldo de Albuquerque
Maranhão
Joaquim do Amor Divino
Pedro da Silva Pedroso
André José Martins
Francisco José Martins
João Nepomuceno de Albuquerque Maranhão
José de Olinda de Albuquerque Maranhão
José Antônio de Souza Froes
Luís Ribeiro Peixoto
Antônio do Monte de Oliveira
Antônio Carlos de Andrade
Ângelo de Barros Falcão
Francisco Xavier Cavalcante de Morais
Lins
Francisco Antônio Bastos
José Mariano de Albuquerque
Manuel José de Assunção
João Gonçalves Bezerra
Antônio Manuel Sodré
João de Souto Maior
Manuel Antônio Calheiros
Bento Gomes de Andrade
Francis Borges

Passou para a Fortaleza do Brum em 15 de junho de 1817
Embarcou para a Bahia em 11 de junho de 1817.
Embarcou para a Bahia em 11 de junho de 1817.
Foi solto em 11 de junho de 1817.
Embarcou para a Bahia em 11 de junho de 1817.

ia

Mês

Ano

31,
1,
1,
1,
1,

maio,
junho,
junho,
junho,
junho,

1817
1817
1817
1817
1817

junho,
junho,
junho,
junho,
junho,
junho,
junho,

1817
1817
1817
1817
1817
1817
1817

1,
1,
1,
1,
1,
4,
6,

Observações
(*)
(*?)
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
(•*•)
Idem
Idem
Idem
Idem
to

7,
8,
9,
9,
9,
9,
9,
9,
10,
10,

junho,
junho,
junho,
junho,
junho,
junho,
junho,
junho,
junho,
junho,

1817 Idem
1817 (****>
(*****)
.
1817
1817 Idem
1817 Idem
1817 Idem
1817 Idem
1817 Idem
1817 Idem
1817 Idem

Capitão Miliciano
Padre
Dito
Tenente Miliciano
Escrivão
Tambor-mor de Artilharia
Cirurgião-mor da dita
Vigário de Itamaraeá
Tenente do Regimento do Recife
Paisano
Condestavel
Paisano
Coronel
Tenente-Coronel
Capitão-mor
Capitão
Ajudante
Padre
• Vigário
Dito
Carmelita Frei
Paisano
Alferes
Paisano

(*)
(**)

QC

Passou para
Idem em 11
Foi solto em
Passou para
Foi solto em
Passou para
Passou para
Passou para
Passou para

Martinho da Cunha Porto
Francisco Muniz Tavares
João Batista da Fonseca
Felipe Neri Ferreira
Luís Fortes de Bustamantes
José Francisco do Espírito Santo Lanoia
Joaquim Jerônimo Serpa
Pedro de Souza Tenório
Antônio Tristão de Serpa Brandão
Gabriel da Costa Galvão
João Fernandes de Castro
Inácio Antônio da Trindade
Amaro Gomes Coutinho
Francisco José da Silveira
João de Albuquerque Maranhão
Francisco Antônio da Silva
José Peregrino Xavier
Antônio Pereira de Albuquerque
Virgínio Roiz Campeio
Veríssimo Machado Freire
Francisco de Santa Mariana
João de Albuquerque Maranhão
José Maria de Melo e Albuquerque
Antônio José Fernandes Nobre
*¦

10,
11,
11,
14,
15,
16,
16,
16,
19,
20,
20,
21,
25,
25,
25,
26,
25,
25,
25,
25,
25,
25,
25,
25,

junho,
junho,
junho,
junho,
junho,
junho,
junho,
junho,
junho,
junho,
junho,
junho,
junho,
junho,
junho,
junho,
junho,
junho,
junho,
junho,
junho,
junho,
junho,
junho,

1817 Idem
1817 Idem
1817 Idem
1817
(*)
1817
(**)
1817
1817 (•**)
1817 (****)
1817 (*****)
1817
1817
1817
1817 (******)
1817 <*******)
1817
1817
(********)
1817
(*********)
1817
1817
1817
1817
1817
1817
1817

a cadeia da vila em 1.° de agosto de 1817.
de agosto de 1817 de donde foi solto.
22 de agosto de 1817.
a cadeia da vila em 6 de junho de 1817 de donde padeceu pena última.
9 de agosto de 1817.
a cadeia da vila em 20 de agosto de 1817, de donde padeceu pena última.
a mesma em 20 de agosto de 1817 de donde padeceu pena última.
a cadeia da vila em 20 de agosto de 1817 de donde foi padecer pena última
a mesma em 5 de setembro de 1817, de donde foi padecer pena última.
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RELAÇÃO DOS PRESOS DE ESTADO QUE POR ORDE M DO ILMO. SENHOR GENERAL TÊM SIDO RECOLHIDOS
NA FORTALEZA DAS CINCO PONTAS DESDE O DIA 21 DE MAIO DE 1817, ATÉ 16 DE OUTUBRO DE 1817
Graduações

Nomes

Dia

Mês

Ano

Observações

a

Dito
Dito
Dito
Dito
Dito
Dito
Dito
Dito
Dito
Dito
Dito
Dito
Dito
Dito
2.° Tenente de Artilharia
Preto
Padre
Capitão do Regimento do Recife
Tenente-Coronel da Artilharia
2.° Ajudante Miliciano
1.° Tenente de Artilharia

(**)

Passou para
Passou para
Passou para
Foi solto no
Foi solto em
Foi solto em

Joaquim Manuel Carneiro da Cunha
Joaquim Batista Avondano
Francisco Xavier Monteiro da Franca
Augusto Xavier de Carvalho
José Maria Xavier de Carvalho
Antônio Quintiliano do Rego
Felipe Mena Calado da Fonseca
Antônio de Oliveira
Clemente Estevão de Lima
Joaquim de Santa Ana
José Lucas de Souza Rangel
Antônio Rogério Freire
Francis Xavier de Albuquerque
Manuel Florentino
Antônio Henrique Rabelo
Domingos Marques
Antônio Vital Correia de Brito
Manuel José Martins
Antônio José Vitoriano Borges
Manuel Elias da Costa
Raimundo Nonato de Araújo

25,
25,
25,
25,
25,
25,
25,
25,
25,
25,
25,
25,
25,
25,
25,
25,
28,
5,
5,
6,
7,

junho,
junho,
junho,
junho,
junho,
junho,
junho,
junho,
junho,
junho,
junho,
junho,
junho,
junho,
junho,
junho,
junho,
julho,
julho,
julho,
julho,

1817
1817
1817
1817
1817
(*)
1817
1817
1817
1817
1817
1817
1817
(**)
1817
1817
1817
(***)
1817
1817
(****)
1817 (*****)
1817
1817
1817 (******)

a cadeia da vila em 29 de julho de 1817.
a cadeia da vila em 20 de setembro de 1817.
a cadeia da vila em 3 de julho de 1817, de donde foi padecer pena última.
1.° de julho de 1817.
6 de agosto de 1817.
16 de setembro de 1817.

rfs-

Sargento Reformado
Tenente do Regimento do Recife
Tenente dito
Aiferes dito
Aiferes dito
Aiferes dito
Aiferes dito
Porta-Bandeira dito
Ajudante Miliciano
Coronel Miliciano
Tenente do Regimento do Recife
Capitão
Almoxarife de Fernando
Escrivão do dito
Vigário
Tenente Miliciano
Cadete da Paraíba
Sargento da dita
Dito
Paisano
Dito
Dito
Dito
Dito
Dito

(**)

)

Foi
Foi
Foi
Foi
Foi
Foi
Foi
Foi

solto
solto
solto
solto
solto
solto
solto
solto

em
em
em
em
em
em
em
em

Manuel Inácio da Assunção
Vicente de Souza Carneiro
Henrique Luís Bezerra
Antônio Dantas Correia
Pedro Francisco Alves
Manuel do Nascimento da Costa Monteiro
Antônio Caetano da Costa Monteiro
João Nunes da Fonseca
Joaquim Nunes da Silva
Luís Francisco de Paula Cavalcante
Sebastião da Rocha Rumanak
José de Barros Falcão
Joaquim José Ribeiro Pessoa
Bruno Antônio de Souza Brandão
João Barbosa Cordeiro
Manuel Coelho Serrão
Francisco de Melo Muniz
André Achioles de Vasconcelos
Antônio Severino de Almeida
Bento Bandeira de Melo
João Batista Rego
Miguel Joaquim César
Custódio Vaz de Carvalho
Amaro Soares de Avelar
José Ramos dos Prazeres

22 de agosto de 1817.
16 de setembro de 1817.
23 de agosto de 1817.
9 de agosto de 1817.
4 de agosto de 1817.
9 de agosto de 1817.
29 do dito de 1817.
16 de setembro de 1817.

10, julho,
20, julho,
20, julho,
20, julho,
20, julho,
20, julho,
20, julho,
20, julho,
22, julho,
23, julho,
18, agosto,
1, setembro,
1, setembro,
1, setembro,
1, setembro,
1, setembro,
1, setembro,
1, setembro,
1, setembro,
1, setembro,
1, setembro,
1, setembro,
1, setembro,
1, setembro,
1, setembro,

1817
(*)
1817 (**)
1817 (***)
1817 (****)
1817 (*****)
1817 (*****?)
1817 Idem
1817 (*******)
1817
1817
1817 (********)
1817
1817
1817
1817 ¦¦-¦•1817
1817
1817
1817
1817
1817
1817
1817
1817
1817
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RELAÇÃO DOS PRESOS DE ESTADO QUE POR ORDE M DO ILMO. SENHOR GENERAL TÊM SIDO RECOLHIDOS
NA FORTALEZA DAS CINCO PONTAS DESDE O DIA 21 DE MAIO DE 1817, ATÉ 16 DE OUTUBRO DE 1817
Dia Mês Ano
Observações
Nomes
Graduações
Sargento-mor da Artilharia
Capitão Miliciano
Padre
Paisano
Dito
Coronel de Cavalaria
Tenente-Coronel
Capitão-mor
Tenente da Cavalaria
Escrivão da Vila Flor
Paisano
Paisano

José Fernandes Portugal
Joaquim José Monteiro da Franca
José Gonçalves Orique
David Leopoldo Targine
João Ribeiro da Mota Nunes
Luís de Albuquerque Maranhão
José Inácio de Albuquerque Maranhão
André de Albuquerque Maranhão
José Manuel da Paixão
Manuel da Natividade Vitor
Luís Manuel de Albuquerque Maranhão
João da Costa Bezerra

7,
7,
7,
7,
7,
22,
22,
22,
22,
22,
22,
22,

setembro,
setembro,
setembro,
setembro,
setembro,
setembro,
setembro,
setembro,
setembro,
setembro,
setembro,
setembro,

Presos que da cadeia desta vila foram a padecer a pena última:
Capitão de Artilharia Domingos Teotônio Jorge.
Dito José de Barros Lima.
Paisano Inácio Leopoldo de Albuquerque Maranhão.

1817
1817
1817
1817
1817
1817
1817
1817
1817
1817
1817
1817
Total:

150
Oi

153

Presos que foram remetidos para a Bahia que foram prisioneiros na Batalha do Trapiche de Ipojuca em
Graduações
Capitão da Artilharia
Paisano
Dito
Dito
Padre
O Guardião de São Francisco
Tenente Miliciano
V
(*)

Dia Mês
Nomes
16, maio,
Antônio José Vitoriano
José Maria Bourbom
16, maio,
16, maio,
José Francisco Ferreira
Domingos José Martins
19, maio,
Venâncio Henrique
16, maio,
18, maio,
Loureiro
Vicente Ferreira de Siqueira
16, maio,
(a.) GONÇALO MARINHO DE

Consta que foi fusilado na Bahia.

Ano
Observações
1817
1817
1817
1817
(*)
1817
1817
1817
CASTRO — Brigadeiro.
I w- 3,14,20
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53)
Pernambucanos mortos
1817
1.° Padre José Inácio Ribeiro de Abreu Lima, fusilado na Bahia no dia 29 de marco de 1817.
2.° Doutor José Luiz de Mendonça.
3.° 0 Professor de Retórica Padre Miguel Joaquim de
Almeida Castro, fusilado na Rahia, no dia 15 de junho de
1818, no Campo da Pólvora.
4.° Domingos José Martins, fusilado na Bahia no dia 15
de junho no Campo da Pólvora.
5.° O bravo Tenente de Artilharia Antônio Henriques,
enforcado no Campo do Palácio Velho (Pernambuco), enforcado no dia 5 de junho de 1817.
6.° O Capitão de Artilharia Domingos Teotônio Jorge.
7.° José de Barros Lima, enforcado na Cinco Pontas
no dia 10 de julho de 1817.
8.° O vigário de Itamaracá Pedro Tenório, enforcado
na Cinco Pontas, no dia 10 de julho de 1817.
9.° Padre Manuel João Ribeiro Pessoa de Melo Montenegro, que tudo preparou para libertar a pátria, suicidou-se no dia 21 de maio de 1817, no Engenho Paulista.
1825 — Pedro I
1. Padre Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, condenado à forca e não havendo carrasco que o quisesse enforcar foi fusilado no dia 13 de janeiro de 1825.
2. Joaquim da Silva Loureiro
3. Metrovich
4. João Guilherme Ratcliff

Enforcados no Rio de Janeiro no dia 25 de
marco de 1825, no
largo da Prainha
j

5. O famoso criolo Capitão Agostinho Bezerra, enforcado no dia 19 de marco de 1825.
m

6. Antônio do Monte "\ Fusilados no dia 12 de
7. Nicolau Martins Pereira
abril de 1825
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9. Francisco Antônio Fragoso, fusilado no dia 19 de
maio de 1825.
II — 31,32,12 n.° 1

54)
O Conde dos Arcos fêz expedir uma força para Pernambuco que reunidos a que fora mandado às Alagoas chea
rebeldes
e
acabaram
com
os
bateram
a
tempo
gando
revolução.
Já tendo o Conde dos Arcos notícias oficiais mandadas
das Alagoas, em que se lhe participiou os movimentos revolucionários de Pernambuco, e porque as autoridades e
povo lhe negando obediência se submetia todo ao governo
da Bahia, e com ela se unia para submeter os revoltosos pernambucanos ao salutar governo de Sua Majestade, o Conde
dos Arcos, estimando muito este ato de fidelidade dos habitantes das Alagoas, fêz imediatamente partir para Maceió
uma força com o mais que pôde comandada pelo Maréchal Joaquim de Melo Cogominho de Lacerda, para bater
aos rebeldes, enquanto se aprontavam novos reforços para
o mesmo fim.
Enquanto isto se operava os revoltosos em Pernambuco
fazem espalhar na cidade ter o Conde dos Arcos falecido,
arrebentado a revolução e ter sido passado a fio de espada
o l.° Batalhão de Infantaria denominado dos úteis, com o
que se iluminou a cidade do Recife e repicaram os sinos.
Para engrossar a força existente mandaram buscar os
presos sentenciados da ilha de Fernando Noronha.
Quando todos estes desacertos praticavam, são inesperadamente bloqueados e privados dos recursos que lhes pudessem vir de fora.
A atividade com que se paralisaram os projetos dos
facciosos foi para eles de sinistro preságio. Um brigue
que diziam haver saído foi obrigado a entrar no porto
apenas avistou os navios de guerra.
5
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A presença pois do bloqueio e a notícia que se espalhou,
que por terra vinha grande força para bater os revoltosos,
fêz que em muitos lugares que se não atrevia a levantar a
voz contra a rebelião o fizessem, recolhendo-se muita gente
ao bloqueio, protegidos pela força comandada pelo Marechal Joaquim de Melo Cogominho Lacerda, e outros emigraram para o sertão e para a Bahia. Em grandes apertos
os revoltosos escreveram duas cartas uma ao presidente dos
Estados Unidos da América do Norte, a quem chamavam
de corifeu irmão, e outra a Lord Castlereagh, ministro da
Inglaterra, pedindo aos dois governos proteção para a nova
república.
II — 31,32,12 n.° 2

55)
Senhor
A câmara da Vila do Recife sempre fidelíssima, e mui
leal a Vossa Majestade e a seus Augustíssimos Avós, vai
outra vez, e do modo que lhe é possível prostrar-se a seus
reais pés, e significar a seu Clementíssimo Coração, entre
lágrimas de júbilo, o prazer indisível, com que viu verificada a opinião que Vossa Majestade tinha do humilde povo
desta sua capitania. A Paternal Proclamação que em seu
Real Nome publicou o valoroso General Rodrigo José Ferreira Lobo nos anuncia que Vossa Majestade estava persuadido de que a maior parte dos pernambucanos conservavam a honra, e lealdade que herdaram de seus avós e
de que sempre deram provas a Vossa Augustíssima Majestade. Esta não é senão uma das inspirações, com que Deus
a quem Vossa Majestade recorre e invoca em todos os seus
negócios quis dirigir a religião de Vossa Majestade, para
que castigando os que tão indignamente erraram a um Soberano tão moldado a seu coração, lance os olhos de sua
Clemência e Misericórdia para os que oti por fraqueza, pa-
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receram cooperar com os monstros de tão vil perfídia ou a
e
vincaluniosa
vinganças
e
ódios
os
talvez
quererão
quem
caso.
abominável
mau
e
tão
em
cumpliciar
gativamente
Deus visivelmente ungiu a Vossa Majestade com o espí
rito de previdência e seus leaes vassalos desde o Sul até
o Norte desta capitania e no centro e comarcas desta vila
realizaram a predição de Vossa Majestade logo que tiveram
auxílio de armas, e munições, de que os monstros da deslealdade os haviam despojado. A entrada do exército restaurador que só trouxe da Bahia pouco mais de seiscentos
homens foi um triunfo do zelo, e atividade do magnânimo
Cqnde dos Arcos, e da fidelidade dos vassalos desta capitania. Assim foi que Vossa Majestade previu em 1807 que
os seus leais portugueses conservariam nos peitos o fogo e
ardor da nunca desmentida lealdade que ainda que parecessem fraquear depois do infame decreto de Milão, e a força
os constrangesse a pronunciar os ímpios votos em que pedia
outro rei e outra constituição, a fraqueza diante de forças
irresistíveis não mancharia nunca a honra nacional, nem
seria ante um Rei Pai Clementíssimo o objeto da vingança
de suas leis humaníssimas, quem reserva a sua fé para tempo
oportuno não se desmente, nem se desdoura diante dos soberanos justos que as calamidades deste desgraçado século
tem privado de vassalos fidelíssimos, e muito amantes de
seus Augustos Soberanos e de suas pátrias.
E como entre nós se veja um grande número de homens que pareciam servir aos monstros da deslealdade, porque suas honestas, e muitas nobres famílias de sexo fraco,
desamparando-as seus pais e parentes não perecessem de
fome, ou ficassem para ludibrio dos vis patriotas e expostas
a vitupério e deshonras, que uma ameaçada libertação dos
escravos deixava temor, prostrados aos Reais Pés de Vossa
Majestade suplicamos que se recorde de Sua Misericórdia,
e Indulgência para os miseráveis povos do seu Brasil, e que
aconselhando-se com a Sua Real Clemência se lembre que
aos seus fiéis vassalos não horrorisa tanto o medo que cai
em varão constante, como aquele que é só capaz de aterrar
i
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a honra, a honestidade, e o decoro e os brios de uma nação
nobre a respeito de suas mulheres e filhas. Por semelhantes motivos já grandes monarcas e soberanos ou a quem
cabiam Direitos da Soberania, juraram fidelidade a monstros usurpadores que Deus por seus ocultos juízos armara
do flagelo da sua justiça e da espada da sua ira.
Deus sempre benigno a Vossa Majestade o quis abencoar nesta terrível crise com Ministros, que salvando esta
capitania, vingassem dignamente a Majestade ofendida. Na
Bahia os réus mais criminosos têm sofrido a pena última.
Aqui padecerão os mesmos castigos e os sofrerão alguns,
que aparecerem dignos dela, muitos mais de mil têm sido
punidos com açoites, que as leis mandam dar aos que escapam à punição capital, e pode Vossa Majestade estar seguro
de que o crime tem sido exemplado severamente pelos seus
governadores e comissões militares e com a eficaz prontidão
que requer a atrocidade dos delitos. Eles, que amam e zelam sobre todos encarecimentos a Real Pessoa de Vossa
Majestade e Sua Augustíssima Família, a Honra, e Segurança
de seus Estados poderão assegurar conosco a Vossa Majestade que as lágrimas de seu fiel povo, o seu sincero
arrependimento e o religioso temor de que entre nós apareçam outra vez tão execrandas e abomináveis culpas parecém dignos de um perdão geral e que Vossa Majestade
aos pés do Senhor dos Reis faça das aflições do seu Paternal Coração e das penalidades que o afligiam sacrifício
de propiciação, para que Deus Nosso Senhor abençoe aos
seus fiéis vassalos com amor e fé constantíssimos a um
Príncipe de tão Divinal Clemência, e a Vossa Augusta Majestade com a consciência de que a Sua Real Bondade nos
deu na Augusta Dinastia de Bragança mais um Tito digníssimo do amor, e adorações de toda a humanidade.
Assim Deus nos guarde e prospere a Vossa Majestade
com a misericórdia e clemência que ousamos implorar.
Seja a mais segura fiança, penhor e garantia da lealdade dos
netos de nossos derradeiros netos a sempre Augusta Desi
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cendência de tão Adorável Rei e Pai, Rei Homem, e Senhor
Amoroso, de quem se presam e honram de ser
De Vossa Majestade,
Os mais humildes e fiéis vassalos
(Assinado)
Joaquim Estanislau da Silva Gusmão
Caetano Francisco Lumachi de Melo
Antônio da Silva Costa
II — 33,5,22

56)
Resposta do Ilustríssimo Senhor Governador desta Capitania à fala que o Presidente da Câmara lhe dirigiu no
dia 6 de abril de 1817, na sala do docel, achando-se à testa
da Câmara nobreza e povo.
De largos tempos estou intimamente convencido do
amor e fidelidade dos povos do Ceará, assim como também
desta Câmara que os representa para com a Augusta Pessoa
de Sua Majestade, e para com toda a sua Real Família de
que agora recebo novas provas que eu me apressarei de
levar à real presença do mesmo senhor. Entre todo êste povo
não será certamente possível achar indivíduo algum que
não estremeça e se não horrorise com a exposição do atentado que acaba de ter lugar na Capitania de Pernambuco,
cujos funestos resultados se poderiam também fazer transcendentes a esta do Ceará.
Ligado aos cearenses por dever, amor e gratidão e com
o seu auxílio não pouparei esforço algum para os pôr a
salvo dos ataques e influência daqueles detestáveis traídores. Morram os traidores. Viva El-Rei Nosso Senhor, e toda
a casa de Bragança. Viva o fiel povo do Ceará.
Neste momento o Ilustríssimo Senhor Governador abriu
os braços e adiantou-se dois passos para o lado em que
se achava a Câmara dando por esta forma a entender que
queria receber nos seus braços todo o povo do Ceará. Não
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é possível imaginar cena mais terna nem mais patética.
Todas as pessoas de todas as classes desejavam à porfia ter
o Ilustríssimo Senhor Governador nos seus braços, todos
banhados em lágrimas e todos gritando em altos vivas, o
que durou largo tempo, até que o Ilustríssimo Senhor Governador pediu que o deixassem descançar. Despediu-se então a Câmara que o Ilustríssimo Senhor Governador acompanhou até a porta que sai para a rua e ordenou que fosse
acompanhado até os paços do Conselho pelo seu Ajudante
de ordens e pela sua guarda. A Câmara agradecendo êste
extremo obséquio lembrou que não deveria o palácio ficar
sem a competente guarda, a que o Ilustríssimo Senhor Go"quem
tem a fortuna de governar um
vernador replicou
povo tão fiel não necessita para sua guarda mais do que
os corações dos mesmos povos". Rompeu novamente o
povo em repetidos gritos de viva o nosso Governador a que
êste respondeu: Viva Sua Majestade. Cujo grito foi igualmente repetido pelo povo que seguindo até os paços do
Conselho não cessou de repetir estes e outros semelhantes
vivas, todos próprios das circunstâncias e demonstradores
da maior felicidade dos mais sãos princípios.
No impedimento do Secretário.
O oficial da Secretaria Vicente Ferreira de Castro Silva.
(Ao alto) — N.° 3.
I — 31,4,6 n.°5

57)
Denúncias da revolução de Pernambuco documentos
originais existentes no gabinete de Tomás Antônio de Vilanova Portugal.
É de muita importância esta denúncia precisa que Sua
Majestade a veja, porém que a não confie de ninguém, se
principiar a devassa amanhã não terá perigo nenhum, pois
fica tirado o extrato e tudo se fará sopitar.
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O que é necessário é que Sua Majestade tome a sua
energia primeiro que tudo para quem lhe está demorando
os decretos; depois para quem lhe está dando conselhos ilusórios. Sua Majestade precisa nesta crise salvar-se a si,
e a nós todos, não deixar demorar nada, não deixar iludir
operação nem determinação alguma.
Muito se tem discorrido contra o Conde dos Arcos não
há melhor evidência do que esta, em que as palavras mostram os sentimentos do coração. 0 Conde dos Arcos tem
obrado como herói: Se Sua Majestade continuar a sua energia no mesmo tom aqui está salvo.
Uno o meu parecer ao da denúncia nas palavras =
Cuide Vossa Majestade aqui e mande já o exército que
lhe avisa quem sabe de tudo e é fiel e humilde vassalo = .
(a.) Tomás Antônio
I — 30,34,1 n.° 23

58)
Senhor
O Réu Cândido Gomes de Figueiredo é inteiramente
inocente da culpa que se lhe imputa, pois o que na devassa
consta respeito a versos incendiados, e que juram Pedro Pinto
da Costa Forj az, à folha 434 e José dos Santos Ferreira à
folha 449 é só imputado ao preto crioulo Terra-nova que
nenhuma relação tem com o Réu: aquele preto chama-se
Antônio Vieira e o Réu Cândido Gomes de Figueiredo; a
alcunha daquele é Terra-nova a do Réu é Caninana. Que há
pois de comum entre um outro? Todo Pernambuco e todos os presos que aqui se acham distinguem um do outro.
Se nada da imputação feita contra o Terra-nova afeta
nem de longe ao Réu que é um indivíduo de todo diverso,
é de absoluta necessidade que seja o Réu declarado inocente, e solto e restituído à sua boa fama, já que se lhe
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não pode indenizar os males que tão injustamente tem
sofrido por erro alheio.
F. J.
Ofício.
(a.) Antônio Luiz de Brito Aragão e Vasconcelos
(a.) Manuel Gonçalves da Rocha
(Ao alto) — N.° 20.
I — 31,4,2 n.° 3

59)
Irão os patriotas fazendo a sua viagem com toda a paz,
política, e cautela obrando por êste modo, quando tratarem
com os povos por onde passarem; e se os acharem dispôstos para a boa causa, procurarão acender ainda mais o seu
patriotismo, mostrando-lhes as antigas opressões e os bens
que nos virão de não sermos mais governados por ladrões
que vêm de fora chupar a nossa substância. E se acharem
os povos em uma total ignorância e abatimento, procurarão
dar-lhes algumas idéias a favor da causa e inflamá-los; porém se acharem algum tenaz partidista da tirania não entrarão com êle em discussões, basta que o fiquem conhecendo. Assim irão direito até se avistarem com o Vigário
do Pombal, dele haverão notícias do estado da comarca
do Ceará tanto do seu interior como beira-mar e terão nolicia do Padre Luiz José. Se o Padre Luiz José se tiver
declarado pela boa causa irão ter com êle e dali partindo o Patriota B pelas cabeceiras do Rio do Peixe ao seu
destino, ficando com o Padre Luiz José o Patriota A, para
dali escrever cartas e mandar papéis para os seus amigos
do Icó. Estas cartas devem ser persuasivas, sem darem a
entender que as pessoas para quem foram dirigidas têm principios de quererem a liberdade para as não comprometer.
Chegando ao Pombal, se houver certeza de que o Padre
Luiz José não é pela Pátria, daí seguirão o mesmo destino.

12(5 —
E se parecer melhor ambos irão para o Grato por cima.
Revolucionado o Grato e o Icó, mandarão logo a Pernambuco aviso para lhes ir socorro, e estas vilas podem com cartas e proclamações fazer que se levantem Aracati e Sobral
e mesmo sem socorro de Pernambuco poderão atacar a vila
da Fortaleza e destruir o tirano.
(a.) 0 Padre João Ribeiro Pessoa
(a.) Domingos José Martins
Patriota A é Miguel Joaquim César nomeado pelo intitulado Governo Provisório para inspetor das tropas das
vilas do Pombal e de Souza. Uniu-se como Padre Luiz José
Corrêa de Sá, o qual com efeito se declarou pela denominada Pátria, e veio com tropas para as fronteiras desta capitania. A série dos documentos n.os 52 a 66 mostra bem
como Miguel Joaquim César, o vigário do Pombal e o Padre Luiz José Corrêa de Sá satisfizeram ao que prescrevem
estas instruções, principalmente os documentos n.os 36, 52,
53, 54, 55, 58, 61, 62, 64, 65 e 66.
Patriota B é o Padre José Martiniano Pereira de Alencar, que com efeito revolucionou o Grato como lhe era
prescrito. Vejam-se os documentos n.os 73 a 91 e n.os de 107 a
123 e particularmente o documento n.° 124.
Reconheço os dois sinais retro serem dos próprios nele
assinados, do que dou fé. Recife de Pernambuco, 11 de
abril de 1818. Em testemunho de verdade o Tabelião Público.
(a.) José Pereira de Lima Gondim
I — 31,4,2 n.° 18

60)

Senhor
Não é ignorado por pessoa alguma o estrago que tem
feito a devoradora chama, soprada tantas vezes pelo ódio
entre os humanos. O Conde Teodósio, general intrépido,
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pai de Teodósio o grande, foi justiçado em Cartago por intrigas do Prefeito Maximino, acabando de sufocar a sedição
de um Príncipe Africano. O Valente Belizário procurado
tantas vezes, como única repreza contra os sediciosos e
usurpadores foi maltratado e oprimido pelo ódio e emulação. Se nas brilhantes cortes do Romano Império, se entre
os grandes, educados em ilustradas escolas aparece muitas
vezes a vil intriga como deixaria de incendiar-se entre a
gentalha do campo, criada entre as bravias feras, a furiosa
ira dos réprobos, que não podiam encarar o réu Frapcisco
de Sales; porque ern qualidade de pastor era reconhecido
como pai espiritual dos seus paroquianos, e adorado por
aqueles beneméritos. No mundo recém criado apareceu logo
exemplo de abominações: o inocente Abel expirou aos golpes do sanguinário Caim, e desde esse tempo principiou a
humildade a ser perseguida pelo orgulho, a inocência pelo
ódio, e as mais virtudes pelo vício; deste modo não podia
escapar o réu de ser rebelde uma vez que os seus inimigos
procuraram jurar na devassa da alçada e conseguiram.
Estava de correição na vila do Limoeiro o Desembargador Antônio Carlos de Andrada, quando no dia 7 de março
de 1817, ao escurecer chegou à mesma vila a notícia infausta
da praça de Pernambuco, nessa noite se ausentou o dito
desembargador para a vila do Pau do Alho, publicando que
ia aproximar-se à praça para examinar o sucesso e dar as
providências que pudesse e não voltou; mas Manuel Atanásio Cuxarra, um dos ajudantes, que o tinha acompanhado
para o Pau do Alho, voltou e chegou à vila no dia 15 com
cartas ao chefe da vila e ao juiz.
O capitão-mor da vila estava demente, em seu lugar comandava o sargento-mor das ordenanças Pedro Clemente de
Melo, que residia 5 léguas distante da vila, e por isso tinha
encarregado o seu sobrinho o capitão comandante João
Ribeiro Pessoa de Lacerda, que residia dentro da vila para
cumprir qualquer ordem que pedisse pronta execução. É logo
chamado o réu e mais povo da vila por êste comandante para
ir à casa do Senado sem ser informado de coisa alguma:
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com receio obedece ao chamado do seu inimigo capital
(documento a folhas 26) que até ali representava pela soberania, o escrivão lê na referida casa uma carta do dito
corregedor dirigida ao juiz, prosseguiu a ler outras entregues
pelo comandante, a primeira foi a capitulação ou cópia dela
em que o capitão general de Pernambuco e mais oficiais
tinham feito entrega da capital e que depois desta capitulação
os lugares pertencentes à capitania não deviam exitar (sic)
porque estavam sujeitos à capitulação; a segunda foi a carta
a folhas 52 verso em que o sargento-mor comandante desde
o dia antecedente 14 de março ordenava aos capitães e mais
oficiais para prestar obediência aos rebeldes; ordenou mais
o dito comandante que o escrivão de tudo fizesse lançamento e disse que seu tio sargento-mor se sujeitava à capitulação e não devia opôr-se uma vez que não podia defender-se. Aqui se descobre a primeira impostura da testemunha 71 que jurou na devassa a folhas 187 que o réu e
o Senado sem terem inteligências as milícias e ordenanças
declaram na vila a revolução, quando as três vilas de Pau
do Alho, Santo Antão e Limoeiro foram criadas pelo Desembargador França a 8 para 9 anos, nenhuma tinha ainda
tropa miliciana; a mesma testemunha é tenente miliciano
na cidade de Olinda, como confessa, estava a tempos de
licença com um pequeno negócio no Limoeiro pois é um
miserável quebrado como adiante se mostrariam os capitães
da vila (sic) já estavam insinuados para obedecerem aos
rebeldes pela demonstrada ordem do chefe datada em 14
de março antes da chegada do emissário em 15, o juiz José
Francisco de Arruda era capitão de ordenança e tornou a
ver em câmara a ordem apresentada pelo comandante da
vila e assim está provada a inteligência do chefe com os
capitães. 0 réu irá mostrando que é falso o que depuseram as testemunhas contra êle na devassa. Terminou a desgraçada leitura das ordens rebeldes uma disputa entre
Cuxarra e o procurador do Conselho sobre ajuda de custo
que pedia Cuxarra para se poder retirar, o procurador
nada deu, proferindo muitas vezes que o dinheiro era de
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Sua Majestade e que sem expressa ordem do corregedor
não dava dinheiro algum.
O réu não foi chamado para aconselhar pois não faltavam advogados na vila e menos como representante no
Senado, no tempo da disputa se retirou sem proferir palavra, sem assinar papel algum, sem que se tratasse de
armas, de estandarte, de cofre, e menos do real busto que
este Senado respeitou, conservando sempre no seu devido
lugar: na retirada aconselhou ao juiz com voz submissa
que não cumprisse ou assinasse ordem alguma, e depois foi
que o comandante cumpriu as ordens conduzidas pelo emissário sem que o réu fosse testemunha destas abominações,
eis aqui a fiel narração do que se passou no Senado.
A triste cena representada na praça pela covardia das
altas patentes, que espavoridas com a imagem do medo tinham afracado e entregado a capital, único depósito da força,
fêz tremer os lugares vizinhos, os chefes das vilas, despidos
de armas, e munições, se prostraram ou fingiram obedecer
como os de Iguaraçu, Cabo, Goiana, Pau do Alho, Santo
Antão, que até 14 de março todos se prostraram; a vila do
Limoeiro se humilhou em 15 depois da chegada do emissário
dos rebeldes, prevenida já pela demonstrada ordem do sargento-mor comandante, dirigida aos capitães (onde reside
a aparente força no comando das companhias) e não ao
réu que viu a referida ordem no Senado e ai foi sabedor
da chegada do emissário. A vila do Limoeiro não se adiantou às outras vilas, e contudo foi ela só a criminosa. É público que as três vilas do Limoeiro, Santo Antão e Pau do
Alho se ligaram na chegada do bloqueio e se declararam logo
pela soberania arvorando os estandartes reais em fins de
abril: se qualquer destas vilas tivesse repulsado o emissário dos rebeldes infalivelmente seriam logo atacadas, como
foi sitiada a vila de Santo Antão e invadida a do Pau do
Alho por José Mariano, assim que se ligaram em defesa da
soberania, firmes ainda no amor e respeito e reanimados
com a vista do bloqueio, se tivessem sido batidas ficavam
aterradas, e incapazes da liga. Os rebeldes, depois de apo9
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derados da capital chamaram pelos seus emissários os povos
vizinhos à obediência; obedecer ao que está revestido da
força não é rebelar-se. As leis sempre desculparam aqueles
que obedecem forçados porque não se conhecem defeitos
em membros de um corpo decapitado. Pascoal José de Melo
cujo direito se ensina na Universidade por recomendação
regia, defende aos que cedem à força. Inst. crim. t. 1.° § 6.
Com isto não confessa o réu que obedeceu as ordens
dos rebeldes pois que é acusado de crimes pelos seus inimigos que nem por pensamento cometeu: se a equidade dos
sábios magistrados não atender aos documentos e justificaçoes juntas, celebradas perante o Desembargador Antero
José da Maia e Silva, ouvidor da comarca de Pernambuco
com a citação do procurador da coroa a folha 3 da primeira
justificação, e a folha 4 verso da segunda continuará a gemer a oprimida inocência com o triunfo do orgulho, ódio
e impostura. Esta se vê presentemente transfigurada em verdade por causa da recruta que fêz o coronel Veríssimo
Antônio Cardoso por ordem do capital General de Pernambuco Luiz do Rego na vila do Limoeiro. O comandante
desta o inimigo do réu que representava sempre pela ausência de seu tio o sargento-mor e que se considerava culpado
na revolução costumava prestar os maiores obséquios a qualquer que da praça fosse a aquela vila executar ordem
alguma do real serviço, assistindo-lhe de dia e noite a fim
de que não entrasse ali outro que em ausência descobrisse
os seus crimes; os amigos dêste Comandante também ali
entravam para confirmar as suas imposturas; conheceu logo
o fraudulento comandante que podia iludir a fraqueza do
coronel e confiando nas suas promessas tenta a perda do
réu que tanto apetecia como a esfaimada Herodia suspirava pela testa do Batista; assombrou logo o inocente com
as mais negras cores fazendo-o suspeito ao mesmo coronel
e o séquito dos seus amigos tudo confirmou. Este malvado
coronel cego na amizade e proteção do válido longe de se
informar de tantas companhias que recrutou não vacila
pede rol de testemunhas para a denúncia e o insinua que
-
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acuse para mostrar a sua fidelidade quais seriam pois as
testemunhas desse fatal rol inculcadas por um monstro inimigo capital? Manuel José de Medeiros, transformado em
fiel vassalo depois da contra-revolução estava cansado de
imacular sem fruto a José da Silva Monteiro para usurpar
os seus serviços desenganado de conseguir coisa alguma,
porque os chefes das vilas confinantes que estavam informados dos agentes da contra-revolução o desmentiam, se
ligou com o comandante para perder o réu e o Monteiro
e para adquirir séquito de impostores, era pois necessário
lançar a cabala sobre os miseráveis senadores para se salvarem os chefes da vila; do documento a folha 66 verso
consta que o impostor Medeiros desde muito tempo ocultava os papéis criminosos do chefe da vila porque era
amigo cúmplice nos seus delitos pois que do artigo 13 da
segunda justificação consta que Medeiros em segunda-feira
de Páscoa, 6 de abril do ano de 1817, deu uma merenda
ao comandante e a outros da sua amizade dentro da Vila
do Limoeiro onde se fizeram atrevidos vivas contra a soberania que as testemunhas da justificação ou temeram
proferi-los ou o desembargador que inquiriu os moderou.
O réu que não tinha obrado, pronunciado, ou assinado
coisa alguma contra a soberania e que só foi ao Senado
por ser chamado onde ouviu só ler e se retirou sem testemunhar mais coisa alguma, porque cercados de enfermidades companheiras da velhice abominava ainda as sombras
da inquietação e fugia de amizades e sociedades; pelo que
era desconhecido dos rebeldes da praça, e assim não pensou
que a tanto chegasse o ódio inimigo, pois que êste Comandante era aborrecido em todo aquele território por isso não
temia nem podia conhecer as secretas calúnias de um impostor; quando porém principiaram a aparecer alguns indícios o réu justificou ter inimigos capitais e representou
o documento a folhas 45 mas a prisão em que foi aferrolhado, o privou demonstrar a sua inocência.
O chefe da vila e seu sobrinho comandante executor
das suas ordens não representaram coisa alguma na contra«
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revolução porque o Capitão Monteiro foi quem marchou
para a vila na frente da sua companhia com a bandeira real
e ameaçou o comandante com a carta a folha 63, extorquida
pela ordem a folha 57, donde pois se deve concluir que êste
comandante não estava pelo partido realista, e isto se vê no
artigo 3 da segunda justificação que êle fora à casa do réu
com tropa armada chamá-lo para o auxiliar na oposição
que pretendia fazer à contra-revolução, e que o réu depois
de aconselhar a muitos que desobedecessem ao chamado do
comandante e não se opusessem ao partido realista se retirou
a refugiar-se em casa do sargento-mor do Pau do Alho,
pessoa poderosa onde pudesse escapar de alguma traição
do seu inimigo; e era público que êste sargento-mor unido
com o capitão-mor seu irmão estavam em junta da sua governança para sacudir o jugo rebelde; o réu não fugiu para
os contra-revolucionários porque estes estavam 3 léguas
acima da yila, engrossando as suas forças por terem notícias
das desordens do comandante que tinha espias para ser informado dos passos opostos e assim escaparia o réu fugindo
entre espias do inimigo? Se o réu fugisse da contra-revolução
correria para os rebeldes ou prestaria auxílio ao dito comandante e não voltaria para a sua freguesia no dia seguinte,
assim que chegou a notícia a casa do referido sargento-mor
de que estava exaltada dentro da vila a bandeira real.
0 réu é ameaçado pelo comandante inimigo por não ter
publicado as abominações do governo rebelde na sua igreja,
estas ameaças foram intimadas pelo Capitão Antônio José
de Moura Varejão como se vê da segunda justificação à
folha 31 o juramento do mesmo capitão e no artigo 5 da
mesma justificação. É costume antigo remeterem-se as pastorais ou ordens regias que se devem publicar nas paróquias
aos párocos das vilas para estes remeterem aos párocos dos
Fros depois de proclamadas, o réu nem proclamou nem
remeteu aos párocos do (sic) as pastorais rebeldes como confessa o vigário do Bom Jardim, vigário da vila à folha 39
verso do artigo 3.° da segunda justificação.
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O artigo 6 da segunda justificação e informação à folha
61 publica que vendo o réu que se tiravam as armas reais
que estavam sôbre a porta principal da sua igreja pediu
que as não quebrassem por serem de madeira muito antiga,
dizendo a alguns que brevemente havia de carecer delas,
guardou-as escondendo debaixo das banquetas do trono da
igreja, e as restituiu ao seu lugar logo que chegou à vila;
se o réu as lançassse fora como juram os seus inimigos na
devassa infalivelmente estariam queimadas, porque são de
madeira, e estão ainda hoje sem ofensa no seu próprio lugar.
O comandante inimigo do réu deu busca as casas da
vila, na noite sexta-feira da Paixão, 3 de abril, tomou as
armas e ordenou aos capitães do seu comando a mesma tomadia como se vê no documento à folha 52; nesta carta se
vê que êle ordenou ao Monteiro como vereador e capitão
que viesse à casa do Senado com o seu alferes, e pessoas
de mais graduação para votar sôbre a lei dos rebeldes; por
esta ordem se demonstra claramente que o comandante era
o executor das ordens dos rebeldes e como tal foi quem juntou o congresso do dia 15 de março se não apareceu ordem
desse dia é porque o dia 15 de março de 1817 foi em sábado
dia de grande feira dentro da vila, pelos seus cabos chamou
a quem quis. Não consta que o emissário trouxesse ordem
alguma para o réu; o mesmo sargento-mor convidou aos
oficiais para prestar obediência aos rebeldes como foi demoiistrado no documento à folha 52 verso, não convidou ao
réu, de quem não era amigo, por causa do sobrinho, como
pois se adiantou tanto o réu a chamar o povo para prestar
obediência como juram as testemunhas na devassa, se o
pároco não tem lugar no Senado e nada representa no Crime
e no Cível pela defesa do réu e pelo documento do comandante se conhece que êle era um hábil executor das ordens
dos rebeldes e que todo o adiantamento do réu seria para
irritar o inimigo usurpando-lhe a sua autoridade no que
êle não consentiria, também não aparece uma só ordem
do réu por escrito como o réu mostra as duas dos comandante da vila e termo: pelo testemunho dos inimigos de
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péssima conduta como adiante se mostrará podia o réu cometer os maiores crimes: no artigo 8.° da segunda justificação consta que o réu dissera ao comandante na tomadia das
armas que o povo estava em paz e que a suspeita procedia de
intrigas que costumavam haver em pequenas povoações; se
o réu se atreveu a fazer esta fala perigosa naquele tempo
ao seu inimigo foi por ser perseguido por alguns do partido
realista, que ficaram assombrados com a busca do comandante pois o réu tanto trabalhava na contra-revolução que
falou ao capitão Antônio de Moura Varejão e ao Comandante João Soares de Albuquerque para a declararem aparecendo na frente das suas companhias como consta dos
documentos a folhas 64 e 65, estes esperançaram o réu no
projeto de mais segurança uma vez que desconfiavam do
chefe da vila e de seu sobrinho comandante, que se mostravam zelosos executores das ordens dos rebeldes, estes avisaram aos rebeldes da praça a inquietação da vila e desculpavam-se com o aviso que o capitão Monteiro lhes fêz na íactura
dos atos da Semana Santa, pedindo guarda como é costume;
o dito capitão principiou a provar o aviso feito aos rebeldes
pois o portador que o levou o fêz público, e se queixou ao
limo. Rodrigo Lobo das proclamações do Sargento-mor
(documento já apontado à folha 66 verso) ocultas por Medeiros; o comandante sobrinho atordoou a vila no dia 28
com mais de 80 homens armados a chamar e notificar a
quem o auxiliasse para se opor à contra-revolução, êle foi
o executor das ordens dos rebeldes no dia 15 de marco e
não houve testemunha que depusesse na devassa contra êle
o que prova que as testemunhas da devassa estavam ensaiadas e ajustadas pelo comandante contra o réu e contra os
miseráveis senadores; a insaciável sede destes malévolos
pretendeu estender-se sobre os consanguíneos do réu que residiam na praça de Pernambuco e eram 3 irmãos o Doutor
João Coelho da Silva, Antônio Coelho e Joaquim Coelho,
o primeiro que era o mais velho foi chamado pelos rebeldes
para os aconselhar e para comandar como coronel agregado
o regimento miliciano na ausência do Coronel Luiz Franw
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cisco de Paula, as escusas de velhice e enfermidades foram
aceitas. O réu crê que não houve uma só testemunha na
praça que levemente depusesse contra seus irmãos porque
publicamente se dizia que eles souberam escusar-se e esconder-se no desgraçado tempo e apesar disto os impostores do Limoeiro não se esqueceram de acusar o Doutor
João Coelho de escrever cartas ao réu.
A inocência do réu era tão conhecida dos habitantes
da vila que se horrorizaram com a prisão do réu que não
deixaram de representar logo ao Exmo. General, ao limo.
Juiz da Alçada e aos governadores do Bispado o que está
à folha 48, o réu suplicou também ao Exmo. General para
que se informasse por pessoa de conceito da sua inocência,
e impostura dos seus inimigos que justamente tinha merecido todo o conceito do limo. Juiz da Alçada, porque
eram abonados pelo malvado Coronel Cardoso, que tendo
acompanhado o seu general para a campanha se fazia digno
de crédito quando só era capaz de proteger a ladrões, vadios
e impostores.
A informação do capitão-mor a folhas 57 e 59 confessa
a inocência do réu e impostura dos seus inimigos; o assinado que acompanha a verifica, nele se vê a folha 61
verso Manuel de Souza Jardim assinado informando a favor
do réu depois de o ter dilacerado na devassa a folhas 295
e 296, nesta mesma informação se vê que o vereador José
da Costa Gomes estando com câmara no dia 15 de março
foi excluído da impostura por ser cunhado de um deste
séquito e foram criminados o Juiz Carlos Leitão e o vereador José da Silva Monteiro, sem que fossem vistos na vila
no referido dia por residirem longe dela. 0 mesmo Medeiros, que jurou contra o réu na devassa antes que se unisse
com o comandante viu o sargento-mor e oficialidade da vila
e termo assinar-se em uma atestação jurada que saia da casa
do Senado sobre a boa e fiel conduta que o réu teve no desgraçado tempo, pediu para vê-la e assinou-a apesar de não
ser o dito sargento-mor amigo do réu pelas intrigas do
sobrinho e de andar o mesmo Medeiros desconfiado pela
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correção que o réu lhe fêz por causa dos vivas insultantes
que se fizeram na merenda da segunda-feira de Páscoa. Da
mesma informação, documentos e resposta do vice-vigário
que está no benefício que foi do réu a folha 60 consta que o
réu não publicou coisa alguma pelos rebeldes na sua igreja,
antes foi ameaçado por não proclamar; se o réu tivesse feito
o Te-Deum como juraram as testemunhas também publicaria as proclamações porque o cesteiro que faz um cesto
(disseram os antigos) faz um cento; com o mesmo receio,
outra
fêz
uma
faria
a
coisa
com
temor
ou
que
persuasão
se o réu foi ao Senado foi pelo chamado, sem saber para
que, sem acompanhamento e de chamarra, como está provado na primeira justificação e sem proferir palavra se
retirou como confessam os seus documentos. Se o réu não
dos
rebeldes
e
abominações
as
com
igreja
sua
a
profanou
nem manchou o arquivo da mesma igreja como se adiantou
no Senado, lugar estranho?
O réu foi à casa do Senado requerer a atestação acima
referida e achou os senadores consultando entre si se deviam purificar a nódoa do livro do registro, extraindo os
escritos infames, uma vez que aquele Senado nada tinha
obrado contra a soberania e se magoava de ver aquela nódoa
no seu livro, ordenada pelo comandante a quem não puderam resistir naquele tempo; a casa do Senado estava cheia
de povo que ali tinha concorrido a diversos requerimentos;
deliberaram os senadores consultar o réu e alguns dos assistentes o que fizeram, todos concordaram com o parecer dos
senadores à exceção de Joaquim Ferreira de Moura que
proferiu que lhe parecia mais acertado ficar o livro intato
até supra ordem; um dos assistentes tornou a dizer que
fera pública a notícia de um bando do Ilustríssimo Rodrigo
Lobo, publicado na praça para se extraírem dos livros todos
os escritos infames e que parecia antes criminosa a conservação de semelhantes insultos pois que na vila não restavam
outros indícios dos rebeldes, os senadores não vacilaram
mais e o escrivão prontamente passou a extraí-las e o réu
as pediu para as queimar por zelo à soberania, o que logo
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se executou. 0 livro do registro veio à respeitável presença
do Ilustríssimo Juiz da Alçada que a testemunhou que estavam ilesas as ordens regias e abolidas as infames, o que
é prova do desprezo a estas e respeito àquelas.
É também evidente que se a tropa de ordenança que estava na vila em defesa da bandeira real não reconhecesse o
réu por fiel vassalo não conduziria para sua casa a Manuel
Corrêa Araújo quando êste procurou a vila do Limoeiro
pedindo auxílio para a vila do Pau do Alho e se o réu o
acolheu em sua casa foi por testemunhar que a dita ordenança lhe prestou os maiores obséquios e dizia publicamente
que o dito coronel Araújo assombrado da horrorosa cena do
infausto dia 6 de marco tinha servido aos rebeldes constrangido e que não lhes tinha prestado auxílio algum antes maquinava sacudir o jugo rebelde e assim que chegou ao
Limoeiro animou as tropas, oferecendo-se para os auxiliar
com a sua pessoa e com o dinheiro que liberalmente o foi
distribuindo com a dita ordenança que já estava a ponto de
desamparar o posto pela falta de alimento, se houvessem
desconfianças aconteceria o mesmo que se fêz ao guardião
de São Francisco e a seu irmão que sendo presos no Pau do
Alho por desconfianças foram logo remetidos ao Limoeiro e
daí conduzidos sem demora ao Marechal do Exército da Bahia, antes pelo contrário com grande acompanhamento o conduziram para casa do réu e deixaram por obséquio sentinela
na porta de que usava mais o réu porque a igreja paroquial
do Limoeiro, que em outro tempo foi Missão dos Padres
congregados e depois trocada em paróquia pela extinção dos
Jesuítas é circulada pelos lados e fundo da casa de residência do réu à maneira de convento e tem várias entradas, além
de três portas mais patentes, que são duas nas extremidades
da frente da igreja e uma no fundo, ou pelo menos teriam
denunciado o réu depois da restauração da capitania; o comandante autor destas imposturas tremia nesse tempo e desejava salvar-se e não se lembrava de macular inocentes;
Medeiros não pensava em outra coisa que adquirir papéis
verdadeiros ou falsos para requerer prêmios, e adquiriu a
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papelada que quis unindo-se ao dito comandante. A casa
do réu sempre esteve cheia de tropa na contra-revolução
porque a fome era grande e o réu oferecia a muitos com
liberalidade a sua mesa, isto confessam os documentos juntos e a atestação que está no seqüestro. O mesmo coronel
estando na casa do réu conheceu logo a intriga do sargentomor e seu sobrinho com o réu e que se desculparam de não
virem mais vezes a casa do réu para o consultarem sobre a
segurança da vila por causa da inimizade, isto obrigou ao
dito coronel a mudar-se logo. O réu não pretende acusar
os seus inimigos perante esse augusto e ilustrado tribunal
procura só mostrar a sua inocência relatando a causa, perseçuicão e conduta dos seus acusadores.
Era tão pública a fidelidade do réu que José Mariano
dispondo a marcha em Iguaraçu para atacar a vila do
Pau do Alho disse que o réu era um dos rebeldes como
consta do artigo último da segunda justificação na vila do
Limoeiro foi o réu perseguido ou ameaçado pelo seu inimigo por não cumprir ou ler as ordens rebeldes e hoje se
vê perseguido e caluniado como rebelde por aqueles que no
tempo da infidelidade o perseguiram porque parecia fiel,
quantas vezes na contra-revolução falou o réu na frente da
tropa armada para animá-los e confortá-los e chamou os
chefes da igreja para deprecarem ao doutor dos escritos nas
ações de graça que celebrava, o mesmo coronel Corrêa
observando o zelo do réu a respeito do culto pediu para
se convidar o povo do termo e fazerem-se estes atos com a
maior solenidade e assim se celebraram 3 vezes, e em duas
pregou o réu animando os defensores do pavilhão real e
mostrando os direitos da soberania de um imperante que
parece pai, e não senhor dos vassalos. Se o réu não lembrasse a muitos agricultores e estes a outros os grandes perigos incômodos de uma revolução usurpadora da doçura da
paz e dos frutos da agricultura as persuasões de ébrios aigum dia serviram para nada. Antônio Francisco, Test. 69,
um ébrio e malsim das aguardentes só da vila do Limoeiro,
intitulado na devassa por administrador de contratos reais
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é um infame, curvado pelo peso dos mais enormes vícios;
Medeiros que parece em tudo superior a Antônio Francisco
tem em sua casa o cirurgião Antônio José Pinto Bandeira
como consta à folha 54, este nada lucra pelo ofício porque
os vapores da aguardente já desterraram da sua miserável
cabeça os limitados conhecimentos de cirurgia que ali entraram, vive em sociedade com Medeiros de furtar escravos
e vendê-los: do documento à folha 54 verso, que consta que
foi obrigado a pagar o escravo furtado porque já o tinha
vendido e que já lhe tinham tirado outra escrava da casa
de Medeiros por capitão de campo; quem vive de ladroeiras não tem probidade e é indigno de crédito, do
mesmo farelo são as outras testemunhas; se Medeiros e o
cirurgião Bandeira habitam juntos em uma casa, como se
vê no documento já citado à folha 54, são amigos o mesmo
Medeiros escondendo as proclamações do sargento-mor como
se vê na representação à folha 66 verso, de seu sobrinho
comandante à folha 52 e nem dele jura na devassa mostra
ser amigo de ambos; este sobrinho o mais malévolo dos .
homens, como consta dos documentos do réu formando um
rol de testemunhas para denunciar inocentes quais deviam
ser as testemunhas desse fatal rol senão indivíduos da sua
conduta e amizade? A lei do livro 5.° título 6 § 29, expressa
claramente que o testemunho dos inimigos deve ser pouco
crido, e ainda se adianta a mais o mesmo § que terão igual
crédito os amigos do inimigo; esta inimizade era antiga, e
não foi pretexto de que o réu se valesse para a defesa pois
que apenas foi preso representou (à folha 46) ter inimigos.
Nada custa a homens de péssima conduta a perda de
outros na ocasião de uma devassa geral: eles jamais procuram perder a aqueles que têm o mesmo proceder, só se
arrojam contra os que notam os seus crimes; o crédito do
Coronel Cardoso encobriu a infâmia destes monstros, pelos
seus juramentos se conhece o ajuste em que estavam para
a perda do réu encobrindo todos os defeitos do comandante.
Estes indivíduos de péssima conduta não devem assombrar
os documentos e testemunhas da defesa do réu onde juram
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pessoas da primeira classe da vila do Limoeiro e outras de
igual qualidade, que chegam ao número de 15 testemunhas
nas duas justificações juntas nas quais não deve recair desconfiança de suborno porque em tudo são diferentes das 5
testemunhas da devassa, duas infamadas de furtos de escravos (Medeiros e o cirurgião Bandeira) a 3.a Manuel de Souza
Jardim jurando contra o réu e informando a favor a 4.a.
Antônio Francisco da Costa é um dos inimigos capitais contemplados à folha 46; os presos da vila do Limoeiro são 6
todos criminados por estes impostores, cada um deles deu
dez e doze testemunhas na sua defesa, as testemunhas de
um não são as mesmas de outro, e assim êste grande número
de testemunhas deve confundir a impostura de 5 cheias de
defeitos; as justificações e documentos juntos publicam a
inocência do réu confundido entre os culpados pela impôstura dos seus inimigos, que época foi livre destes monstros?
Pascoal José de Melo no liv. 5.° título 4.° § 5 declara que
devem ser punidos os autores e auxiliantes e nunca os inocentes confundidos com estes e os régios indultos sempre
determinam o perdão aos culpados, e nunca castigo a inocentes. E assim espera o réu da regia clemência e da retidão
de um tribunal tão sábio e esclarecido ser julgado inocente
com direito de proceder contra os seus caluniadores.
(a.) Antônio Luiz de Brito Aragão e Vasconcelos
(a.) Francisco Pires da Franca
(Á margem) — Pereira. N.° 4.
30,33,14 n.° 23
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Os movimentos convulsivos de uma revolução ameaçam
com todas as desordens da anarquia os horrores de uma
guerra civil. Paixões desregradas e tumultuárias se erigem
arbitras da ordem pública, e o direito seguindo o império
da força existe aonde esta existe. Os princípios funda-
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mentais do Estado perdem de fato a sua solidez, e o povo
ou iludido ou aterrado flutua incerto até que com a calma
das paixões a multidão repare os mesmos absurdos que
haviam perpetrado, reentrando no conhecimento de seus antigos deveres pela experiência dos males experimentados.
Tal foi o estado em que se viu o réu o Coronel Inácio
Francisco da Fonseca Galvão com o rompimento da revolução da vila do Recife. É êle acusado por haver sido o motor
da reversão do governo legítimo de Vossa Majestade na
vila do Penedo. Funda-se a acusação em ter êle cumprido
as ordens do governo rebelde, enviadas j)elo Tenente Coronel Antônio José Vitoriano, que ordenavam a publicação
dos bandos, arrancamento das insígnias e recolhimento dos
depósitos dos reais direitos. O réu em suas respostas confessou que cumprira o primeiro artigo da acusação e parte
do segundo e deu a razão porque o fizera, estabeleçamos
pois as circunstâncias em que o réu se achava para podermos entrar na moralidade dos seus fatos.
0 Tenente Coronel Antônio José Vitoriano era comandante das armas da capitania das Alagoas; prova-se pelo
documento n.° 1 que por ordem do general era o réu,
obrigado a obedecer-lhe, não alegamos esta ordem para defender o réu mas para mostrar que era êste o canal das
participações do governo de Pernambuco. Aceso o fogo da
revolta são enviadas as ordens ao capitão-mor do Penedo
José Gregorio da Cruz, achando-se o réu na vila do Poxim,
vinte léguas distante do Penedo. No dia vinte e cinco de
março o capitão-mor publica as ordens e ficou a massa geral
do povo debaixo da intrusa dominação. No dia vinte e sete
o réu chega ao Penedo acha a mudança do estado das
coisas, uma notícia corrente de que uma coluna marchava
de Pernambuco até ao Penedo que o Brasil inteiro estava
rebelado e particularmente a Bahia. Não é oculto a êste
Régio Tribunal que os rebeldes tiveram a astúcia de espalhar estes boatos até festejando-os com sinais públicos.
O réu contemplou-se cercado por toda a parte, dentro de
uma vila onde eram já promulgadas as ordens, olhou para
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o seu Regimento sem armamento e incompleto temeu as
conseqüências que se lhe antolhavam, e sucumbiu, êle o confessa, ao tumulto de idéias que lhe ocorreram, por um lado,
temeu os males incalculáveis de uma guerra civil, sem forcas para rebater o ataque de povos, que o circundavam e
supunha revolucionados, temeu por outro as violências e
cenas de horror com que homens apóstatas de sua vassalagem costumam cobrir o terreno que sem forças se opõem a
seus desígnios perversos, e lembrou-se de ceder ao sistema
que já estava semeado na vila até que pudesse contar com
os ânimos e estabelecer um ponto de socorro em defesa
dos reais direitos.
O comportamento seguido do réu prova que tal foi o
seu ânimo. No dia vinte e oito e vinte e nove o réu escreveu a quem lhe dirigiu as ordens, àquele que supunha com
forças à sua disposição, para poder suplantar qualquer
oposição que o réu lhe fizesse, para no entanto sondar o
estado dos povos, que o circundavam e até poder adquirir
armas e pôr-se em estado de se declarar pelo partido de
sua lealdade e nenhum outro fim tiveram as cartas que
vêm a folhas 248 verso e seguinte da 2.a parte do apenso
H. Trata de saber pela carta terceira do mesmo apenso
quais eram os sentimentos dos povos de Vila Nova da Província da Bahia. Se o estilo desta carta não é demonstrativo dos sentimentos do réu também não é provocante
nem sedutor. A linguagem é da prudência examinadora,
para poder formar um juízo de opinião pública e regular
o seu comportamento segundo o plano de defesa.
No dia vinte e nove o réu convenciona fazer a pública
declaração da restituição do governo legítimo e no dia
trinta faz partir para a Vila Nova o Reverendo Francisco
José Corrêa, documento n.° 2, para asseverar à Câmara a
sua lealdade e certificar-se de poder obter os socorros necessários, quando fosse atacado, e no dia trinta e um pela
volta do emissário se restituiram os povos a sua vassalagem a diligências do réu participando às autoridades de
Vossa Majestade os seus leais sentimentos e o motivo que
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os havia impelido e pedindo à Vila Nova socorros para
rebater os assaltos de Pernambuco, documento n.° 3.
Do sumário feito ao réu consta pelo juramento de
cinco testemunhas que o réu fêz a leitura dos editais mas
se não consta o motivo que o obrigou se não consta que
já se havia levantado as bandeiras na vila do Penedo, e
nela divulgado as ordens dirigidas ao capitão-mor é porque por uma jurisprudência contraditória os juizes preparadores dos processos só escrevem o que pode danar ao
réu, e não o que pode fazer a sua defesa.
Disse jurisprudência contraditória porque tratamos de
um processo sumário, aonde não sendo o réu admitido a
contestar e a provar é de necessidade que o juiz prepare o
fato com a coartada que exclua, diminua ou prove evidentemente o crime. Doutra sorte é ilusório o espaço que se dá
ao réu para em sua defesa dizer de direito sobre o fato porque se o juiz só escreveu o fato, donde poderá o réu tirar a
dedução de direito. Aonde está pois o crime? O simples
fato é o crime; ou é o fato ilícito praticado por espontaneidade? Aonde está pois a defesa o juiz a não diligenciou,
o réu não a pode dar, e nesse caso é preciso acreditá-lo
para não ter indefeso e a circunstância que alegamos a
favor do réu de que no dia vinte e cinco dois anteriores
aos fatos do réu se tinham publicado as ordens do monstruoso governo não diminui a imputação do réu? Não é
êle nesse caso (supondo mesmo que não conhecemos os
seus fins) mais uma vítima do terror do que um perpetrador da revolta? Não é pois de pouco momento a indagação
deste fato. As testemunhas, jurando todas conforme, e unânimes asseveram que o réu mandou sondar o ânimo dos
povos da Bahia, e vendo que estavam fiéis, reduziu o povo
à sua própria vassalagem.
Temos pois o réu três dias sectário do sistema revolucionário mas temos também todas as razões demonstrativas
que cedeu à força em demanda de ocasião favorável a suas
intenções.
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Não obsta o argumento de que a conversão do réu nasceu da oposição que via tinha de encontrar nos povos fronteiros do Rio de São Francisco porque se essa força o podia
reduzir não era ela a que o réu parecia ter-se unido, mas a
de Pernambuco, que a esse tempo, longe de estar abatida,
e de ter reconhecido o seu delírio parecia estar no auge de
furor. O réu tinha contra si as forças que se diziam estarem
nas Alagoas, as quais resistiam à obediência dos rebeldes
e nem ao réu podia constar de que tinha mudado a vertigem, porque o primeiro ato de reconhecimento e obediência a Vossa Majestade daquele lado foi feito na noite do
dia trinta e um de março na povoação de São Miguel, trinta
e três léguas distante do Penedo, documento n.° 4, quando
nesta vila foi na manhã do dia, e por isso impossível de
ser aquele motor deste, e nem que o réu pudesse contar
com aqueles povos.
Não foi portanto o réu levado de sentimentos revolucionários nem de um terror pânico que pareceu ceder ao govêrno rebelde porque se fosse o primeiro motivo persistiria
até ser debelado, e sendo atacado pelos povos de Vila Nova,
ou se retiraria aos conjurados e o segundo lhe fazia temer
as tropas das Alagoas e Pernambuco, sem se atrever a declarar-se contra elas; mas pelo contrário o réu vendo que
havia um partido pela causa de Vossa Majestade não exitou
um momento, declarou a sua lealdade e dispôs-se a arrostar
qualquer ataque dos revolucionários, para o que participou
às autoridades a quem podia recorrer o estado em que se
achava, seus procedimentos atuais, os anteriores e as razões
de uns e outros. Documento n.° 5.
Tanto não foi o réu alienado pelo espírito da revolta
que sendo consultado por Antônio José de Vasconcelos
Falcão, Capitão-mor de Poxim, durante os três dias da mudança do governo, o aconselhou que não cedesse e sustentasse o governo de Vossa Majestade, até que a ocasião oferecesse ao réu o momento de se resgatar do cativeiro, como
se vê do documento n.° 6.
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O réu achava-se em Cururipe quando recebeu as ordens
do governo rebelde, ali tinha duas companhias, não as publicou não alterou a mais pequena coisa que mostrasse aprovar o partido e veio para a vila do Penedo com o fim de
observar o mais acertado meio de se pôr em defesa como
se vê do documento n.° 7. Ora, se o réu desse lugar em seu
coração a um tal partido, natural era declarar-se ali e
estabelecida a obediência vir para a vila, o contrário mostra que só poderosas circunstâncias o violentaram a fazer
no Penedo o que em Cururipe tinha desprezado.
Não desviou o réu um só real dos depósitos públicos
como depõem as testemunhas e esta acusação se destrói
pelas sete atestações de todos os tesoureiros dos cofres da
vila do Penedo, do selo, dos legados, do Juízo de Ausentes,
do novo imposto da Câmara, das cartas de seguro, das
cizas e da décima, vindo portanto à face delas a ser de nenhum peso o juramento das testemunhas a êste respeito.
E como poderiam elas conhecer nos dias vinte e sete,
vinte e oito, e vinte e nove quais eram as causas que impeliam o réu a obrar? Deveria êle declarar-se ao romper
o fogo da revolta sem estar certo dos ânimos dos moradores? Se o réu fosse o primeiro que recebesse as ordens do
monstruoso governo, e as publicasse, seria a sua precipitação prova do seu crime mas estando elas estabelecidas, o
povo já em tumultos sem esperanças de auxílio, que outro
meio tinha o réu de poder segurar-se do ânimo dos povos,
sossegar o espírito público, e manter a confiança. Dos
documentos nos 8, 9, 10 consta que já no dia vinte e cinco
giraram as ordens do governo e se publicaram, e da justificação n.° 8 consta ao quarto artigo que no dia vinte e
cinco fêz o capitão-mor a publicação e do quinto artigo
consta que o réu a fêz no dia vinte e sete.
Não cedeu o réu.porque seguisse as máximas do monstruoso governo não cedeu porque estivesse persuadido que
os atos da usurpação tivessem direito de obrigar vassalos, a
quem o juramento de fidelidade constituíam na restrita
obrigação de conservar ilibada a sua vassalagem, cedeu para
10
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tomar as precauções até poder mostrar em plena evidência
a sua vassalagem, seguro de não acender o fogo de uma
guerra civil. A conduta do réu o prova sem dúvida, e aqui
temos uma das ocasiões em que os fatos posteriores nos
ilustram da antecedência, que nós não podemos decifrar
porque a aparência nos iludiu.
Quantas vezes não é preciso seguir o caminho de abracar um mal para evitar outro maior, concordar com o usurpador, adular-lhe os planos, entrar nos seus mistérios, até
estabelecer uma serena confiança à sombra da qual se possa
depois debelá-lo e subjugá-lo?
Se exemplos domésticos convém mais do que os estranhos, por isso que mais facilmente somos tocados pelos
objetos que nos cercam, achamos na nossa história e mesmo
no Brasil, e até no mesmo lugar, aonde em nossos dias
desgraçadamente se ergueu a hidra que despedaçou o coração
da Pátria, um fato que prova a nossa tese.
0 Grande João Fernandes Vieira não se fêz até suspeito
à Corte, pela sua intimidade com os chefes das forças holandesas? Não se passaram ordens para a sua prisão, e
aquele mesmo que mereceu depois um renome eterno não
seria vítima da última desgraça, e seu nome coberto de infâmia se as suas ulteriores ações não desenvolvessem os mistérios das primeiras? 0 que fêz? Contemporizar, conhecer
as forças, ganhar a confiança, e adormecer o inimigo, o
amor do Rei, do Estado, da Nação o inflamava e fiel a seu
fama
e
a
nome
ao ponto de
o
sacrificou
a
existência,
plano
se fazer suspeito.
¦

O réu seguiu o mesmo caminho e se não foi tão feliz
foi
tão
estrondoso,
isso
não
as
nem
resultado
o
por
porque
suas intenções tiveram outro alvo senão a glória de ser fiel
a sua vassalagem, ao seu posto e a seus concidadãos. A
confusão alterou os sucessos e o espírito vanglorioso de querer cada um erigir-se vencedor, figurou criminosas as providências que o réu havia tomado para vedar a torrente
do contágio.
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Talvez que o réu no meio das circunstâncias antevisse
maiores inales do que aqueles que em realidade o ameacavam, a experiência mostrou que as Alagoas, e as povoações contíguas ao Penedo sacudiram prontamente o jugo
da usurpação, mas o réu não podia prever e nem (como temos mostrado) foi a resolução desses povos que determinou
o réu a obrar porque suas ações pela data do dia trinta e
um de março antecedera a de todos os outros povos, e é
logo manifesto que outra foi a causa e nenhuma se pode
assinalar senão a certeza de achar nos povos de Vila Nova
a quem se unisse para defesa dos reais direitos.
Não se mostrando pois que o réu teve ânimo de se
apartar de sua vassalagem nem que a sua resolução fosse
efeito da combinação de seus juízos e da vontade de delinquir apenas se pode supor que errou em seus cálculos, ainda
que esta ilação, nascida dos acontecimentos, não pode destruir o que a prudência não podia prever. Vossa Majestade,
Senhor nos sábios decretos de sua indefectível justiça, não
inflige a pena senão contra o crime, contra o propósito dc
delinquir e a sua clemência se derrama em favor daqueles
todos que de alguma maneira figuraram aterrados pelo
medo de perversos que para serem temidos bastava atreverem-se contra os sagrados direitos de Vossa Majestade.
0 réu pois pelos seus procedimentos ulteriores está
nesta classe para depois mostrar evidentemente a sua inocência e os estímulos de lealdade com que se conduziu no
plano que traçou de debelar os inimigos da soberania.
Ofício.
(a.) Antônio Luiz de Brito Aragao Vasconcelos
(a.) Caetano José de Aguiar
I — 30,33,14 n.° 21
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62)
Constestando a devassa na parte que é relativa ao réu
o Capitão-mor Nicoláu Paes Sarmento diz êste por esta e
pela melhor forma de direito.
E.S.N. .
N.° 315
Porque tendo réu ouvido vagamente contar-se que em
Pernambuco havia uma revolução, sucessivamente expediu
ordens aos capitães dos seus distritos para porem presídios;
e participou ao Governador Antônio José Vitoriano êste
desgraçado sucesso, rogando-lhe que lhe insinuasse o que
devia praticar, participando igualmente o que tinha praticado.
Porque depois de três dias o réu recebeu ordem daquele
governador para ir à vila fazer publicar em bando a toque
de caixa e fixar um edital o que chocando demasiadamente
os sentimentos de vassalagem do réu não quis dar execução
a ordem, sem que primeiro observasse qual era a vontade
da maioridade, e conduta dos mais capitães-mores vizinhos.
Porque convencido o réu de que havia uma convulsão
geral nos povos, que a Câmara de Porto de Pedras já havia
escrito nos seus livros, papéis revolucionários, e que na capital
se havia publicado o infernal bando, e que os demais capitãesmores já a tinham seguido temendo que da desobediência
lhe não nascesse a morte, e ruína de sua numerosa família
assim como havia sucedido em Pernambuco, partiu para a
vila a mandar dar execução àquela dura e cruel ordem,
quatro dias depois da sua recepção.
Porque chegando o réu à vila, mandou executar a ordem
e pregar o edital, sendo-lhe porém muito doloroso, e sensível a existência de um tão infame papel a face daqueles
povos, pois seu filho o mandou ocultamente arrancar e com
suas próprias mãos o rasgou.
Porque tendo o fato da publicação sido contra os intimos sentimentos do réu, aqueles sentimentos que mostrou
logo que teve notícia do desgraçado fato de Pernambuco,
e só praticado obrigado da ordem do comandante da força
armada, e das que se lhe haviam reunido, e temeroso que
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obrigassem a obrar outros fatos e desejoso de escapar as
suspeitas de ter mandado arrancar o incendiário edital montou a cavalo a toda a pressa e se retirou para sua casa.
Porque além da obediência que o réu tributou por neccssidade à força armada, tinha mais contra si a indisposição de alguns poderosos da vila, em cujo número entravam
os juizes ordinários, por ter o réu preferido no posto de
capitão-mor Bento Francisco Aliz e o outro tomado o partido daquele.
Porque tendo o réu ganhado a sua casa de madrugada
nela se concentrou, sem falar à sua consternada família.
Porque na manhã do dia seguinte o réu recebeu um
aviso do Sargento-mor José Afonso Monteiro, em que lhe
comunicava a contra-revolução da vila das Alagoas e Maceió,
e que tivesse sempre um soldado montado para comunicar
todos os movimentos do Norte.
Porque banhando-se o réu de lágrimas de prazer pela
recepção desta faustíssima notícia prontificou correios montados, e dirigiu ordens aos capitães de seu termo para juntarem sem perda de tempo as suas forças e reforçou os presídios para de todo cortar-se a comunicação com os rebeldes.
Porque poucos dias depois recebendo o réu ordem do
Governo Interino das Alagoas para prestar socorros ao Alferes Manuel Pereira da Silva, encarregado do comando da
guarda avançada que se dirigia ao Porto de Pedra, o réu
expediu sem algum intervalo ordens a todos os seus capitães, para juntarem as suas companhias armadas, e comprarem todas as armas, e munições que houvessem, irem
reunir-se com os que se dirigiam para o Porto de Pedras
segurando ao comandante, que êle com muita brevidade se
iria a êle juntar com uma força de mais de trezentos homens, para sustentarem de acordo a autoridade real.
Porque junta a força o réu com ela partiu para o Porto
de Pedras onde chegou a 14 de abril, e entrou logo com
, os seus oficiais e soldados a abrir fossos, levantar trincheira e animar a todos para defenderem a autoridade de
Vossa Majestade até derramarem a última gota de sangue.
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Porque no dia 19 o réu sendo as forças de Porto
de Pedras atacadas pelos insurgentes a frente das forças de
Vossa Majestade, e a par do comando da guarda avançada
animou as tropas, e apresentou uma verdadeira coragem,
aquela coragem que sempre animou as almas honradas
dos fiéis vassalos de Vossa Majestade.
Porque desanimados os insurgentes com a primeira
ação, e de todo perdidas as esperanças de baterem as fôrças de Vossa Majestade, e temendo que eles não passassem
o rio, e os fossem atacar, e fazer em posta dentro do seu
próprio campo, fugiram aceleradamente deixando no campo
muitas ferragens bélicas.
Porque tendo o general insurgente dirigido ao réu um
ofício e outros para remeter aos capitães-mores vizinhos, o
réu não só não abriu aquele que lhe foi dirigido; porém
meteu em si o dos outros, para evitar que os seus vizinhos
se não deslumbrassem com as seduções e terrores daqueles
perversos.
Porque o réu logo que as forças de Vossa Majestade
remetidas pelo governador e capitão general desta cidade
chegaram a elas se uniu, prestou-lhes todos os socorros possíveis, oferecendo-se para os acompanhar até as suas últimas
operações, até que fôsse de todo destruída a revolução, o
que não executou por lhe não consentir o chefe da expedição.
Porque desde o momento em que o réu teve notícia
da contra-revolução em a vila das Alagoas e Maceió, até
a partida dos chefes das forças da Bahia para Pernambuco,
nunca teve uma só hora que a não empregasse no bom serviço de Vossa Majestade dirigindo ordens, animando os povos e gastando com mão larga os seus fundos.
Porque sendo esta a conduta do réu é evidente que
nem foi revolucionário e nem protegeu a revolução, antes
pelo contrário foi um dos que mais a odiou, e que concorreu diretamente para dela se dar cabo e que os fatos,
que se acumulam em contrário, uns são filhos das tristes
circunstâncias em que se achou colocado c outros do ódio
e calúnia; pois (sic)'.

¦
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Porque o fato de ter o réu dito na ocasião que se leu
o bando e edital do governador das Alagoas a um oficial
que tirasse as reais armas ou se retirasse, se passou da
maneira seguinte.
Porque tendo-se juntado na vila sem as reais armas
todos os oficiais e soldados e vendo o réu que se apresentava um de distrito alheio com as armas, temendo que o
povo o assassinasse ou o requeressem que o fizesse executar, ou que o fossem intrigar com o governador, e fosse
sacrificado; e não tendo mesmo valor de ver insultar aqueIas sagradas quinas com a arvoração da bandeira revolucionária, com bem pezar se aproximou do oficial e lhe
disse em submissa voz que ou se retirasse, ou que guardasse
aquela insígnia.
Porque é falso e mil vezes falso que o réu, sendo avisado pela Câmara para assistir ao levantamento da real
bandeira, de propósito o não praticou; porque
Porque tendo o réu muitos dias antes deste sucesso seguido a contra-revolução e sendo um dos seus maiores adoradores e que deu mais gigantescas provas da sua adesão
ao serviço de Vossa Majestade, era impossível deixar de
comparecer tão augusto e festival dia uma vez que dele teve
notícia, quanto mais sendo avisado.
Porque êste fato se passou da maneira seguinte, que
recebendo o réu um ofício do governo interino das Alagoas
para o remeter à câmara da vila, desconfiado que seria
para com pompa se levantarem as reais bandeiras, por se
não ter até então praticado de público aquele solene ato,
o réu o fêz logo partir por um expedito portador a entregar
ao Juiz Manuel José de Morais, encarregando ao portador
da sua parte, dissesse àquele juiz, que se o ofício era para se
levantarem com solenidade as reais bandeiras, o avisasse
para ir assistir; e que como o dito juiz nada respondesse
ao portador o réu lhe escreveu rogando-lhe que lhe declarasse se o ofício era para o levantamento das bandeiras.
Porque aquele juiz por ser pouco afeto ao réu, e ter
tomado parte na desavença que o réu teve com o juiz Bento
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Francisco Aliz não respondeu ao réu e partiu para a vila,
e deu pressa a praticar o ato, antes que dele tivesse notícia
o réu e viesse assistir com os seus oficiais, e soldados, e
recebesse da sua tropa as honras do costume.
Porque chegando a notícia ao réu que na vila se haviam
levantado com solenidade as bandeiras reais, sem se lhe dar
parte, e que êste fato tinha origem na indisposição e inimizade dos juizes, dirigindo à câmara um ofício em resposta
de outro, nele se queixou da sem razão e injúria que lhe tinham feito.
Porque o fato de ter o réu mandado a seu sobrinho o
Padre Tavares a tratar com o governo insurgente, e pedir-lhe
armas, e munições, está na mesma linha: é falsíssimo, e
iramoiado pelos implacáveis inimigos do réu daqueles que
foram excluídos do posto de capitão-mor; pois
Porque tendo aquele eclesiástico certeza das desordens
de Pernambuco, e que sua velha mãe, e honestas irmãs
tinham caído em poder dos rebeldes, e que sofreriam grandes males; e morando no engenho Três-Bocas, 25 léguas
distante do réu, se resolveu, sem comunicar ao réu, a ir
àquela vila a conduzir a desgraçada família, e se embarcou
em uma jangada.
Porque tomando a jangada próximo à noite o Porto
de Pedras para pernoitar, segundo o costume destas embarcações, os ditos juizes, velhos inimigos do réu, em nome
da câmara denunciaram ao alferes comandante das armas do
Porto de Pedras, que aquele eclesiástico ia ao Recife por
ordem do réu, e a pedir armas; e sem mais indícios, e
nem averiguações foi preso, não se lhe achando na busca
algum ofício ou carta para os insurgentes.
Porque preso aquele eclesiástico já em tempo, que o
réu tinha praticado imensos fatos decisivos de adesão à
causa de Sua Majestade, fêz ver ao comandante do destacamento o fim que o conduzia ao réu, e convencido o soltou.
Porque chegando o réu ao Porto de Pedras pronto para
a defensão da causa de Sua Majestade, soube da tramóia, e
se queixou de um tão injusto ataque, e pediu a seu sobrinho
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que não passasse avante para se não arriscar, e que até
se demorasse para servir de capitão da tropa no caso de
haver combate; ao que se prestou logo, e assistiu ao combate de 19, e se demorou até a chegada do Marechal Melo
a quem se uniu, e acompanhou até Porto Calvo; e não coniinuou para Pernambuco pelo não consentir o dito marechal.
Porque recebendo o réu por um soldado uma carta do
Capitão Manuel de Barros ou de seu irmão Antônio da Rocha, lendo-a conheceu que aquele capitão lhe comunicava
que o governo revolucionário estava dele mui descontente,
pelo não ter ido cumprimentar, e que o devia fazer cheio
de raiva a rasgou; e disse ao soldado que se retirasse, e
que o não mandava prender, por se condoer da sua ignorância e de sua família, e como o pobre soldado lhe replicasse que ficava perdido se lhe não desse recibo o réu lhe
íornou, que logo e sucessivamente desaparecesse das suas
vistas, ao que obedeceu o soldado, porém,
Porque, separado aquele soldado da vista do réu se enírou dele a queixar dizendo que perdia sua mulher e filhos,
só por lhe não querer dar o réu recibo do ofício que lhe
trouxe, do que lançaram mão os implacáveis inimigos do
réu para subrancarem (sic) suas calúnias.
Porque todos os ofícios que dirigiu o réu aos seus oficiais, foram para defensão da causa de Vossa Majestade
para se unirem, e ou vencerem os insurgentes, ou morrerem
com honra; nestes termos,
Porque conforme os de direito se deve julgar ao réu inocente dos crimes de que é acusado, sendo restituído à sua
honra, e boa fama de que sempre gozou e solto da prisão
em que se acha.
F. P.
P.T.N.
P.R.C. de Just. etc.
Por muitas vezes, Soberano e Augustíssimo Senhor, tenho sido encarregado da defesa de infelizes, acusados de
horrorosos crimes: a pequenês do meu engenho, a pobreza
dos meus conhecimentos me obrigou sempre a temer pela
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sua sorte; hoje porém, desaparecendo de mim o terror,
aquele receio, que nem a idade, e nem o uso do Foro puderam uma só vez desvanecer, sinto-me com engenho, e os
precisos conhecimentos (tanto é o império da inocência)
para defender ao capitão-mor de Porto de Pedras Nicolau
Paes Sarmento, a um honrado vassalo, que há mais de dois
anos geme em dura prisão, a um homem mais justo, que
o justo imaginário de Platão, e mais digno que êle, de
todo o prêmio da virtude.
Sim, Soberano e Augustíssimo Senhor um vassalo que,
apenas teve notícia da desgraçada revolução de Pernambuco passou logo a dar todas as provas da alta fidelidade,
mandando sem intervalo de tempo reforçar os presídios, e
participar ao governador das armas, residente na vila das
Alagoas, tem apresentado ao mundo provas mui positivas
da integridade do seu coração, e da fidelidade, que consagra a Vossa Majestade.
Quando o réu esperava resposta daquele governador, e
ordens para aumentar as forças para se atacar aqueles rebeldes recebeu o ofício n.° 1.°. Que aflições e desgraçadas cogitações o não afligiram, e atormentaram! A fidelidade fêz
o seu dever, e resolveu-se a não executar a ordem.
Eram já passados 4 dias do recebimento daquele desgraçado ofício, e todas as vilas da circunvizinhança do réu
já tinham levantado, e disparado as bandeiras revolucio-.
nárias; e a populaça fascinada só queria a novidade.
Neste cruel estado o medo natural ao homem fêz o seu
dever; a obediência à força para conservação da vida se
tornava de necessidade; o réu concentrado no seu distrito,
não tinha meios de se opor às forças que o torneavam.
Partiu para a vila de Porto de Pedras, e deu, coberto de
aflições, execução àquele ofício.
Não sofrendo a sã fidelidade do réu que o edital que
fixou estivesse exposto aos olhos dos fiéis vassalos de Vossa
Majestade por muito tempo, o mandou ocultamente arrancar por seu filho, e com as suas próprias mãos o fêz em
pedaços, e montando a cavalo se retirou para a sua casa,
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aonde chegou em consternação, e desolação e assim passou
todo aquele dia e seguinte noite.
No outro dia, quando o réu se sentia mais abatido, e
consternado, recebeu a carta n.° 2, um novo prazer, um prazer de que nunca tinha sido mimoseado, o calou até o âmago
da alma; certo de que tem proteção em Maceió e Alagoas,
faz só per si a contra-revolução; sem perder instante oficia
a todos os seus capitães para se aprontarem em defensão
da grande causa de Vossa Majestade, e manda comprar toda
a pólvora, e munições que existisse no seu distrito, e não
cessa de indagar, e participar as notícias do exército revolucionário.
Não fenecem aqui os cuidados e trabalhos do réu; apenas recebe participação de que o aiferes João Manuel Pereira
da Silva vem comandando uma avançada para se postar em
Porto de Pedras, ordena logo aos seus capitães que reunindo
as suas companhias, se vão unir àquele chefe, e que da sua
parte segurem ao comandante que êle breve a êle se juntara com mais trezentos homens.
0 réu cumpriu exatamente a sua palavra: no dia 15
se apresenta com os trezentos homens, e se uniu às forças
daquele comandante e sucessivamente trabalhou com a sua
gente para pôr o campo em estado de resistir ao ataque;
levantou trincheiras, e abriu fossos e merlões.
No sempre glorioso dia 19 para os fiéis vassalos de
Vossa Majestade e fatal para o exército revolucionário, o
réu se apresentou à frente de suas tropas, e a par do comandante da avançada, animando e comandando; o sucesso
corresponde à esperança; o exército revolucionário fugiu e
se debandou.
Antes destes sucessos, tendo o réu recebido um ofício do
infame governo insurgente, e com êle outros para diversos
capitães-mores, e uma carta de um dos comandantes de
Serinhaem, em que o aconselha a ir cumprimentar o governo
insurgente, não abre o ofício que lhe foi dirigido, não o
quer ler, não entrega os outros aos capitães-mores, a quem
vinham remetidos: rasga a carta do comandante de Seri-
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nhaem; não dá recibo ao portador, o qual clama por esta
falta, instigado do medo.
Seja-me Augustíssimo Senhor, lícito fazer aqui uma
reflexão.
Quem deseja que os seus fatos sejam ocultos, e que os
réus cúmplices guardem segredo, não os escandaliza, não
pratica atos voluntários, que se ponha em perigo; como pois
se pode deduzir do fato de não dar o réu recibo da carta,
que o ânimo do réu escandalizando o portador, era para
conservar segredo? Os ofícios pois fechados, e do modo que
recebeu e apresentou fechados ao Doutor Desembargador
Presidente da Alçada, destroem esta imputação e todas as
mais que estão na mesma linha.
O bem público supera sempre e abafa o bem privado.
A Câmara da vila de Porto de Pedras seduzida pelos juizes,
implacáveis inimigos do réu não participa ao réu a solenidade do levantamento das bandeiras, apesar do cuidado, e
diligência para saber êste fato, não altera os seus sentimentos, continua na sustentação da boa causa. Tendo recebido
um ofício da Câmara, passa logo a dar-lhe execução, e a
responder-lhe e por esta ocasião a queixar-se da injustiça
com êle praticada.
Quando, Soberano e Augusto Senhor, se obra em conseqüência do medo, quando se pratica algum fato obrigado
por força irresistível, e fato, ainda que ilícito, não é voluntário, e sim de mera necessidade, dos desejos naturais da
conservação da existência. Fatos de uma tal ordem não
geram crimes, porque estes só tem origem nos fatos lícitos,
espontaneamente cometidos. Esta linguagem é a da natureza,
é a de todas as Nações, e a de todos os sábios. Aristóteles
moral ad. Necomach. L. 3 Cap. 1. Science de Ia Legislation. tom. 4, Cap. 13. Heinocio no seu tratado de Direito
Natural L. l.° Cap. 4 § 109 e 111. Martine no seu Direito Natural Positivo, Cap. 5 § 183, 184, 185 e 195. O Doutor
Pascoal José de Melo na suas Instituições de Direito Criminai Tit. l.° § 6.
*
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Que resistência podia o réu mais fazer que a que praticou, logo que teve notícia da revolução de Pernambuco?
Que meios tinha êle de se opor à execução da ordem do
governador as armas de Alagoas, de um homem que tinha
à sua disposição um corpo de tropa aguerrida, e um grande
número de povos, arrastados e as forças das capitanias vizinhas, que com mais prontualidade deram execução à sua
ordem? Quanto estava no estreito círculo das possibilidades do réu êle o executou.
Quem foi o que fêz a contra-revolução de Porto de
Pedras, sem ser convidado, e só pela notícia constante do
Documento n.° 3? Quando fêz o réu esta contra-revolução
não foi dois dias depois da dura execução do ofício do governador de Alagoas? Não foi o réu logo que soube que
tinha apoio em Alagoas, e Maceió? Como pois se poderá conceber que o réu foi revolucionário? E que obrou de pura
vontade e não por força de medo cadente em varão constante?
O barômetro do conhecimento das ações dos homens, e a
sua educação é a sua conduta pública e particular. Um homem educado no seio da religião cristã, filho de portugueses,
e sem outros conhecimentos de governo que os do seu país,
e que ambicionava honras; que para as adquirir teve muitos
inimigos; que logo que recebeu a infausta notícia da desgraça de Pernambuco, põe em prática todos os meios de
s e lhe opor, que apenas raia e desponta a aurora, que tem
a certeza dos sucessos de Alagoas e Maceió, surmonta (sic) o
medo e se apresenta defensor dos sagrados direitos de
Vossa Majestade, que ajunta forças, dispende com liberal
mão seus fundos, apresenta-se em campo, e sustenta batalhas e une-se sempre, e presta grandes serviços ao governo
interino de Alagoas, e ao chefe do exército auxiliador desta
cidade, pode nunca ser escrito na infame lista de revolucionário?
Se êste Augustíssimo Senhor fosse o lugar do réu alegar
serviços e de fazer acusações sem dúvida mostraria que
ninguém o excedeu, e que muitos que estão soltos, concorreram diretamente para a desgraça da comarca das Alagoas.
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Quem foi que recebeu e fêz escrever nos livros públicos
da Câmara de Porto de Pedras as primeiras proclamações do
governo insurgente, e as fórmulas das cartas que a êle se
deviam escrever, conduzidos pelo infame Padre José Inácio
Ribeiro, que por enganos superou a atividade do presídio
posto pelo réu? Não foram aqueles mesmos que o deviam
prender? 0 ofício dirigido ao réu por João Furtado, alferes
do presídio que o réu tinha estacionado em Porto de Pedras,
a Certidão que também se junta, o dizem. Como, tendo
aqueles funcionários públicos sido os primeiros em obedecer
podia o réu escusar-se da obediência ao governador da comarca? Quem porém foi o que antes de chegar as forças desta
cidade dirigiu ao capitão-mor de Serinhaem um ofício com
selo volante do governador interior das Alagoas para contra-revolucionar cuja entrega foi a verdadeira origem dos
movimentos de Serinhaem, e Una, e de se destacarem fôrças contra os insurgentes e do exército José Mariano não
voltar para Serinhaem? Não foi o réu, como prova a certidão junta? Quem foi o que primeiro combateu pela Causa
de Vossa Majestade, e que sustentou forças e dispendeu
muito com os que entraram de fora? Não foi o réu? Que
mais confiança se podia ter em um homem que a que teve
o governo das Alagoas com o réu, mandando-lhe com selo
volante a Carta para o capitão-mor de Serinhaem fazer a
contra-revolução, e a que exprime em ofício, que dirigiu
ao réu? 0 réu porém vive em ferros e os...
Um montão de ofícios, que o réu dirigiu e recebeu; e as
atestações do alferes do corpo avançado e dos comandantes
do exército auxiliador e de outras pessoas de conhecida fidelidade e probidade: o grande número de ofícios, que dirigiu que o réu oferece a alta consideração de Vossa Majestade
da confiança que nele havia, dos serviços que prestou, e
são provas mui solenes e respeitáveis da fidelidade do réu,
uma palavra da sua inocência e da rivalidade dos seus inimigos, por ter obtido a bengala de capitão-mor.
As testemunhas do sumário que serviram de base a
pronúncia do réu, não são contrárias às que tem deduzido;
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todos afirmam que o réu, logo que soube da revolução de
Pernambuco deu todas as providências necessárias para que
o rastilho não se comunicasse ao seu distrito, que recebendo
ordem do tenente coronel governador daquela comarca obedeceu por não ter meios de se opor; que logo que os negócios
políticos tomaram nova direção, que teve apoio, prestou-se
todo ao bom serviço de Sua Majestade, não poupando fadigas, e despesas, assistindo em pessoa ao primeiro combate
das forças de Vossa Majestade contra os insurgentes.
Contra a torrente das testemunhas parece que se quis
opor José Gonçalves do Rego de ouvida, referindo-se porém
ao capitão Antônio Vicente Vieira de Melo, êste longe de
acordar o referente sustenta a fidelidade do réu, e dá cabo
do engano, se não foi malícia. A testemunha referente só
recebe o seu crédito da referida; e como esta não concordou o seu dito é o verdadeiro.
Inda que o dito não fosse uma incontrastável verdade jurídica os documentos apresentados pelo réu destruíam tudo,
porque a prova de documentos é muito superior à de testemunhas, e de direito comum.
Estando pois, Soberano e Augustíssimo Senhor, provado
por meio legítimo e solene e até o grau de evidência que
o réu é inocente do horroroso crime por que é acusado,
espera da Alta e Soberana vontade de Vossa Majestade ser
por tal reconhecido e reintegrado nas suas honras e boa
fama de que sempre gozou.
F. I.
Com oitenta e dois documentos.
Ofício.
(a.) Antônio Luiz de Brito Aragão
(a.) Manuel Gonçalves da Rocha
I — 30,33,14 n.° 22
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Contestando a devassa e procedimento sumário diz o
réu o Reverendo Deão, Bernardo Luiz Ferreira Portugal,
por esta e pela melhor forma de direito.
E.S.N.
Porque o reverendo réu era na representação o primeiro eclesiástico do Bispado de Pernambuco, por ser o
Deão da Sé, Vigário Geral, e Governador do Bispado, com
bom patrimônio, créditos de conhecimentos, e de benfazejo.
Porque o reverendo réu por gênio vivia há 20 anos concentrado em sua casa, donde só saia a encher as obrigações
do seu ofício e benefício e dez ou doze vezes no ano a visitar as autoridades eclesiásticas, civis e militares a sete homens com quem conservava amizade o Coronel Bento José
da Costa, Antônio Marques da Costa Soares, Manuel Roiz
de Aguiar, o Coronel Francisco de Brederode e Andrade,
o Bacharel João de Deus Pires Ferreira, José Carlos Mairink da Silva Ferrão, e Gervásio Pires Ferreira, as quais
visitas eram sempre em dias de guarda.
Porque o reverendo réu não ia a uma só das casas de
partida e ajuntamentos que se faziam em Pernambuco, e
menos a jantares.
Porque a única sociedade em que aparecia uma vez no
ano, era a que se fazia em casa dos ouvidores em dia de
São Caetano.
Porque era tão público o recolhimento do reverendo
réu que quando aparecia na rua em dia semanário se dizia
que ou ia a serviço ou a pedir por algum desgraçado.
Porque sendo esta a representação do reverendo réu e
a inocência de vida, é falsissimo tudo quanto se lhe imputa
relativo à freqüência das casas de Domingos José Martins,
Peixoto, Cabugá, Padre João Ribeiro, Felipe Neri, José Luiz
Morgado do Cabo, e só a de Gervásio Pires Ferreira foi seis
ou sete vezes em seis anos, e todas de dia e pela amizade
que com êle conservava desde menino e ter uma prima
casada com João de Deus Pires Ferreira, irmão daquele
Pires.
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Porque o reverendo réu dois anos antes da cruel revolução se havia retirado para Olinda, e em todo êste tempo
só veio duas vezes ao Recife, uma ao embarque do Exmo.
e Revmo. Bispo para a corte do Rio de Janeiro, e outra
por ordem do Revmo. Cabido, a tratar com o governador
e capitão general sôbre o funeral da Augustíssima Senhora
D. Maria I.
Porque no infausto dia 6 de março de 1817, depois das
duas horas estando o réu tranqüilo em sua casa nela entrou debulhado em lágrimas e convulso Francisco das Chagas amanuense do reverendo réu e balbuciante lhe disse que
todos éramos perdidos, por se estarem batendo os dois regimentos de linha do Recife, sendo um protegido pelos inglêses e que não podendo o general tranquilizá-los se havia
retirado fugitivamente para a fortaleza do Brum.
Porque o reverendo réu consternando-se com esta cruel
notícia e temendo que o governador não fosse insultado por
não ter tropa que o defendesse e que daquele ataque podiam resultar tristes conseqüências aquelas mesmas que já
em outro tempo viu Pernambuco, com toda a celeridade e
resistência correu ao corpo da guarda, e procurando logo
ao capitão comandante do destacamento João Tavares da
Fonseca lhe deu parte do que ouvira ao seu escrevente
ir
socorrer
cumpria
ao govere
ali
se
achava,
que
que
nador que estava encerrado na fortaleza, com as forças que
estavam à sua disposição.
Porque aquele comandante respondeu ao réu que não
tinha ordem para dali se apartar e fazendo o reverendo réu
ver que o sucesso era extraordinário, e que as providências
deviam seguir a mesma ordem e não regular-se pela força
ordinária, tornou ao reverendo réu que tinha ordem para
não sair de Olinda.
Porque certo o reverendo réu que aquele oficial devia
ali conservar-se com todas as forças que ajuntasse o deixou
cuidar nos seus deveres e se veio postar ao pé da Companhia de linha que se achava em armas, e em linha de batalha na frente do palácio e a um lado do corpo da guarda.
11
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Porque tendo ao toque do rebate concorrido a guarda
principal todo o povo de Olinda armado e vendo o revêrendo réu que se achava em tumulto e que naquela forma
era inútil e mesmo prejudicial no caso de ser necessário
obrar tornou a apresentar-se ao comandante e lhe disse que
o lugar era apertado para tanta gente, que era mesmo ali
inútil que seria bom dividi-la em dois corpos e postá-los
um na entrada do ístmo de terra e outro na do mar para
poderem prestar os socorros necessários e mutuamente protegerem-se.
Porque aquele oficial depois de fazer alguns atos reflexos anuiu à proposição do reverendo réu e fêz marchar a
Tropa de Linha, Miliciana, e Ordenanças para o Varadouro
e a dividiu em dois pelotões, e a postou nas referidas entradas e o reverendo réu ficou a par do juiz ordinário José
de Barros Falcão fronteiro à divisão do Varadouro onde perinaneceu o reverendo réu até as 5 horas da tarde.
Porque encalhando a aquela hora em o cais do Varadouro uma canoa conheceu o reverendo réu que dela desembarcava o Coronel João Ribeiro Pessoa e como o reverendo
réu conhecia aquele oficial o procurou e lhe perguntou se já
estava acomodado o combate dos dois regimentos e então lhe
tornou que não era duelo e sim uma verdadeira insurreição,
e que vinha buscar forragem de guerra.
Porque estando o reverendo réu e aquele oficial torneado de povo que concorria a saber das notícias do revêrendo réu em voz muito baixa lhe disse que nada mais
narrasse, para não desanimar os povos.
Porque tendo aquele oficial em segredo tratado com o
capitão comandante da guárnição de Olinda o reverendo réu
se tornou a chegar para êle e lhe perguntou para onde se
dirigia e afirmando que para o parque o reverendo réu o
acompanhou e pelo caminho se foi informando do sucesso
desgraçado do Recife, e pelos que o governador e êle haviam passado.
Porque chegando o reverendo réu com aquele oficial à
frente de sua casa lhe pediu que subisse para tomar um
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copo de licor e perante Felix José de Arantes, e o Revêrendo Conego José Inácio de Azevedo pediu àquele coronel
que da sua parte dissesse ao Excelentíssimo Governador que
se mantivesse na fortaleza e que quando julgasse que nela
se nao podia conservar que se viesse fortificar em Olinda,
e respondendo-lhe aquele oficial que na fortaleza não havia
mantimentos, água, lenha e que já se tratava de negociações
e que o negociador era José Luiz de Mendonça o reverendo
réu continuou a rogar-lhe que dissesse ao governador que
naquela hora tinha 20 carneiros prontos que de manhã lhe
remeteria gado, lenha e canoas de água, e que podia dispor
do dinheiro que possuía e do que existia na arca pia, e
cofre da Sé, e que se não fiasse no emissário, e sucessivãmente o reverendo réu mandou amarrar os carneiros para
o coronel os fazer conduzir quando quisesse e lhe deu os
escravos que tinha em casa para ajudarem no serviço do
parque.
Porque das 8 para as 9 horas estando o reverendo réu
no terraço da sua casa, onde se achava com o reverendo
Conego José Inácio de Azevedo apareceu Luiz Fortes de
Bustamante pedindo ao reverendo réu a sua canoa e canoeiros para passar sua família para o sítio e desculpando-se
o reverendo réu perguntou ao reverendo réu se sabia da
revolução do Recife, o reverendo réu com calor e nobre sentimento de fiel vassalo, com dureza lhe respondeu que sabia
e que os seus autores bem depressa pagariam o seu crime.
Porque depois das 9 horas tornou aquele coronel à casa
do reverendo réu e êste lhe rogou segunda vez desse o seu
recado ao Excelentíssimo Governador e que como êle não
trazia outra arma mais que a espada do seu uniforme e
tinha de andar uma légua e por estrada solitária que levasse
duas pistolas.
Porque apenas o coronel partiu o reverendo réu fechou
as suas portas e se lançou em um canapé e sentindo depois
de meia noite bater rigidamente na porta mandou ver quem
era e certificado que era aquele coronel mandou abrir a
porta e entrando disse ao reverendo réu que o governador
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aceitava a oferta e muito agradecia e que vinha conduzir
o resto das munições e outra palamenta, pois que a que
levara não era do serviço das 4 peças que conduzira, por
não ser êle artilheiro e ter o comandante do fortim prontificado uma de diverso calibre, e que o reverendo réu lhe
desse alguns escravos para a condução o que praticou e o
coronel se retirou.
Porque depois das quatro horas estando o reverendo
réu com o Conego José Inácio apareceu o mencionado coronel e lhe disse que lhe lembrasse algum lugar em que
pudesse meter e conservar ocultamente umas armas e pouca
pólvora inúteis por estarem aquelas enferrujadas e esta
fria, porém que consertadas e fortificadas podiam servir.
Porque o reverendo réu lembrou o convento do Carmo,
e de S. Francisco por terem muitos quartos ocultos e não
aprovando o coronel estes lugares segurou ao reverendo réu
que ia consultar com o juiz e então acrescentou o revêrendo réu que se não aprovassem aqueles e não se lembrassem de outros que por detrás do seu quintal em lugar
solitário estava uma casa sem gente, de que êle tinha a chave,
e que nela se podia guardar o que quisesse.
Porque retirando-se aquele oficial e ao mesmo passo
despedindo-se do reverendo réu meia hora depois com pequena diferença apareceu o juiz José de Barros Falcão acompanhado dos seus oficiais e intimou o reverendo réu que
por ordem do coronel lhe entregasse os escravos que já
tivessem voltado do Varadouro para irem conduzir as munições, logo o reverendo réu obedeceu.
Porque nem o reverendo réu perguntou àquele juiz quai
era o lugar e nem soube do resultado, pois que pouco depois estando o reverendo réu no terraço que fica na frente
da sua casa, foi avisado por um seu familiar que pelo istmo
da praia vinha muita gente armada e que se dirigia gara
o parque e como era em distância e ainda durava o crepúsculo o reverendo réu manda buscar um óculo de longa
vista e quando o recebeu e pôs sôbre o corpo já este se
achava postado e viu que dele saiu muita gente para o
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parque e deste para êle e logo ouviu uma grande vozeria
que entendeu serem vivas.
Porque ficando imóvel e extasiado sobre o terraço de
sua casa descobriu um corpo de gente armada que se aproximava a sua casa e vendo-o parar e entre o oficial que
comandava vinha o mencionado coronel e o Tenente Coronel
do Regimento dos Pardos de Olinda Manuel Silvestre, que
também se tinha empregado toda a noite no bom serviço de
Vossa Majestade, se persuadiu que a mesma sorte o aguardava e que o meio mais adequado para evitar insultos era
apresentar-se ao corpo, que havia parado em sua porta, desceu a apresentar-se.
Porque o comandante daquela força José Mariano, apenas
foi vendo o reverendo réu foi para êle dando passes com
a espada nua como em ato de o ferir e chegando em distância de quatro a cinco passos foi apartando a espada
para a direita e vomitando estas infernais palavras = meu
Deão a Pátria por mim vos abre os braços e espera que
vós lhos abrais =
Porque apesar do medo de que o reverendo réu estava
penetrado lhe tornou trêmulo = que era um eclesiástico
manso, e pacífico e não ensaiado em motins e rebelião e que
sabia respeitar todas as autoridades constituídas, como pensava já existia pela nova bandeira que via arvorada =
Porque parecendo ao reverendo réu que aquele chefe
se tranqüilizara e lembrando-se que devia melhorar a sua
sorte, melhorando ao mesmo passo a daqueles dois oficiais,
endereçou-lhe estas palavras == que aquele coronel era homem de bem e honra, e que em prestar bons serviços à
autoridade que o dominava tinha obrado como devia e
não era réu = e voltando-se para o tenente coronel disse
== que o mesmo que disse do outro oficial afirmava

deste =

*

Porque aquele chefe logo perguntou ao reverendo réu
se tinha licor e respondeu-lhe que sim, subiu e depois de
beber com os que com êle subiram ordenou ao reverendo
réu que mandasse dar à sua tropa alguma bebida, que se
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achava resfriada e dizendo-lhe o reverendo réu que não
tinha aguardente lhe respondeu um pouco enfadado que
mandasse dar outra qualquer espirituosa.
Porque o reverendo réu aterrado com o ar imperioso e
ameaçador com que lhe falou mandou repartir pela insolente tropa um garrafão de malvasia que tinha à mão.
Porque repartida a malvasia disse aquele chefe ao revêrendo réu que ia soltar os presos e voltava para jantar e
lembrado o reverendo réu dos estragos que tinham no Recife
aumentado os presos e tendo ouvido que naquela cadeia
havia alguns homens facinorosos disse ao chefe com muita
humilhação que não fizesse tal não pensando que ofenderia
o seu orgulho com um parecer que trazia o sossego de
Olinda o que tornou aquele chefe mui inflamado, que todos
deviam gozar do bem, e que para fazer aquela ação trazia ordem.
i

¦

Porque dizendo-se ao reverendo réu que pelas 9 horas
que aquele chefe havia voltado para o parque e desejoso
de evitar ter na sua casa um tal hóspede lhe mandou dois
carneiros para o seu jantar.
Porque fazendo aquele chefe voltar os animais ordenou
ao portador que dissesse ao reverendo réu que os guardasse para quando os pedisse que ia com êle jantar e mais
alguns oficiais.
Porque pouco depois mandou aquele comandante ao
reverendo réu um pouco de peixe para êle mandar fazer jantar para a tropa, e vendo a família do reverendo réu que
era muito pouco para tanta gente o participou ao revêrendo réu que temendo algum insulto daquela rebelde tropa1
e dos facinorosos que a engrossavam mandou acrescentar o
comer e foi forçado a dar de mais a mais a necessária
farinha.
Porque pelo meio dia, pouco mais ou menos, entrou
o dito chefe em casa do reverendo réu acompanhado de
alguns oficiais e de não poucas pessoas da cidade que aterradas o foram cumprimentar e entrou logo a narrar os seus
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fatos, os bens que dele esperava e mil outros paradoxos
filhos do crime e da mais perfeita estupidez.
Porque dando-se parte de estar pronto o jantar aquele
comandante não só convidou aos que ali estavam, porém
ordenou que se mandasse comer a dois oficiais que êle conservava no comando das guardas e se mandasse dar de comer aos cavalos e a uns poucos de facinorosos que meteu
dentro da sala do reverendo réu, armados de bacamartes,
e assim se conservou por todo o tempo que nela demorou.
Porque constituído por êste modo o destruidor dos bens
do reverendo réu o proprietário da casa, a reduziu a uma
estalagem e a hospital, de mais a mais tendo dinheiro bastante, por ser o que fazia a despesa da tropa quando queria
algum dinheiro para remeter à sua casa dizia ao reverendo
réu que lhe era preciso a quantia que lhe parecia, a qual
o reverendo réu entregava.
Porque sendo horrorosas à vista do reverendo réu as
vestes ensangüentadas que conservava aquele chefe sobre o
corpo lhe rogou a mudança o que não obteve até o dia 11
de noite, por pretender ir na manhã de 12 ao Recife, e então
ordenou ao reverendo réu lhe mandasse aprontar um banho e pronto, como ficava um pouco retirado dos seus
satélites fechou-se com o reverendo réu no quarto e lhe disse
que o lavasse.
Porque o reverendo réu conheceu bem que tantas violências e extorsões eram para compensar os oferecimentos
que fêz ao governador e capitão general e desejoso de adoçar o seu mal perguntou àquele chefe a quem devia dirigir
alguns ofícios do que lhe fosse preciso expor ao Governo
e dizendo-lhe que a êle por ser o governador do departamento, e o canal por onde se devia comunicar com o governo.
Porque sendo muito duro e sensível ao reverendo réu
continuar o serviço de vigário geral em nome do tirano
governo, lhe escreveu despedindo-se e representou aos seus
companheiros no governo eclesiástico, que deviam fazer
o mesmo o que assim se executou porém.

168
Porque sendo o sistema daqueles ímpios envolverem k
força no seu crime a todos não aceitaram a demissão,
como consta do ofício que se acha entre os seus papéis.
Porque no dia 12 saiu de casa do reverendo réu aquele
chefe para o Recife, no mesmo foi o reverendo réu à câmara
eclesiástica, e aos dois oficiais da mesma, se queixou e ante
o cura da Sé e o inquiridor do juízo das violências que lhe
faziam e que até então o tiveram como em prisão.
Porque quando aquele chefe saiu da casa do reverendo
réu na mesma deixou como espião um homem que se dizia
cadete Guedes, homem de cuja existência nunca teve o revêrendo réu notícia, ordenando ao reverendo réu que lhe fizesse todo o bom agazalho, pois que ficava no serviço e que
continuasse a dar de comer aos oficiais, enquanto não tomavam casa.
Porque voltando aquele chefe daí a 5 ou 6 dias tornou
a ir aboletar-se em casa do reverendo réu onde continuou
com os mesmos despotismos até que de todo se retirou
para o Recife.
Porque o governo revolucionário tinha tanta indisposição ao reverendo réu que estando êle em créditos de
conhecimentos, popularidade e representação em linha com
os que se nomearam conselheiros e que até mandaram vir
de grandes distâncias o cargo de que o encarregaram para
lhe darem provas do pouco em que o tinham e de que o
queriam abater, e dessangrar, foi o de jardineiro, o de cuidar do horto à sua custa, sendo a despesa que Vossa Majestade ali fazia por semana a de 50$ a 60f000 réis e de
lhe mandarem tirar as canoas e escravos quando era obrigado
ir ao Recife.
Porque indo o reverendo réu apresentar-se ao governo
no dia 19 ou 20 pelo que se lhe disse da indisposição que
lhe tinham o Governador Padre João Ribeiro disse ao revêrendo réu toda a casta de insultos e lhe deu um papel sôbre a mudança que se devia fazer na oração da missa para
apresentar na Sé o que fêz o reverendo réu entregando-o
ao secretário, este como a reforma continha mais pala*
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vras ofensivas com o reverendo réu e os demais companheiros capitulares emendaram com muita moderação, cujo
documento deve achar-se no arquivo da Sé ou em mão do
secretário.
Porque nem o cabido e nem os governadores do bispado
expediram ofícios para se dar a tal oração, o que prova
que só obedeceram para salvarem-se à violência.
Porque não querendo o governo insurgente desonerar ao
reverendo réu e seus companheiros dos ofícios de que estavam encarregados, foram abrigados a assinar tudo quanto
lhes ordenou aquele governo por ofícios que se acham copiados nos livros da câmara eclesiástica, e os originais em
poder do secretário o Padre Francisco Xavier Carneiro da
Cunha, e os dirigidos ao reverendo réu entre os seus papéis,
que depositou em poder do reverendo réu Conego Penitenciário Manuel Vieira de Lemos Sampaio.
Porque conhecendo o reverendo réu que o governo
revolucionário não os deixava obrar livres, assim como aos
seus companheiros no governo do bispado, e que só deles
se queria servir para executores dos seus infames fins e
Pastorais
e
dizerem
as
ordenarem
com
satisfeitos
não
que
o que nelas se devia escrever, exigiam que antes de serem
publicadas lhes fossem apresentadas, para serem revistas e
emendadas a seu paladar como fizeram, e consta de um
ofício dirigido ao reverendo réu que passou ocultamente a
procurar o reverendo penitenciário e em lágrimas lhe fêz
ver a iniqüidade dos revolucionários e o fim porque os queriam conservar no governo, depois de terem nomeado um
governador eclesiástico, e que convinha muito fugirem ambos, e que êle como tinha mais meios podia preparar a
jangada.
Porque aquele eclesiástico respondeu ao reverendo réu
que não era ainda tempo que deixasse chegar embarcação
do Rio, para ver o que Sua Majestade ordenava e então daria
resposta.
Porque não agradando ao reverendo réu a resposta logo
que se viu em casa, livre do espião cadete Guedes, poi ser
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elevado a oficial a ir para o Recife, tratou de fazer o seu
testamento, em que no fogo da insurreição declarou que
era vassalo fiel de Sua Majestade e a risco aberto o fêz aprovar, e passou a escrever pequenos apontamentos dos sucessos
porque passou e ocultamente os fazia copiar pelo seu escrevente e ia logo com todo o segredo entregando ao reverendo
cônego penitenciário para os conservar ocultos.
Porque o reverendo réu conhecendo que dentro da vila
do Recife e Olinda era impossível fazer-se contra-revolução
por estar a tropa toda ali concentrada, falou a José Joaquim
e ao Doutor Francisco de Arruda, moradores em Goiana,
para a promoverem naquela vila.
Porque o reverendo réu ante as pessoas em que tinha
confiança falou sempre mal daquele governo e do perigo
a que tinha forçado os fiéis vassalos de Vossa Majestade.
Porque informado o reverendo réu do ódio que o govêrno conservava contra o lojista Manuel Caetano, e sendo-lhe entregues com várias encomendas da corte do Rio
de Janeiro diversas cartas, que um sobrinho do reverendo
réu conduziu do Rio de Janeiro, e se tiraram por alto, para
não serem abertas pelo governo insurgente, segundo a ordem
que se publicou e vendo que entre as cartas e encomendas
vinha uma para Manuel Caetano e diversos potes de rape,
o reverendo réu lhe mandou, por três vezes, pedir que viesse
falar-lhe a Olinda, e como não fizesse foi ao Recife entregar-lhe a carta e não o achando a confiou ao ajudante Manuel Francisco da Silva, com quem o reverendo réu tinha
muita amizade e confiança rogando-lhe que a entregasse com
todo o segredo e que no outro dia mandasse conduzir o
rape e indo o mesmo ajudante, o reverendo réu o entregou
não querendo receber o que dispendeu com a jangada que
foi conduzir as cartas e encomendas.
Porque nesta ocasião se abriu o reverendo réu com
aquele ajudante e lhe patentou os seus íntimos sentimentos
sôbre a iniqüidade da revolução e dos revolucionários.
Porque tendo o reverendo réu ido dar conta aos governadores insurgentes de ter assistido ao varejo que man-
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daram dar em o recolhimento de Nossa Senhora da Glória,
entrou aceleradamente pela sala daquele governo espumando e extasiando-se Pedro da Silva Pedroso e tendo atirado ao chão a barretina, bradou que ia arrasar o Recife,
com quarenta barris de pólvora, e que depois marchava
para o Cabo a destruir tudo que se opusesse e que quando
o não pudesse conseguir se meteria no meio dos inimigos
até acabar roto em feridas.
Porque observando o reverendo réu que o governo não
se opunha a uma tal loucura e tendo ouvido que aquele
homem era um furioso, e capaz de grandes desordens e
que por esta causa era respeitado e conservado pelo govêrno se deitou a êle e lhe perguntou que males lhe tinham
feito os tranqüilos povos do Recife para uma tão cruel ação,
que se tranqüilizasse e que êle só não era que sabia morrer,
que havia muita gente que não duvidaria acabar quando
o dever o pedisse.
Porque um dos membros do governo entrou a louvar
aquela ímpia resolução, dizendo porém que por ora não
precisa que quando o fosse se faria.
Porque ofendendo demasiadamente êste fato os sentimentos do reverendo réu se retirou aflito para Olinda e na
manhã seguinte voltou e procurou a casa do secretário José
Carlos Mairink, e em nome da amizade e de Vossa Majestade lhe rogou que visse algum meio de fazer com que
aquele Pedroso viesse para aquelas bandas, pois que estava
disposto a matá-lo por ser o único meio de pôr em desordem
aquela facção pela confiança que nele tinham os rebeldes
e ser êle o terror dos povos.
Porque não se podendo efetuar êste fim o reverendo
réu se retirou consternado para Olinda.
Porque tendo-se feito pública a loucura de Pedroso,
muitas famílias se retiraram para Olinda, e o reverendo
réu deu casas e cômodos a todos que o procuraram.
Porque sendo a família do intendente da Marinha mui
odiada do governo insurgente e sendo por eles desalojada
da casa do Recife, foi para Olinda e mandando por um dos
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filhos pedir rancho ao reverendo réu este banhando-se em
lágrimas escreveu ao reitor do seminário para prontificar
as casas precisas para aquela honrada família, do que resultou ser o reverendo réu e o reverendo reitor repreendidos.
Porque o reverendo réu foi logo visitar aquela família
e oferecer-lhe o seu préstimo e nesta ocasião derramou lágrimas com aquela família e lhe narrou as violências que
tinha sofrido daqueles facinorosos.
Porque tendo o governo insurgente ordenado a suspensão do novo imposto da carne verde, o reverendo réu mandou logo chamar ao fiel Antônio do Espírito Santo, com
quem tem amizade há mais de trinta anos, e lhe pediu que
fosse tomando em rol as pesadas e os donos porque aquela
desoí-dem não podia durar muito tempo e fazendo-lhe ver
a crueldade e loucura da revolução aquele homem movido
da amizade pediu ao reverendo réu que não falasse se não
queria morrer.
Porque sendo o fim do governo insurgente formar regulamento com que pudesse iludir aos povos e fazendo-lhe
crer que a soberania estava em seu poder, em nome desta
fizeram uma coisa a que deram o apelo de Constituição
ou Lei Orgânica, e neste malicioso papel chamaram ao Revêrendo Bispo para conselheiro nato e na sua falta ou ausência ao Deão.
Porque o reverendo réu apesar de se ter publicado
aquela Lei não apareceu pensando que enquanto todas as
câmaras a não subscrevessem nada era, enganou-se porém,
estranhando-se-lhe
não
ofício
em
um
recebeu
que
porque
comparecer se lhe assinalavam dias na semana para aparecer
e não podendo o reverendo réu resistir e nem tendo a quem
pedir escusa, por ser a nomeação em nome do povo e refletindo que o cargo não era dado em contemplação da pessoa
e sim do benefício e que não era a êle diretamente porém ao
Bispo, na sua ausência o Deão o obedeceu, porém (sic) .
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Porque o reverendo réu foi muito poucas vezes ao ajuntamento e nunca assistiu senão ao despacho da tarifa e
nunca aos conselhos sobre a sustentação da revolução pois
que estes se faziam ocultos e em casa de Domingos Teotônio, casa a que nunca foi o reverendo réu.
Porque não querendo apresentar-se a par de tal gente
e para tal ofício e com assento no último lugar abordou ao
Coronel Manuel Corrêa de Araújo e entrou por jeito a escrutar o seu coração e achando-o pronto ao serviço de Vossa
Majestade foi mostrando com muito jeito a maldade daqueles revolucionários e com muito prazer lhe ouviu que
conhecia bem o negócio e o perigo a que o tinham por força
conduzido aqueles ímpios, para iludirem os povos e que se
êle pudesse dar cabo de tudo com o desembolso de oitenta
contos de réis o faria e perguntando-lhe o reverendo réu se
de fato sustentava a palavra lhe disse com toda a segurança
que sim e então o reverendo réu lhe protestou ir dar todos
os passos.
Porque o reverendo réu com esta certeza correu à casa
do Coronel Bento José da Costa, e lhe rogou com lágrimas
que resolvesse a seu genro com os mais governadores, que
se lhe davam 80:000$ e ainda mais quantia para fugirem
e deixarem a terra a Sua Majestade.
Porque aquele coronel com iguais lágrimas respondeu
ao reverendo réu que nada podia conseguir, pois que já lhe
havia rogado e oferecido 40 contos para se retirar.
Porque o reverendo réu ante Gervásio Pires Ferreira,
falou a outro que julgou ter alguma influência no governo
e como nada conseguisse tornou a procurar ao Coronel
Bento José da Costa para a todo o custo ver uma jangada
para o conduzir a bordo dos navios do bloqueio, e pondo-lhe
aquele coronel muita dificuldade pelos espias que havia
o reverendo réu se ofereceu a vencer a maior das dificuldades que se lhe oferecia, sujeitando-se a ir de nado até
os arrecifes, e ser ai recebido por alguma embarcação.
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Porque no mesmo tempo falou o reverendo réu a seu
compadre Manuel Inácio do Nascimento, para lhe ver uma
jangada para o Rio Formoso e que não pôde conseguir.
Porque encontrando o reverendo réu mil dificuldades
na execução do seu projeto, cansado, cortado e delido de
dor, e sentimento caiu gravemente enfermo nos fins de abril
e melhorando não voltou mais a casa do governo, aproveiíando-se da desculpa da sua enfermidade.
Porque boatando-se em Olinda que a tropa de linha ia
para o sul, o reverendo réu falou ao sargento-mor dos pardos Manuel da Paz, para logo que saísse a tropa de linha,
fazer ali a contra-revolução protegendo o seu regimento ao
que anuindo o reverendo réu logo convidou ao Alferes
Francisco Evaristo Veloso da Silveira, ao cirurgião-mor Joarogou
estes
e
a
Batista
Branco
e
Serpa
João
Jerônimo
quim
que convidassem outros.
Porque não havendo em Olinda uma só bandeira real,
o reverendo réu rogou ao mencionado Branco que a todo o
custo e por todo o preço lhe comprasse uma bandeira, e
que de fato conseguiu e recebendo-a o reverendo réu a preparou com o mencionado Francisco Evaristo.
Porque na noite de 14 para 15 de maio, depois de 11
horas, entraram em casa do reverendo réu dois oficiais e
lhe intimaram que os acompanhasse à presença do governador das armas.
Porque o reverendo réu aterrado com êste sucesso, representou a aqueles oficiais o estado da sua saúde, e o perigo
que corria a sua vida saindo em uma noite chuvosa, que
de manhã obedeceria e encontrando mais resistência em
um do Ceará, que se dizia José Francisco, lhe ofereceu
200$000 para ambos, que receberam, com condição do revêrendo réu sair logo de casa, pois que iam dizer que o não
acharam.
Porque saindo o reverendo réu no mesmo instante de
casa, deu de manhã parte do sucesso ao Cônego Penitenciário Manuel Vieira, e Francisco Evaristo.
*

175
Porque tendo-se o reverendo réu ocultado se fizeram
por êle altas diligências e que quando a força dos insurgentes veio para Olinda o mencionado Pedroso deu todos os
passos para saber da existência do reverendo réu, procurando-o por diversas vezes e partes, e mesmo em casa
do reverendo réu, e como o não achasse declarou que o
reverendo réu sempre havia de ser morto e deste fato soube
o reverendo réu por boca de Francisco Evaristo e do Juiz
José de Barros Falcão.
Porque logo que o reverendo réu teve a notícia da feliz
restauração não podendo aparecer por estar descalço e com
roupas sujas, mandou entregar a Francisco Evaristo a bandeira para a disparar na Sé, e foi a primeira que se arvorou
em Olinda.
Porque o reverendo réu não deu e nem ofereceu ao
governo insurgente um só real e tendo em sua casa dois
rapazes que criou, José e Manuel, os ocultou para não sentarem praça, e proibiu aos seus escravos o saírem à rua,
para não serem pegados, enchendo-os de horror com a dura
opressão do trabalho.
Porque no parque não havia mais que quatro peças
e que estas foram conduzidas para a fortaleza do Brum, e
que não havendo peças no parque era impossível que a
tropa real ou a dos insurgentes assestassem na noite de 6
para 7, na porta do reverendo réu alguma peça, o que existia
no páteo do Carmo, próximo à frente da casa do reverendo
réu era uma carreta, que mais de um mês antes da revolução se havia quebrado.
Porque passando os insurgentes o abarracamento militar para o convento do Carmo um mês ou mais depois da
louca revolução então se colocaram sobre o monte e fronteira à casa do reverendo réu duas peças para defesa do
quartel. Nestes termos.
Porque pretendendo o governo insurgente benzer as
suas bandeiras em sexta-feira Santa, oficiou ao reverendo
réu para o fazer e fazer uma oração ao que obedeceu, é
porém verdade que a oração que se lhe apresentou e consta
o
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do apenso não foi a que fêz, e é isto tão verdade que êle a
não deu a pessoa alguma, apesar de lha ser pedida uma
e muitas vezes.
Porque conforme aos de direito se deve julgar ao revêrendo réu não só inocente, porém mesmo um honrado e
fiel vassalo, restituindo-se à sua antiga liberdade e gozo da
sua boa fama.
F. P.
Testemunhas que ofereceu o reverendo réu:
Francisco das Chagas, branco, casado e morador em
Olinda.
Felix José de Arantes, branco, casado e morador no seu
Engenho Jardim.
0 Reverendo Penitenciário Manuel Vieira de Lemos
Sampaio.
O Reverendo Cônego José Inácio de Azevedo.
0 Alferes Francisco Evaristo Veloso da Silveira, branco,
casado e morador em Olinda.
José de Barros Falcão, branco, casado e morador na
Boa Vista.
O Capitão João Tavares da Fonseca, Comandante do
Destacamento de Olinda.
0 Coronel João Ribeiro Pessoa de Lacerda.
0 Sargento-mor Manuel da Paz, do Regimento dos
Pardos.
O Tenente Coronel dos Pardos Manuel Silvestre.
Antônio do Espírito Santo, branco, casado e morador
nos Arrombados.
Manuel Inácio do Nascimento, branco, casado e morador em Olinda.
O cirurgião-mor, Joaquim Jerônimo Serpa, branco, solteiro e morador em Olinda.
O Coronel Bento José da Costa, branco, casado e morador no Recife.
O Coronel Carlos Mairink, branco, casado e morador na
Boa Vista.
¦

177
O Coronel Manuel Corrêa de Araújo, branco, casado.
0 Doutor Francisco de Arruda Câmara, branco, casado
e morador em Goiana.
José Joaquim Nunes, branco, solteiro e morador em
Goiana.
0 Ajudante Manuel Francisco da Silva, branco, solteiro
e morador no Recife.
O bacharel Antônio José Álvares Ferreira, branco, casado e morador no Recife.
Joaquim Nogueira Freire, branco, solteiro e morador
na Boa Vista.
0 reverendo Cura da Sé Francisco Xavier Carneiro da
Cunha.
A mulher e filhos do Intendente da Marinha, Manuel
José Pereira Caldas.
João Batista Branco, branco, casado, e morador no
Recife.
Manuel Caetano de Pinho Mendonça, branco, solteiro
e morador no Recife.
Videtur invita ea esse quae aut vi, aut ignoratione efficiuntur. Aristóteles moral ad Nicomach L. 3 Cap. 1.
La violence est 1'impression d'une force étrangère, qui
nous entraine malgré notre volonté; Tignorance est cette état
de 1'esprit, qui ne permet d'appercevoir ni le but, ni les
circunstances d'une action. Dans ces deux cas, Phomme, qui
a viole Ia loi ne puit être regardé comme coupable. Science
de Ia Legislation, tom. 4, Cap. 13.
Tal é senhor a linguagem da razão sustentada pela torrente dos mais abalizados escritores a que falou Heinecio,
no seu tratado de Direito Natural, Liv. l.° Cap. 4 § 109
e 111, e que ensinou Martine no seu tratado de Direito Natural Positivo, Cap. 5 § 183, 184, 185, 195.
O crime é defendido por todas as nações em todos os
códigos, o fato ilícito expontâneamente cometido; sendo o
delito o fato mau voluntariamente praticado, é a conclusão
que onde não há vontade não há crime e onde não há crime
não pode recair pena.
12
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Os fatos praticados por força e por uma força verdadeiramente grande e capaz de aterrar os ânimos mais impavidos, uma força ornada e representada com as veneráveis
vestes de autoridade pública, são de sua natureza involuntários, são nascidos do grato sentimento da conservação da
vida, é mui doce a existência, e os atos que se praticam para
se gozar são de absoluta necessidade, e como tais não se
podem em algum tempo, lugar e circunstâncias classificar
criminosos.
Eis o que à face da mais justa e pia das soberanas no
fim do século passado disse o sábio Doutor Pascoal José
de Melo, em as suas Instituições Criminais tt.° 1 § 6 = Factum illicitum delictum non esse, quamvis ex eo alterius
damnum sequatur, modo consilium alterius laedendi absit
§ 4, 5 Inst. De Leg. Aquil. Et iidenique, qui vi externa
coacti, aut perterriti, [cum] consantissimus animus facile
cederet fact[o] illi.
Êste invariável princípio já foi no sempre feliz reinado
de Vossa Majestade, exatamente seguido em a sentença
proferida a favor do Marquês de Valença e de Ponte de
Lima == sem que se lhes deva imputar como culpa o terem
ido para França no sempre lamentável tempo da nossa
orfandade, por ordem do General Junot, intruso no governo
deste Reino, pois que segundo os princípios de Direito Público não restava aos honrados e fiéis portugueses existentes
neste reino invadido, depois de reduzidos pela força do usurpador à sua violenta sujeição, outro meio prudente mais
do que a obediência às ordens do mesmo usurpador, como
uma necessária conseqüência da sua violenta sujeição, porque a resistência singular de cada um longe de ser favorável à causa do nosso legítimo soberano, seria perigosa não
só à sua conservação individual mas também à futura restauração do legítimo governo, do Príncipe Regente Nosso
Senhor, enquanto o mesmo Augusto Senhor ou as forças
unidas da nação não podiam expulsar os invasores, como
depois felizmente se realizou com o poderoso auxílio dos
nossos generosos aliados.
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Todo o mundo está pelos papéis públicos instruído da
desgraçada revolução de Pernambuco, não há hoje quem
ignore que o seu nascimento foi momentâneo; que um punhado de militares tendo dado a morte no quartel e em ato
de serviço ao Brigadeiro Manuel Joaquim Barbosa de Castro,
e pouco depois ao Tenente Coronel Ajudante de Ordens Alexandre Tomás de Aquino de Siqueira, e conhecendo logo a
enormidade do crime, e a certeza da pena por que deviam
passar, e que de tanto mal só podia escapar-se por meios
extraordinários e que aos perdidos a única esperança é não
esperar salvação, correram às armas, e com os poucos soldados que estavam no quartel, populaça que acudiu ao motim
e presos facinorosos que soltaram, atacaram tudo e a todos e por meio de assassinos, tiros e gritos plantaram o
terror e espanto, e que os encarregados das forças de Vossa
Majestade e da proteção e defensão dos seus fiéis vassalos,
longe de se oporem a êste pequeno motim militar, e sufocarem-no inda no berço, uns fugiram para a fortaleza do
Brum outro patenteia a fortaleza das Cinco Pontas, e a entrega à ordem dos rebeldes, outro à frente de mais de 300
homens não ataca a 30 homens que o acometem, não prende
meia dúzia que lhe trazem mensagem, e não mata a um dos
chefes, que se arrojou a entrar no campo, e por fim sem provar a mão cede aos rebeldes a força de Vossa Majestade
que comanda.
Tanta fraqueza era ainda medicável, inda existia salva
a fortaleza do Brum, municiada, e guarnecida de tropa
aguerrida, e fiéis vassalos, inda existia a fortaleza do Buraco,
e um grande número de vassalos que não tinham caído em
poder dos rebeldes, inda estava salva, e junta a bordo dos
navios a maruja, que se compunha de mais de quinhentos
homens; estas fortes praças porém dominadoras de toda a
povoação do Recife, e o grande número de fiéis vassalos
são entregues aos rebeldes sem preceder um tiro e por uma
•
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capitulação que não tem parelha na história das desgraças
do gênero humano por uma capitulação com um povo em
motim com um povo acéfalo; por uma capitulação em que
só se tratou da salvação de um homem, sua família e bens.
Se os encarregados por Vossa Majestade do governo e
direção das armas, e da proteção e defensão dos seus vassalos, se homens criados nos horrores e estragos da guerra,
e encanecidos no arranjo de tropas não defenderam nem o
território de Vossa Majestade, e nem os seus fiéis vassalos,
antes os entregaram como carneiros ao degolador, sem exclusão dos mesmos, que se haviam recolhido à fortaleza, se
os fortes defensores de Sião, são os primeiros que fogem
em mais desacerto, que a população Romana, só com a notícia de ter César passado o Rubicon, e que entregam o
forte Sião, qual seria o terror que calou os corações dos
pacíficos habitantes de Pernambuco? Que homem haveria
que deixasse de tremer e persuadir-se que estava mui vizinho à morte? Que fariam pois em tão infeliz estado, em
tão cruéis circunstâncias homens pacíficos, sem armas, sem
cabos, sem protetores e defensores? O que a grande natureza
ensina, o que muitas nações e infinitos povos têm feito,
inda em melhores circunstâncias, ceder ao império da força,
obedecer aos tiranos e executar o que eles ordenarem, para
nao passarem pelo que passaram infinitos, pelo que passaram os que perderam a vida sem processo, sem sentença, os que morreram nas praças e ruas do Recife, no
Campo do Erário e Cotunguba.
Sendo esta a verdadeira e vergonhosa história da revolucão de Pernambuco, só são réus deste execrando crime,
os que lhe deram princípio, os que voluntariamente se uniram aos malvados rebeldes, fomentando a revolução até
ser arrancado o poder das mãos dos que estavam dele encarregados, todos os mais são inocentes, foram vítimas da
força, e do abandono em que foram lançados pelo Hipócrates de valor, por aqueles que há cinqüenta anos recebiam
soldo para em um só dia defenderem os obedecíveis direitos de Vossa Majestade. Ord. L. 5 tt.° 6.
3
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Na defesa pois do Reverendo Déão, Bernardo Luiz Ferreira Portugal, que me foi encarregada, mostrarei que não
foi revolucionário, antes o único vassalo que na convulsão
revolucionária se mostrou mais amante de Vossa Majestade
e que caindo debaixo do governo dos insurgentes, foi o único
fidesua
da
deixar
à
trabalhou
provas
posteridade
para
que
lidade e horror à nova ordem de coisas e o que com mais
energia cooperou para se fazer uma contra-revolução no
meio da revolução.
Se a inocência me não merecesse um particular cuidado, se os males que com desusada paciência têm sofrido
o reverendo réu, sem dar uma só palavra, sem anteriores
ações de amor, e amizade, para com Vossa Majestade me
não admirasse, eu talvez fosse muito curto na sua defesa,
talvez me contentasse com o que apresenta a devassa, deseserei
e
à
virtude
inocência,
à
tributo
de
pagar
joso porém
um pouco mais extenso sem temer abusar da paciência dos
integérrimos ministros de Vossa Majestade.
Um eclesiástico, que pelo seu benefício, ofícios, cargos,
e patrimônio gozava da primeira representação, que vivia
recolhido em sua casa, que não visitava senão as autoridades constituídas, e a sete dos mais honrados habitantes da
vila do Recife, de uma a duas vezes por ano, que não ia
a ajuntamentos particulares, e jantares, pode ser suspeito
de ter comunicações, e ir a casa de gentalha, e de entrar em
revoluções; as revoluções só são cogitadas, por descontentes
e infelizes, e não por contentes e afortunados; aqueles esperam melhorar, e estes em piorar.
Um eclesiástico que apenas ouve que a tropa está em
duelo e que o governador fugira com o corpo da guarda,
procura, que seja socorrido o governador que se ponha
Olinda em defesa, que logo que soube da revolução prestou
todo o auxílio, ofereceu ao Governador os seus fundos, e os
ácone
lenha,
e
e
carneiros,
água
administrava
gados,
que
selha que se sustente na fortaleza, ou se recolha e fortifique
em Olinda, e que se não confiasse no emissário dos revolucionários, e que indo a sua casa um indivíduo do Recife
*
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a perguntar-lhe se sabia da revolução lhe segura que sim,
, e que os seus autores breve pagariam a pena do seu crime,
pode ser suspeito de revolucionário? Os cuidados daqueles
ímpios era só unirem a si as pessoas de mais representação,
e crédito para iludirem os povos: se os revolucionários tivessem confiança no reverendo réu não o prefeririam ao
Padre João Ribeiro, que não representava senão de desenhador? Ao menos o não nomeariam logo conselheiro como
fizeram a dois, que nem gozavam de mais créditos em conhecimentos, e nem tinham tanta representação, e moravam
em distância?
Invadida a casa do reverendo réu pela tropa dos revolucionários, e reduzida a estalagem, hospital e estrebaria,
e governada por um dos chefes da revolução inda assim
mesmo teve o valor de demitir a Vigararia Geral, e com
os seus companheiros fazer demissão do governo do Bisfugir,
a
resolver
o
o
e
para
penitenciário
procurador
pado,
de fazer um testamento, em que declarava ser fiel vassalo, de
escrever por mão de outro um aberrege (sic) dos sucessos
e
Nunes
Arruda
a
diversas
e
falar
pessoas
porque passara,
caíssem
destes
algum
Se
contra-revolucionarem.
papéis
para
em poder dos insurgentes, se fôsse revelado o Conselho
reverendo
do
sorte
a
seria
a
contra-revolução,
qual
para
réu. Quem pois se arrisca a tanto, quem obra tanto, pode
ser suspeito de ter adesão à causa dos revolucionários?
0 primeiro ofício, que aquele governo encarregou ao
reverendo réu, foi o de jardineiro do horto, para tratar
deste útil estabelecimento, e à sua custa, para por êste
meio o dessangrarem de todo, êste só fato decide do negócio,
ímpios
aqueles
o
ódio,
era
agente
o
julgando
que
prova que
não
réu
no
era
reverendo
útil
do
a
princípio,
prisão
que
tomaram o partido de o estragarem com a pobreza e aviltamento.
Nomeado conselheiro subrogado do bispo em qualidade
de Deão não vai logo demora-se e só aparece quando por
um ofício lhe é ordenado que compareça, e até lhe marcam
os dias, e logo que teve meios de deixar de ir não o praticou?
*
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A louca e devastadora proposição de se ir arrasar o
bairro do Recife, com pólvora o aterra, o silêncio do governo
insurgente sobre este fato o põe em desespero, não vacila
em abordar o louco, e fazer-lhe ver a sua injustiça e mesmo
decidir consigo que era preciso tirar a vida àquele homem,
apezar de perder a sua, por estar bem convencido do princípio moral que todo o homem honrado, e verdadeiro vassalo
deve expor a sua vida para a salvação de sua família e
desta para a salvação de uma vila, e assim progressivamente.
O reverendo réu não procura fugir, não empenha para
este fim ao seu amigo Bento José da Costa, não se oferece
para ir a nado até ao arrecife, não fala ao sargento-mor
Manuel da Paz para a contra-revolução, a Francisco Evaristo, a João Batista Branco em Olinda, não roga a estes
para falarem a outros, não põe todos os meios para obter
uma bandeira real, não foi obrigado a ocultar-se, não foi
procurado para ser assassinado? Não foi o primeiro que fêz
arvorar em Olinda a real bandeira? Não foi o que deu agasalho às famílias acossadas do Recife? Não foi por esta
causa repreendido pelo governo? Não foi êle o que procurou
Manuel Caetano para lhe entregar a carta sem ser aberta
pelo governo? Que mais provas de honra e inocência do
reverendo réu? Que mais poderia êle fazer? Quem dentro
do foco e debaixo das baionetas obrou tanto? A quem
ocupou mais o cuidado de dar cabo da revolução que ao
reverendo réu? Não falou êle ao Coronel Bento José da
Costa, e a outros para moverem a aqueles homens a fugirem? Não pediu ao fiel da balança de Olinda para tomar
em rol as arrobas de carne, que se pesavam e os nomes dos
que as mandavam pesar, quem obra tanto, que se expõe
a tantos perigos tem verdadeiro amor ao seu soberano, ama
só ao governo monárquico e detesta revoluções.
Os fatos anteriores do reverendo réu são conexos com
os que praticou no tempo da desgraçada insurreição, nao
foi êle o que de público à vista de todo o Cabido disse ao
Capitão Manuel José Martins que no mausoléu da Augustíssima Senhora D. Maria Primeira não haviam entrar as
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peças das essas da população, que se pretendesse obrigá-lo
a cometer baixezas para se poupar dinheiro, que êle o faria à
sua custa, pois lhe era mais grato gastar três ou quatro mil
cruzados para se conservar o decoro, e respeito para com
a que foi sua soberana.
Há quem ignore que tendo o reverendo réu com as suas
ofeumas
criado,
mãos
parreiras
podado
plantado,
próprias
receu os primeiros frutos a Vossa Majestade como premissa
dos seus trabalhos e reconhecimento? Não foi êle que partindo para a corte do Rio de Janeiro o Bacharel João de
Deus Pires Ferreira lhe encomendou em uma carta que indagasse se as uvas tinham ou não chegado em bom estado,
para continuar a remeter por aquele ou outro método?
Como pois se pode sem injúria do coração humano, da
reta razão, pensar que o reverendo réu teve adesão àquele
feliz
chegada
de
na
réu
reverendo
o
foi
Não
que
governo?
Vossa Majestade à América, se ofereceu ao reverendo cabido
ir
cumpricusto
de
ajuda
alguma
sem
custa,
sua
à
para
mentar a Vossa Majestade só por ter o prazer de beijar a
real mão de Vossa Majestade?
0 reverendo réu estava como os outros governadores do
Bispado debaixo do poder do governo insurgente, o medo
obrigava a todos a obedecer, todos assinaram para evitarem a morte, o que se lhes mandava, como pois pode ser
criminoso o fato de obediência à força irresistível?
Os fatos coatos não geram delitos, comparem-se pois os
fatos voluntários do reverendo réu com os coatos, que disíância imensa, que adesão e amor para com Vossa Majestade? O medo da morte o não aterra para obrar, promover
os direitos de Vossa Majestade, não duvida falar mal do govêrno insurgente, existir entre eles o ódio dos povos, e promover a sua ruína; quem pois é verdadeiro e fiel vassalo
ser
não
atos
expontâneos
os
todos
em
pode
português
suspeito nos fatos coatos, naqueles fatos que todos os bons
e fiéis vassalos de Vossa Majestade praticaram para salvarem a vida, para terem a satisfação de viverem debaixo do
feliz governo em que nasceram, para tornarem a gozar
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da paz, e serenidade, que lhe oferecem as sábias leis de
Vossa Majestade.
O testamento do reverendo réu, os seus escritos no foge
da revolução os esforços que fêz para fugir e deixar de
comparecer no governo logo que pôde, são provas mui decisivas do ódio que tinha à revolução e aos seus infames
autores, porque ou o reverendo réu julgava a revolução capaz de duração, ou não, se julgava para que praticava fatos
criminosos para com as novas autoridades, que sabidos lhe
trariam necessariamente morte dolorosa, afrontosa e perda
de seus bens? Se não contava com a sua duração como a
podia amar e ter a ela adesão? O documento à folha 155
do apenso F. é mui demonstrativo dos sentimentos do
reverendo réu.
As testemunhas que na devassa juram contra o revêrendo réu longe de encontrarem a sua alegação em boa
parte a confirmam e são comprovativas de diversos fatos
que escreveu em suas memórias.
Os brigadeiros José Pires Campeio, depondo à folha 11G,
Luiz Antônio Salazar de Moscoso à folha 2 do sumário juram que o reverendo réu mandara pelo Coronel João Ribeiro
Pessoa de Lacerda oferecer ao governador e capitão general mantimentos, dinheiro e tudo o mais que precisasse.
0 mesmo Coronel Pessoa de Lacerda em as respostas às
perguntas judiciais o confirma. Este oferecimento não foi
feito ocultamente foi de público, entre as pessoas que o
presenciaram lembra-se o reverendo réu do Cônego José
Inácio de Azevedo e Felix José de Arantes.
Os cuidados do reverendo réu não se limitaram a
aqueles oferecimentos, adiantaram-se a aconselhar ao governador e capitão general para se não confiar no emissário José Luiz de Mendonça, e para que no caso de se
não poder sustentar na fortaleza vir fortificar-se em Olinda.
As testemunhas o Brigadeiro Gonçalo Marinho de Castro, jurando à folha 24 e o sargento-mor Vitoriano José
Marinho à folha 163 (apesar de serem públicos inimigos
do reverendo réu como eles mesmos apregoavam por ter
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o reverendo réu repentinamente dado-se (sic) de suspeito em
a causa de impedimento aos Banhos da filha do Coronel
Francisco Xavier Carneiro da Cunha, com que aquele sarda
rapariga,
a
vontade
casar
contra
força
à
gento pretendia
e seu pai e para cujo fim não largavam a casa do reverendo
réu os dois brigadeiros tios, e o mesmo sargento, querendo
forcar ao reverendo réu por si, e pela representação das
da
nascendo
de
Pernambuco,
respeito
maior
de
pessoas
repentina suspeição e nomeação de novo juiz, partir este
impea
fazer
a
Igaraçu,
de
o
Recolhimento
perguntas
para
dida e casá-la com outrem com quem já estava esponsalizada, o que deu causa aos ditos brigadeiros e sargento-mor
atribuírem este fato a conselhos do reverendo réu não ser
o juiz nomeado jurista, e a perder assim todos um dote de
mais de 30:000$) o Tenente José de Barros Falcão à fôlha 208 e folha 209, o Alferes Roberto da Fonseca à folha
221, Manuel Inácio de Carvalho e Mendonça à folha 413,
e João de Lima Brito à folha 431 afirmam que para a casa
do reverendo réu por mandado do dito Falcão, e ordem do
Coronel João Ribeiro se iam conduzindo um ou dois caixões
¦
.
de pólvora.
¦
¦ O juiz que recebeu a ordem não só jura que mandou
conduzir para casa do reverendo réu por ordem que recebeu do dito coronel em nome do governador porém que
o fim foi para que no caso dos insurgentes evadirem Olinda
nada acharem no parque e por não caber no tempo conduzir-se a Fortaleza, e que êle fora positivamente a casa
do reverendo réu receber escravos para a condução; de
todo este fato é também testemunha o dito reverendo
Conego José Inácio.
Esta conduta do reverendo réu prova bem que o seu
ânimo era proteger a boa causa de Vossa Majestade, que
o fato foi todo tratado pelos encarregados do governador e
capitão general, em quem não podia recair suspeita.
É verdade que o Sargento-mor Vitoriano José Marinho
e seu companheiro e amigo o pretinho Alferes Roberto, pretenderam lançar a má parte este fato, quiseram-o colocar
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na classe de indícios fortes contra o Coronel Pessoa e talvez contra o reverendo réu, revestindo-o para esse fim de
cores criminosas, dando-lhe a qualidade de pólvora embalada e de ser o fato acontecido na noite de 6 pelas 10 horas
com pouca diferença, felizmente porém o colorido não pegou,
o aparelho empregado foi mui fraco, tal embrulhada fizeram que se contradisseram.
O sargento-mor narra que encontrou um caixão de pólvora sem declarar a modificação em que se achava, o alferes
pretinho Roberto (assinante fixo dos armazéns de Baco)
afirma que era pólvora embalada, ambos pois mentiram
não pensaram no que disseram, ou deram a última prova de
'
v
ignorância de arranjo de parque.
Não há, nem pode haver em parque pólvora embalada
em caixões, toda quanta existe é encartuchada, e em carrosmatos fechados e numerados para se conhecer a que calibre
de arma pertence; existe sim em um ou dois caixões alguma
pólvora velha que é destinada para se fortificar com diversos mistos, e reduzir-se a velas de composição e espoletas,
consultem-se os mestre da arte e os escritores de arranjamento de parque, e ver-se-á que todos concordam nesta
verdade, e acrescentando que desta mesma pólvora fria e
em caixões se servem para fazerem cuxarras no exercício
de bomba, e por elas conhecer a patrulha de observação
aonde caiu a bomba e a diferença que fêz do ponto dado.
Logo pois a pólvora encontrada era pólvora fria destinada
para os fins ditos.
O Alferes Roberto querendo no juramento dar conta da
sua conduta, conta uma história que nada tinha com o depoimento afirma que indo de Olinda na tarde de 6 para a
fortaleza do Brum, donde estava o governador fora obrigado
a entrar para a fortaleza do Buraco e que desta praça é
que viu sair segunda vez o Coronel Pessoa de Lacerda para
Olinda a conduzir os gêneros que da primeira vez não tinha trazido, dizendo ao mesmo passo que as 10 horas estivera em Olinda, e que encontraram o caixão o que é um
palmar contraditório consigo mesmo.
-

i
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Se a testemunha se calasse neste ponto talvez o seu contraditório vigorasse por inda admitir raciocínios de combinação, a Providência porém que vigia atentamente sobre
o homem, obrigou aquela testemunha a acrescentar que o
encontro da pólvora foi depois de ter o sargento-mor Vitori ano conversado com o reverendo réu que se achava em
sua casa.
Aquele sagento-mor depondo à folha 163 afirma que só
conversou com o reverendo réu na segunda vez que foi a
Olinda depois das duas horas, descendo de casa de sua tia,
onde o mandara chamar Coronel Pessoa, como pois este fato
pode ser sucedido às 10 horas? A hora se deduz não só do
fato das duas testemunhas, porém do juramento do Juiz
José de Barros Falcão quando afirma que se usou dêste
transporte por não haver tempo de se conduzir para a fortaleza aquele resto de forragem.
Um tal fato honra muito ao reverendo réu êle é mui
conexo com os antecedentes, com ir a guarda-principal persuadir ao comandante de Olinda a partir em socorro
do governador, aconselhá-lo a pôr em defensa as estradas de
Olinda e com os oferecimentos e conselhos enviados ao governador e capitão general.
Suponha-se porém que este fato tinha cheiro de suspeitoso sobre quem carrega a suspeição? Sobre o reverendo
réu ou coronel? O coronel era um oficial superior e executor das ordens do governador, por êle é que o reverendo
réu mandou fazer os seus oferecimentos e declaração dos
seus sentimentos ao governador e capitão general por êle é
que recebeu a resposta do mesmo governador este mesmo
coronel que deu sempre provas de fidelidade desde o ato
de retirar-se do quartel e incorporar-se ao governador da
fortaleza, foi o que se foi aconselhar com o reverendo réu
onde se havia ocultar o resíduo da forragem bélica que
não podia conduzir; o juiz e os seus oficiais foram à casa
do reverendo réu receber escravos para a condução. Logo
e
suspeitas
o
coronel
contra
existir
eram
se
pudessem
pois
não contra o reverendo réu que obedeceu às autoridades pú-

— 189 —
blicas. Êste mesmo fato prova qual era a adesão do revêrendo réu ao partido de Vossa Majestade e que quanto escreveu em suas memórias em tão perigoso tempo é verdadeiro e que o sucesso que afirma à respeito de Luiz Fortes,
presenciado pelo Reverendo Cônego José Inácio é muito
demonstrativo do ódio que havia concebido contra os revolucionários.
O reverendo réu jura a maior parte das testemunhas,,
nomeado conselheiro e serviu até o fim. O fato de ser nomeado é verdadeiro e de ser porém até o fim é falsíssimo.
Feita a denominada Lei Orgânica, e publicada na Càmara de Olinda foi nela nomeado conselheiro nato o Revmo.
Bispo e na sua falta ou ausência o Deão, a publicação pois
desta chamada Lei foi em meado de abril. A testemunha
José Pires Campeio à folha 121 afirma que a nomeação de
conselheiros foi poucos dias antes da contra-revolução, logo
pois são falsas as testemunhas pelo que é relativo ao tempo
da nomeação. O tempo do serviço neste cargo em qualidade de Deão foi mui pouco, foi com a ausência que devia
fazer Domingos José Martins, e com a nova mudança de
forma dos despachos de tarifa nos quais não deviam assistir todos os governadores e sim um, tendo por assessor um
conselheiro; para estes mesmos despachos de tarifa não foi
o reverendo réu logo nomeado, e sim o Conselheiro Antônio
de Morais Silva, e porque nesse tempo enfermou foi então
mandado chamar o reverendo réu a Olinda, como jura o
mesmo Capitão Antônio de Morais Silva.
É de notar que apesar de ser pública a Lei Orgânica o
reverendo réu não compareceu nos adjuntos do governo,
veio, apareceu obrigado de um ofício, em que até se lhe
assinavam os dias em que devia comparecer. Note-se mais
que nunca assinou um só despacho com a rubrica do seu
cognome, porém sim com o título de Deão, por isso que
nunca ali representou pela sua pessoa, porém pelo benefício.
Dos despachos dados pelo Governador José Luiz a que
o reverendo réu assistiu se vê que o seu serviço foi de muito
curto tempo e que mui poucas vezes foi ao despacho e
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que desde o princípio de maio se retirou inteiramente por
doente; nas prisões inda existem o Desembargador Antônio
Carlos, o Bacharel Manuel José Pereira Caldas, e o Coronel
Manuel Corrêa de Araújo, sejam êste pois interrogados e
declarem se isto é ou não um fato verdadeiro, jure êste
último também se o reverendo réu não tratou com êle ver
se podia fazer persuadir aos insurgentes a saírem da capitania, recebendo oitenta contos, jure o Coronel Bento José
da Costa se de fato o reverendo réu o procurou para êste
fim e banhado em lágrimas lhe falou; jure também Gervásio Pires Ferreira se viu o reverendo réu propor mesmo
esta medida a outro.
Cinco dias antes da contra-revolução, próximo à meia
noite foi o reverendo réu em a sua casa de Olinda assaltado
pelo Ajudante de Campo do Governador Domingos Teotônio,
José Francisco da Silva, e um granadeiro e logo intimou
ao reverendo réu ordem de ir falar naquela mesma hora
e em sua companhia ao sobredito Domingos Teotônio, o
reverendo réu tremeu, comprou por duzentos mil réis aos
dois executores e fugiu e participou sucessivamente a sua
fuga ao Reverendo Penitenciário Manuel Vieira, e Francisco
Evaristo Veloso da Silveira, como pois o reverendo réu foi
nomeado conselheiro no princípio, e serviu até o fim?
Jura Cosme José Guedes à folha 407 referido por Manuel Inácio à folha 66 verso assim como José Emídio à
folha 408 que depois do dia 6 vira uma peça de artilharia
na porta do reverendo réu porém que não sabe quem a pôs.
Cosme José Guedes, pobre marchante que há mais de 20
anos vive excomungado por ter mandado esbordoar ao Padre José Sutério, é inimigo declarado do reverendo réu pelo
ser perseguido por êste crime em qualidade de promotor
no Juízo Eclesiástico, e pelo ter embaraçado e obrigado
cercas
mandar
as
a
no
mesmo
estado
uma
sentença
pôr
por
do quintal da preta Livramento, que êle com impiedade
mandou destruir, sendo condenado mais a pagar as percas
e danos que excedem muito ao que possui; esta testemunha
pois é falsa não só porque calou a velha e capital inimi-
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zade que tem com o reverendo réu e sendo um pobre
marchante declarou ser negociante mas porque o fato é
realmente falso, como se vai mostrar.
A casa do reverendo réu é situada à frente de um
grande campo e defronte do Convento do Carmo, e não tem
porta para a rua, as saídas são por duas escadas que partindo de um terraço coberto com um alpendre, que se prolonga pelas paredes do edifício até fenecer na frente de
dois muros, que formam dois ângulos paralelos não tendo
cada um de largura do último degrau para o muro mais
oito palmos, como pois podia existir peça defronte da porta
da casa do reverendo réu?
Os ímpios à maneira dos poetas épicos que sempre
procuram um herói existente para depois o cantarem exortando os cantos de ações e episódios que nunca existiram,
partem sempre de um princípio verdadeiro. Existia no
Campo do Carmo uma carreta, que se quebrou nos exercícios que um ou dois meses antes se fizeram naquele
campo segundo o costume.
Alguns tempos depois da revolução o governo insurgente
mandou passar a tropa dos quartéis e parque para o Convento do Carmo e na portaria que fica defronte da casa do
reverendo réu estabeleceu-se primeiro uma peça e depois
duas; de um destes dois fatos pois deduziu o ímpio Cosme
Guedes a existência da peça e para ter escapula caso de
ser confrontado com o reverendo réu serviu-se das palavras = depois do dia 6 == porque por êste modo podia
abranger um espaço desde 7 de março até 20 de maio.
Além disto depois do dia 6 de março até 20 de maio
Olinda esteve ocupada pelas forças dos insurgentes, e podiam muito bem os seus comandantes mandar assentar
a artilharia onde quer que lhes parecesse como o fizeram,
mandando-as pôr em todas as entradas e saídas daquela
cidade, que culpa pois pode ter o reverendo réu neste fato?
Há algumas testemunhas que vagamente juram que o
reverendo réu era influído na rebelião sem contudo narrarem fatos de influência e mesmo por terem cabeças mui
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várias, que vantagem, que utilidade, que interesse podia
receber o reverendo réu de uma tão triste catástrofe? As
vantagens, as utilidades e bens que tirou foi passar a ver
a sua casa reduzida a estalagem, hospital, estrebaria; o passar repentinamente de Deão a jardineiro do horto, conservando-o e suslentando-o à sua custa, o perder toda a representação de que gozava, tirando-se-lhe sem receio os seus
escravos e canoa quando vinha ao Recife, obrigando-o de
uma vez a ir em uma canoa do Coronel Bento José da Costa
e de outra a valer-se do Tenente Coronel Antônio Marques
da Costa Soares, para mandar rogar ao oficial que fêz a
apreensão que cedesse do arrastamento, se isto fora hoje
repetido se teria por conto de fadas, felizmente porém foi
contado no tempo da desgraçada revolução, existe nas memórias do reverendo réu e do dito Marques. Pode pois conceber-se influência em um homem que se viu de todo
humilhado por bandalhos que em outro tempo lhe faziam
grandes cortejos?
Um homem sensível, que abriga e agasalha em Olinda
do
família
a
recolhe
do
Recife,
fugiram
famílias
que
quantas
Intendente e mais quatro em um seminário, que as vai visitar, e tomar parte em seus pezares e com elas chorar, merece
nome
o
injustiça
tanta
com
e
tão
vagamente,
se
lhe
dê
que
de influído?
Quem se influi, quem toma partido em tais negócios
humilha-se, depreca, empenha seus antigos amigos a favor
do infeliz Desembargador José da Cruz Ferreira para não
ser maltratado, e sim solto, não o conhecendo e recebendo
dele uma carta de gratificação lhe não responde, trata-o com
desprezo só porque teve notícia que êle sem ser obrigado,
espontaneamente fêz cantigas em louvor da insurreição?
Doutor
ao
José
Joaquim
a
Nunes,
excita
influi
se
Quem
Francisco de Arruda Câmara, para fazerem a contra-revolucão em Goiana, ao sargento-mor Manuel da Paz, comandante da forca de cor de Olinda, e ao Capitão das Ordenanças da mesma cidade Francisco Evaristo Veloso da Silveira, e outros para arvorarem as bandeiras reais em Olinda
3
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e que por todo o preço e a todo o risco procura e alcança
uma bandeira real que não lhe ia custando menos que a
'vida
por ser procurado muitas vezes, depois da sua fuga,
pelos insurgentes para lhe darem a morte, como lhe comunicou depois da restauração o Juiz José de Barros Falcão,
e o Capitão Francisco Evaristo Veloso da Silveira, merece
o nome de influído, ou de uma desgraçada vítima da opressão e tirania?
O reverendo réu, também juram algumas testemunhas,
benzeu as bandeiras revolucionárias e fêz uma oração; é
um fato verdadeiro o reverendo réu o confessou e sempre
o confessará; havia porém algum meio do reverendo réu
escapar-se de obedecer à ordem intimada por um ofício?
Não tinha êle já pela própria experiência a certeza de não
ser admitida a escusa quando demitiu a vigararia geral e
o governo do Bispado? Pôde o Santíssimo Padre Pio 7.°
escapar-se de com indisível trabalho e desgosto ir a Paris
èoroar o ímpio Bonaparte? Pôde escusar-se de convir como
legítimo e canônico no casamento do Arcebispo Talleyrand?
Às circunstâncias porém as forças a que não podia resistir
e o medo da morte foram os agentes necessários; os fatos
de pura necessidade de medo cadente em varão constante
hão são criminosos, não produzem réus, os réus, os crimihosos são os que obrigam a praticar = Ad auctores redit
secleris coacti culpa = Seneca Troad V 870.
O reverendo réu em suas memórias queixa-se duramente
deste fato, tanto pelo mesmo fato, como pelo dia e mau
tratamento que sofreu de o porem ao sol enquanto eles cobertos com os seus chapéus riam-se do Deão que de alguma
coisa passou a nada. A partida do reverendo réu no mesmo
instante para Olinda a ir ser ministro do lava-pés; a ocultação que fêz da oração apesar de lhe ser pedida por muitas
fato
foi
seu
o
são
mui
de
decisivas
provas
que
pessoas
de mera necessidade, uma conseqüência necessária da força
a que estava sotoposto.
Juram igualmente outras testemunhas que o reverendo
réu assinara e fizera pastorais revolucionárias; a primeira
•
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é uma verdade, o reverendo réu e seus infelizes commesobrigados
eram
Bispado
do
no
pelos
governo
panheiros
mos princípios de terror, e conservação da vida a assinarem
mandava
Provisório
0
Governo
mandava.
lhes
se
quanto
ordem para se fazerem as pastorais, feitas eram remetidas,
e o governo depois de as ver, emendar, riscar, e mesmo
fazer novas as mandava para se copiar e assinar, como se
memórias
=
das
=
letra
carta
do
apenso
da
[...
]
prova
do reverendo réu onde já se queixa destes insultos.
Não são precisas porém, Senhor, estas provas nas mesmas pastorais, elas existem, leiam-se com vagar, e conhecer-se-á que tantas são as pastorais quantos os estilos; esta
os
todos
se
servem
de
a
é
mais
a
é
que
positiva,
prova
eruditos para conhecerem de quem são as obras. Se assim
não sucedesse nem o reverendo réu nem seus tristes comrevêter
o
culpa
assinariam,
as
pode
pois
que
panheiros
rendo réu deste fato, que não seja inteiramente conexa,
com a de seus companheiros? Se eles, como obrigados por
Uma força irresistível nada sofreram, se Vossa Majestade
teve para com eles a mesma alta piedade que teve para
com o Patriarca de Lisboa, e para com os fidalgos que foram à França pedir um rei da má raça Bonapartina, porque
não estará nas mesmas circunstâncias o infeliz reverendo
réu, que antes do desgraçado sucesso da revolução, e no
ato dela deu tantas provas de amor e fidelidade, e que
no tempo da insurreição fêz o seu testamento solene o ato
mais sério do homem e em que declarou ser fiel vassalo?
Vossa Majestade saiu das mãos do criador para felicidade
dos homens, como Ti to, Marco Antônio e Antonino, só julga
mau o dia que não derrama mil graças sobre os homens;
em seu tão justo como seu imparcial coração não entram particulares afeições, basta ser vassalo para ser filho, e estar
na ordem das mesmas graças e dos mesmos benefícios.
Aparece Manuel Soares de Souza, depondo à folha 244
afirmando que vira o reverendo réu fazer uma pastoral incendiária, da imoralidade desta testemunha já em outras
defesas tenho falado, a falsidade porém do seu depoimento
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nesta parte está demonstrada nos autos; combine-se o passaporte que obteve a testemunha para sair da vila do Recife,
e ofício do governo ao juiz ordinário com Intendência na
Polícia, a respeito dos movimentos do Pau do Alho, de que
a testemunha dá parte ao governo com a época da Pastoral, e se reconhecerá que a testemunha não se achava
no Recife.
A esta testemunha se une a testemunha à folha [... ]
que afirma ouviu dizer o mesmo, uma e outra testemunha
porém nada valem, e nem formam indício na conformidade
da Ordenação do Livro 5 o título 134.
Antônio de Albuquerque, êste monstro de crimes e
imoralidades, e que já em outras defesas falei, depõe de
ouvida vaga que o reverendo réu era um dos principais
revolucionários por proclamar ao povo de Olinda a favor
da rebelião; como é público um fato de que os habitantes de
Olinda, e nem outras testemunhas falam? Esta testemunha
sabe algumas palavras portuguesas de orelha sem contudo
conhecer a força de cada uma; revolução é o ato convulsivo de arrancar do legítimo possuidor a autoridade, feita
a crise, usurpado o poder extingue-se ou fenece a revolução a que se segue a insurreição, ou um governo usurpado;
publicidade ou notoriedade se diz o conhecimento que tem
a mor parte de um povo de qualquer sucesso, é portanto
esta testemunha além de falsa despresível.
*
a>

a

*

O caráter sombrio e recolhido do reverendo réu, o sistema exato de recolhimento que há 20 anos adotou o inibia
de sair de casa senão nas ocasiões em que lhe era indispensável, como visitar uma ou duas vezes as autoridades constituídas, e aos seus antigos amigos, uma ou duas vezes no
ano; desta economia nascia não assistir a jantares, e nem
a assembléias, e nem ter relações com famílias que entraram a figurar há 20 anos; apesar porém de ser êste fato verdadeiro e tão público, que não há em Pernambuco quem
o ignore, José Antônio de Lemos depondo à folha 271, da
devassa e Pedro Américo da Gama, depondo no sumário
do Rio de Janeiro à folha 10 verso, e Teodoro Fernandes
*
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Gama à folha 13 verso, afirmam que o reverendo réu ia
à casa do Cabugá e Felipe Neri.
José Antônio de Lemos, é uma testemunha universal,
que tudo viu e contra todos jura, e que sendo vendilhão
de louça grossa declarou ser negociante; esta testemunha já
tem sido refutada em diversas defesas, e demonstrado a sua
imoralidade e só acrescento que jurando imensidade de testemunhas do Recife na devassa a respeito dos que iam aos
chamados clubes em que numeram mais de 200 pessoas, só
esta teve animosidade de compreender ao reverendo réu.
-

Pedro Américo da Gama, cavalheiro de indústria, inimigo declarado do reverendo réu por se ter oposto em juízo
ao furto que pretendia fazer do engenho Passassunga e Patos, e ao furto do vínculo do Porto de Galinhas, não se
atreveu a jurar de vista de ir o reverendo réu àquelas casas
e apenas se limitou a usar do verbo = senti == que é um
juízo igual ao seu corrompido coração (como o demonstrou
o Governador Caetano Pinto de Miranda Montenegro em
as respostas que deu na Corte do Rio de Janeiro) o que
nada é em direito porque das testemunhas não se quer o
seu juízo porém a sua ciência recebida pela impressão da
vista, ou ouvido do fato em sua alma.
*

Teodoro Fernandes Gama é filho de Amaro Bernardo da
Gama e em tudo semelhante a seu pai, há 25 anos que são
inimigos declarados do reverendo réu, todo o Pernambuco
sabe que esta inimizade é velha e que teve origem na continuada oposição que a estes dois malvados fêz o reverendo
réu evitando que eles roubassem mais de 18:000$ réis e
que não havia parte onde um e outro se achasse que não
vomitassem execrações contra o reverendo réu.
O reverendo réu é um homem singelo, e franco como
denotam as suas mesmas respostas às perguntas, se tivesse
uma só vez ido àquelas casas francamente o declararia, se
fosse amigo de jogos e jantares teria sem dúvida ido assim
como iam todas as autoridades constituídas, e pessoas de
bem e por estar certo que não havia proibição alguma
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de se entrar em tais casas, o reverendo réu porém quer
dar a última prova de falsidade e perversidade de tais testemunhas.
Existem nas prisões desta cidade muitas pessoas que
confessaram irem àquelas casas; inda existem alguns proprietários das casas marcadas, interroguem-se (à exceção
de Gervásio Pires Ferreira a cuja casa confessou o revêrendo réu ter ido 7 viêzes em 7 anos) se uma só afirmar
que viu e se juntou com o reverendo réu nas referidas casas,
êle não duvidará confessar à face do Universo que é um
perverso e o mais criminoso dos homens no negócio da
revolução.
A testemunha à folha [... ] quis inda dar provas quando
jurou que o graniso que caiu em Pernambuco, e tocou algumas cabeças, e as enlouqueceu inda existia na sua cabeça,
pois que declarando-se réu de alta traição afirma que 8
dias antes já ouvia falar da revolução, e depois que ouviu
dizer, que o reverendo réu dissera que há 6 anos botava livros abaixo para fazer a revolução. Tem havido revoluções
nas letras por meio de estudos por meio de lição de livros,
estas revoluções porém não têm feito mal ao gênero hu^
mano, porém sim bem; revoluções porém em sociedades,
em usurpações de poder nunca se fizeram pela lição de
livros, porém por dinheiro, armas e planos combinados que
se não acham em livros.
0 reverendo réu confessou que assinara tudo quanto se
lhe mandou e era a conseqüência necessária da força geral,
e particular que sofria, negou porém inteiramente tudo
quanto não estava por êle assinado que não era semelhante
aos originais assinados assim como a oração de bandeiras
que se acha no Apenso, que não só nunca a viu porém nem
mesmo teve notícia, e é inteiramente desconforme do estilo
do reverendo réu e do ofício porque se lhe ordenou a fizesse, que era ser muito breve. 0 reverendo réu apesar de
ser rogado e instado para mostrar a oração o não fêz, no
rio quando voltou para Olinda a lançou espedaçada, o que
é também uma prova positiva da má vontade com que a fêz.
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O bilhete de Luiz Fortes, que o reverendo réu não
recebeu prova bem dois fatos a seu favor, primeiro que êle
não tinha relações com os membros do governo, que nada
lhe comunicavam da sua conduta política, que Luiz Fortes
lha dava ou por condoer-se do reverendo réu ou para por
esta via poder saber onde se achava oculto o reverendo
réu e que quando êle foi dirigido ao reverendo réu já êste
tinha desaparecido.
Em uma palavra, um homem que só tinha a perder,
e nada a ganhar, que sofreu insultos e ataques pessoais,
que viu a sua casa invadida e governada por outros, que
atacado de sensibilidade, e desesperação quis dar a morte
àquele que pretendia incendiar o Recife, com perda certa
da sua vida, não pode ser contemplado como amador de
tal desordem.
O governo insurgente, e o seu governador eclesiástico
não tinham prática da etiqueta eclesiástica, entregaram ante
o reverendo Vigário do Recife, ao reverendo réu um bilhete
para a mudança da oração da Missa e ordenaram que o entregasse ao reverendo cabido; o reverendo réu entregou na
presença dos conegos ao secretário; o reverendo cabido, de
aos
oficiou
não
réu
era
reverendo
o
gopresidente
quem
vernadores do bispado para mandarem dar a execução,
daqui pois nasceu o não se expedirem ordens para se dar
geralmente: se o reverendo réu tivesse adesão à causa, se
quisesse mudar a oração não faria oficiar aos governadores,
visto que o cabido não estava de posse da jurisdição ordinária, como pois inda há estúpidos que acusem ao revêrendo réu em um fato em que êle por não se dar inteira
execução à ordem se aproveitou da ignorância dos governadores e da do governador eclesiástico?
Falam as testemunhas de um requerimento feito pelo
reverendo réu a favor de uma infeliz viúva a quem ímpios
essegunda
uma
vez
tirado
haviam
arbitrários
meios
por
crava para ter em casa da sua barregã, único bem de que se
sustentava aquela infeliz viúva. Êste requerimento que
se acha no Cartório da Correição, e necessariamente se ha-
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via encontrar por Certidão entre os papéis do reverendo
réu nada tem de amargo e ofensivo dos honrados europeus;
o ódio e a vingança dos adoradores da abusiva filantropia e
da mal entendida compaixão que pretendiam plantar para
debaixo destes nomes poderem requerer o que lhes parecesse
a respeito dos escravos, e irem assim minando contra a
escravidão, vendo que a sua pretensão abortou alteraram o
requerimento, e o fizeram aparecer deslocado e como tal
ofensivo.
Para se conhecer que no dito requerimento não há intenção de atacar a generalidade, basta lerem-se estas palavras = certa classe de europeus que há pouco têm chegado
ou vindo = que formam duas respeitáveis exceções: primeira da mor parte dos que há pouco haviam chegado,
segunda de todos quantos já se achavam estabelecidos no
país. A palavra = europeus = não compreende somente
os portugueses nascidos na Europa porém todos os oriundos daquela primeira parte do mundo.
São bem públicas as desordens, insolências e libertinagens que alguns homens tanto portugueses como estrangeiros que vieram dos portos estrangeiros fizeram em Pernambuco, e a rapidez com que iam plantando a libertinagem
debaixo do nome de bom senso, e filantropia, destes pois
é que falava o reverendo réu; o resto do requerimento o
prova, e mostra que o ânimo do reverendo réu era mover
ao juiz a dar inteira execução à lei, prestar-lhe um ver.
dadeiro culto.
O reverendo réu só tem de brasileiro o nascimento, não
conta na ordem de ascendentes tanto da parte de pai como
de mãe um só brasileiro, seus pais e avós nasceram em
Portugal; na idade de 7 anos seus pais o mandaram para
Portugal donde voltou de 22 anos, e depois tornou duas
vezes a Lisboa; os principais amigos do reverendo réu em
Pernambuco eram europeus, e com estes é que mais vivia,
e tratava; como pois a perversidade de quatro homens que
queriam destruir a escravidão na América, e estabelecer
uma perigosa filantropia e libertinagem lhe pode ser danosa,
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sendo seu fim um bem real à sustentação da Legislação
Pátria, que não conhece para requerer em nome de outrem
a aparatosa palavra = compaixão = que é um sentimento,
e não representante civil? Como um homem que é todo
europeu, e que sempre tem vivido com europeus pode sei
inimigo destes? Todas as suas irmãs são casadas com europeus e casadas depois da morte de seu pai sendo os casamentos feitos pelo reverendo réu.
Não mais, Augustíssimo Senhor, o amor da inocência
ia-me insensivelmente arrebatando, ia-me obrigando a usurpassar os limites do meu defendido, de chegar ao ponto de
ser tedioso, de roubar o precioso tempo, colhendo pois as
velas do amor da inocência eu entrego as imensas reflexões
e argumentos de que ainda podia usar, ao cuidado dos integérrimos, e sensíveis ministros de Vossa Majestade, que
são ilida mais que eu protetores da inocência, e que não
cansam em trabalhar por que o inocente goze da proteção
das leis de Vossa Majestade, que sejam reconhecidos e
respeitados como tais.
F. J.
Com quatro documentos, e protesta de juntar outros.
(a.) Francisco Pires da Franca
Ofr.°
(a.) Antônio Luiz de Brito Aragão Vasconcelos
¦

¦
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64)
O Vigário Colado da freguesia de Nossa Senhora da
Conceição do Pau dos Ferros, sita na capitania do Rio Grande
do Norte, Manuel Gonçalves da Fonte tem relevantes embargos ao Venerando Acórdão f. que o mandou dizer de
Fato e Direito na presente devassa e para que se reforme
diz por esta e melhor via de direito.
E. S.C.
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N.° 234
Porque o embargante na revolta da capitania do Rio
Grande do Norte, feita por André de Albuquerque Maranhão
não foi agente nem cúmplice nem prestou serviço algum
aos rebeldes daquela ou de outras capitanias revoltadas.
Porque a freguesia do embargante dista do Recife de
Pernambuco mais de 120 léguas, e da capital do Rio Grande
oitenta, à capital foi unicamente o embargante apresentar
a Carta Patente de Pároco para ser registada na Contadoria
da Real Fazenda; a Pernambuco a mais de 14 anos que lá
não ia por habitar nos sertões vivendo no exercício das
suas ordens, e por isso nenhumas relações tinha com os moradores da capital do Rio Grande e do Recife.
Porque tanto no dia da revolta do Recife, como da
cidade do Natal, capital do Rio Grande estava o embargante na sua paróquia curando do seu rebanho pacificamente, e portanto não foi agente nas ditas revoltas.
Porque só homens esquecidos que depois desta vida há
uma outra eterna, é que podiam imputar que o embar<*ante fora um dos primeiro revolucionários da vila de
Porto Alegre e Serra do Martins.
Porque regendo o embargante o rebanho em que o pôs
o Espírito Santo não se intrometia em negócios seculares, e
muito mais em crimes contra aquele que reina por Deus,
e esses fatos foram obrados pelos seculares sem ajuda ou
favor do embargante que não lhe deu nem daria por conhecer o mal da ação.
Porque o embargante ainda querendo não podia ser um
dos revolucionários primeiros da vila de Porto Alegre, _L°
porque não era pároco daquela vila; 2.° porque não tinha
amizade com o pároco por ter chegado há quatro meses e o
não havia visitado o embargante por distar oito léguas da
sua moradia; 3.° porque naquele lugar e na freguesia
do embargante não houve revolução pelo povo sim por
ordem do Governo Provisório do Rio Grande dirigida ao
Tenente Coronel Regente daqueles contornos.
¦

0
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Porque êste tenente coronel foi quem levantou a bandeira dos rebeldes na vila de Porto Alegre, e portanto para
êste ato não concorreu alguém e por isso não houveram
cabeças.
Porque na povoação do embargante não houve revolta,
porque o povo e o embargante se conservaram sempre na
fidelidade de El-Rei e o embargante mesmo nunca saiu da
sua casa, não assistiu ao arvoramento da bandeira em Porto
Alegre, e nem soube sequer por notícia como era, de que
côr, e que símbolos tinha.
Porque a Serra do Martins dista da povoação do embargante oito léguas, onde tem o embargante um administrador dos Sacramentos, e por isso não era obrigado a ir
freqüentemente a ela em razão do seu ofício.
Porque a última vez que o embargante foi à Serra do
Martins foi no ano de 1816, para tirar a inquirição de genere,
e moribus do filho de Agostinho Tavares Pereira, demorando-se três dias.
Porque desde 1816 só tornou o embargante ao dito lugar em junho de 1817, depois de destruída a revolta, chamado pelo povo por haver-se retirado doente para o seu
país o Administrador dos Sacramentos, que ali tinha o
embargante.
Porque o embargante tanto não podia escrever ao Govêrno Provisório de Porto Alegre, pedindo-lhe força armada,
que naquela vila nunca houve governo, e igualmente é falso
dizer-se o fizera para os lugares de Figueiredo e São Cosme,
na Capitania do Ceará, para levantar-se a revolta, antes
para aquela capitania quis fugir para evitar a força que faziam os rebeldes do Rio Grande aos povos do seu território.
Porque é absoluta impostura o fato que se atribui de
escrever cartas incendiárias para tais lugares, assim como
pretender atacar os presídios de Figueiredo, e São Cosme,
e levantar aí bandeira, impostura que destruirá com nervosos
argumentos, quando disser de Direito.
Porque imputações tão falsas, como inverossímeis
somente poderão ser urdidas pelos criminosos Manuel da
_¦
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Cunha Pereira, José Joaquim da Luz, e seus parciais, ladrões de profissão da Fazenda de El-Rei e dos particulares,
por cujos fatos, Manuel da Cunha Pereira havia sido degredado para Piauí pelo Ouvidor do Ceará João Antônio
de Carvalho. Estes e outros homens eram os confidentes do
governador do Ceará para criminarem a vassalos fiéis
de Vossa Majestade.
Porque a maior das calúnias que se tem praticado
desde que existe o mundo é dizer-se que o embargante lera
proclamações dos rebeldes na sua paróquia, uma única que
lhe foi enviada a rasgou o embargante, pisou aos pés e a
queimou. Se quem assim obra é revolucionário então jata-se
o embargante de o ser e será sempre que lhe enviarem
papéis contra a lei de Deus e de Vossa Majestade.
Porque sendo registadas as pastorais no livro delas, e
havendo-se mandado pelo governador do Rio Grande José
Inácio Borges, depois de restaurada a capitania, examinar se
nos livros da paróquia do embargante se achava registo
de ordem rebelde não se achou: 1.° porque nenhuma se
dirigia ao embargante; 2.° porque a pastoral eclesiástica
a dilacerou o embargante, pisou e queimou não ouvindo
as suas ovelhas doutrina oposta às máximas do Santo
Evangelho.
Porque não é menos importante a falsa imputação que
se urdiu contra o embargante que fora armado e escoltado de um seu escravo e outras pessoas a casa do Padre
Francisco Mendes para o revoltar contra o Estado Real.
Porém
Porque a inocência do embargante é patente, porque
é verdade que foi à casa desse padre a cobrar os emolumentos da sua paróquia da parte em que êle administrava
os sacramentos no lugar de São Cosme, e Câmara, para
pagar uma porção de farinha que comprara para a sua
sustentação, e dividir com os pobres seus paroquianos, por
ser o tempo de fome e seca, que é no que cuidava o embargante e não em revolta.
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Porque foi também a confortar aquele padre para exortar os povos que lhe havia incumbido o embargante a se
não precipitarem em os princípios do tempo e foi cumprir
com os deveres do seu Sagrado Ministério, por ser Ministro
da Paz deixada, e tanto recomendada por Jesus Cristo; e
como esta doutrina não agradava aos malvados eis o motivo que para o tirarem do meio do seu rebanho lhe fizeram as imputações por que foi perguntado. Porém o embargante repousa na paz em que está a sua consciência, e
confia em Deus e não nos homens cantar a vitória dos seus
inimigos.
Porque as armas de que usou sempre o embargante foram chorar entre o vestíbulo e o altar, e na viagem que fêz
o seu pagem por ter que transitar treze léguas por uma cordilheira de serras, habitada por animais ferozes, levou
aquelas armas que costumam trazer os viajantes por tais
lugares, que Vossa Majestade não proíbe; eis aqui a gente
armada, que levou o embargante na entrevista que teve com
o Padre Francisco Mendes.
Porque mais se demonstra a falsidade do que depuseram as testemunhas porque se o embargante quisesse perverter os eclesiásticos, o faria aos que moravam mais perto,
e com quem tinha amizade, como fosse João Francisco Fernandes, Paulo Bezerra, capelão da serra do Martins, Anacleto de Oliveira na Serra de Luiz Gomes, e outros e não
tomaria o trabalho de ir tentar o Padre Mendes, morador
cinco léguas distante da sua paróquia.
Porque não constando por modo algum que o embargante cometesse alguma ação criminosa, nem antes nem depois da revolta, e que as imputações que se lhe fazem estão
convencidas de falsas, e constando pela justificação junta
não só a boa moral do embargante, senão que denotadamente
não cumpriu ordem alguma dos rebeldes, antes a que lhe
foi enviada, dilacerou-a, pisou-a e queimou-a, é logo necessária conseqüência, que o embargante está inocente na presença de Vossa Majestade e como tal há de ser restituído
ao benefício e família, deixando-se-lhe salvo direito para
*
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propor contra as falsas testemunhas as ações que lhe compete pelo dolo mau, e deliberado ânimo que tiveram de
perder ao embargante.
F. J.
(a.) Francisco Pires da Franca
I — 30,34,1 n.° 17

V
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65)
Senhor.
Senhor, Augustíssimo Senhor, a satisfação de defender
ao Padre Manuel Gonçalves da Fonte, Pároco da Freguesia
do Pau dos Ferros, situada em o território do Rio Grande
do Norte, e parte em o do Ceará, a um pároco cujo nome
existiu sempre escrito na primeira coluna da lista dos pastores beneméritos de segunda ordem, tanto pela extensão
dos seus conhecimentos morais, como pela sua atividade,
mansidão e zelo da causa de Deus, das arbitrárias calúnias,
que a impiedade tramou para se forrar das muitas injúrias
nunca
ou
se encontra na
vezes
raras
um
orgulho
que
que
longa história dos desajuizados e lágrimas da espécie humana fêz gravar no duro coração do Governador do Ceará
Manuel Inácio de Sampaio.
É bem sabido por até andar escrito em quase todos
os periódicos a grande emigração dos povos do território do
Ceará para o território do Rio Grande do Norte, a fim
de se salvarem à não vulgar perseguição daquele governador e raiva que êste cruel homem consagrou a todos os
homens sentimentais que agasalharam e prestaram socorros
aos infelizes emigrados.
O local da freguesia do reverendo réu oferecia a todos
os oprimidos e vexados pelo governador do Ceará um cômodo
asilo, e uma breve passagem de uma a outra jurisdição;
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desta comodidade e segurança nasceu que uma boa parte
dos fugitivos se veio abrigar à freguesia do reverendo réu
tanto pela brevidade e facilidade de passar a linha divisória,
como pela comodidade de estarem em ponto de saberem das
suas famílias com muita facilidade e com comodidade poderem providenciar e promover os seus interesses.
Os emigrados, os infelizes, têm direito a serem socorri<los. As casas dos párocos são as estalagens e hospitais dos
viajantes, dos certos, todos procuram as casas destes Ministros do Altíssimo, todos os emigrados pois se dirigiam à casa
do reverendo réu que os socorria e consolava e lhes prestava
todos os ofícios perfeitos, que estavam ao alcance dos seus
meios, daqui pois nasceu daqui emanou o ódio que o governador do Ceará concebeu contra o reverendo réu Padre
Luiz José Corrêa de Sá, e a todos quantos favoriavam aos
emigrados.
Aquele governador é o mais vingativo dos homens, todos os meios de vingar-se são bons uma vez que por eles se
consiga os fins a que se pretende. A desgraçada revolução
abriu à sua cruel vingança uma ampla estrada, tudo que
aborrecia e odiava foi vítima.
O ex-ouvidor João Antônio Rodrigues de Carvalho, os
negociantes Francisco Álvares Pontes, Matias José Pacheco
°
do Crato, a Velha Barbosa, sentio
1
o Padre Luiz José,
ram o peso da vingança, enquanto os grandes criminosos
os chefes da revolução do Crato, e Jardim, que eram os
ministros da vingança daquele governador não só jazem em
homens
dos
o Capitão-mor
um
o
mais
malvado
porém
paz,
José Pereira Filgueira se acha premiado com o ser de
comendador.
A terra está coberta de imorais, aduladores, egoístas e
medrosos, foi pois fácil ao Governador do Ceará colher
homens para deporem contra o réu por aquela maneira,
que já em outras defesas se tem mostrado; graças porém
à Providência, que a tais testemunhas apesar da perversidade dos seus corações e costumes e da baixeza e fraqueza
do seu caráter em jurarem tudo que se lhes ensinou, ju-
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raram de ouvida contra o reverendo réu à exceção da testemunha à folha 26 verso e à folha [...].
Todas as imputações porém que emanam destes autos
contra o reverendo réu se reduzem a ter tido parte na revolução de Porto Alegre, e serra do Martins; a ter escrito ao
Governo Provisório daquela serra para lhe fornecer gente
para com ela atacar os presídios do Figueiredo, e serra de
São Cosme; a ter lido proclamações do governo insurgente
de Pernambuco em a igreja e ultimamente de ter reduzido
os povos indo para êste fim com um séquito de gente
armada à casa do Padre Francisco Mendes, e depois fugido
da freguesia para não ser preso.
A serra do Martins, e vila de Porto Alegre, são mui distantes da freguesia do reverendo réu, os sucessos daquele
território são estranhos e exilados do Pau dos Ferros, jamais
Pau dos Ferros reconheceu e mesmo soube da existência do
Governo Provisório de Porto Alegre, e serra do Martins se
é que houve. Em cada um destes territórios há jurisdições
civis e militares diversas, cada um é dirigido e governado
separadamente; como pois dirigia a Pau dos Ferros o govêrno da serra do Martins? Como o reverendo réu teria
parte na revolução daquela paróquia e vila inteiramente
separada da sua? Como se assim fosse não seriam implicadas na desgraça as autoridades civis e militares do Pau
dos Ferros?
As testemunhas que afirmam uma tal loucura referem-se
a ouvida de publicidade, que do modo repetido pelas testemunhas nada é nem utiliza, ou danifica ao reverendo réu.
Não são indícios não são argumentos as fontes de donde
demanam as provas sobre que devem recair as sentenças
de condenação, os indícios não são mais que fatos cujas causas são muitas. Suponhamos que há dez indícios: aí temos
somente dez efeitos, cuja causa é incerta. E como dez incertezas podem produzir uma certeza? Um tal resultado tem
tanto de impossível, como têm mudas trevas de produzirem
luz. Brissot theorie des Loix crim. tom. 2 ses. 15.
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Nullus quemquam ante justum judicium damnet: nullum
suspicionis arbítrio judicet: Non enim qui accusatur, sed
qui convincitur réus est: Pessimum namque et periculosum
est quemquam de suspicione damnare = Const. crim. de
Carlos Magno L. 7, C. 186.
A fama vaga foi e será sempre indício inda mesmo
quando tem origem em pessoa de autoridade e digna de
fé = ou fama pública que proceda de pessoas de autoridade
ou dignas de fé =.
Et quae demum fides adhibenda est indiciis natura sua
fallacibus? Nam, ut de iis tantum, quae superius memoravimus, non nulla dicamus, fama seu rumor publicus de delinquente maxime fallit: potest emim a malevolis ortum habere, garrulis et inimicis = nec vanae populi vocês audiendae
sunt == uti bene aiunt Imperatores in 1.12 § 1 Cod. de
poen. = Desembargador Melo Inst. Crim. título 18 § 6.
Não constitui prova o dito de uma testemunha, não basta
para imposição de pena prova semiplena. L. júris jurando
9 Cod. de test. L 20 f. de quart argumento da Ord. L. 3.°
titulo 52, Paulo Risi animad. ad crim. jur. p. t = Semiplena,
quae dictur, probatio in criminalibus nihil ferme facienda
= Dr. Melo lugar citado título 17, axioma 5.
Estas duas regras não admitem exceção sejam quaisquer
que forem as circunstâncias e natureza do crime, diz o já
citado Doutor Desembargador Melo no lugar também citado
axioma 6. Nec excipimus crimina privilegiata; nam quo
gravius est delictum, eo majores requiruntur probationes.
Daqui em diante ficará proibido em qualquer caso, ou
circunstância, e de qualquer natureza que seja o delito sôbre que se houver de proceder, ainda que pertença a classe
dos mais atrozes o uso dos modos irregulares da prova, pois
e
irregulares,
são
e
conseqüência
injustos,
isso
por
que
por
não devem ser admitidos em qualquer caso possível visto
que em todos os delitos devem aplicar-se os mesmos meios
para o descobrimento da verdade, e se eles são insuficientes
no
um
caso
menos
não
o
em
devem
ser
o
conseguir
para
outro. Código da Toscana § 27.
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.

Não havendo pois provas contra o reverendo réu e sim
indícios remotíssimos não deve sofrer pena, para se não
cair no desagrado da Carta Regia de 2 de janeiro de 1809.
que no estado de dúvida, na falta de provas plenas se absolvam os réus para se não condenar a inocentes que na alternativa de se absolverem mil criminosos, para se não castigar
a um inocente absolvam-se muito embora aqueles para se
não condenarem estes.
Contra estes mesmos indícios que a maldade fêz desmuito
mais podea
outros
reverendo
réu
o
contra
pontar
rosos à mesma prova que resulta da justificação junta, de
testemunha de fato próprio, que depõe que o reverendo
réu longe de proclamar a revolução aconselhava contra ela.
Se o reverendo réu tivesse escrito cartas incendiárias e
suasórias da revolução para a capitania do Ceará não apareceriam elas? Se tivesse saído a ajustar-se com o Padre Luiz
José Corrêa não seria visto em uma distância de mais de
40 léguas? Porque pois crer coisas que por si mesmo são
inacreditáveis?
Suponha-se que o reverendo réu apresentando-se-lhe
um papel revolucionário o leu por querer mesmo refutar
sem
contudo
viu
folha
diz,
à
testemunha
que
a
o
é
que
que
declarar, nem o tempo, nem o lugar como cumpria pela positiva disposição da Ord. L. l.° título 86 § 1.°, êste fato não
é de declamador e nem anunciativo da adoção do infernal
sistema; todos os dias lemos heresias, e jamais seremos por
isso chamados hereges.
Para se resolver um só homem, um pobre eclesiástico,
a seguir o partido revolucionário era preciso que o revêrendo réu e muita gente armada fosse à sua casa? Que utili dade ou vantagem recebia o corpo revolucionário de ter
na
empregar
se
número
no
seu
mais um eclesiástico
para
termo
e
vila
na
Ou
e
tanto
tanta
trabalho?
gente
persuasão
Se
revolução?
a
estava
não
ou
Ferros
de
do Pau
plantada
estava para que ir obrigar um velho eclesiástico a seguir o
o
mesma
esta
generalidade'
da
partido
generalidade quando
compelia, inda que o não fosse a figurar de rebelde para
14
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salvar a sua vida? Se não estava para que com exclusão de
homens de riqueza, representação e relações se iam abordar
um velho padre sem riqueza, sem representação e sem relações, um pobre capelão e simples administrador?
O reverendo réu conservou-se sempre em a sua freguesia, nela foi preso como pois saiu dela? Como fugiu e
foi seguido 20 léguas? É uma verdade que estando, como
sempre esteve, em sossego a freguesia do Pau dos Ferros
o Governador do Ceará fêz expedir para ela uma tropa
devastadora uma tropa de vândalos cujo destino era arrasar
os sertões, era abrasá-los por meia dúzia de anos, e que os
pacíficos habitantes daquela freguesia cuidavam muito de
se desviarem dos lugares por onde a inundação passava,
para não sofrerem, além dos roubos e devastações que foi
geral algumas cutiladas ou tiros como sofreram muitos.
Se o reverendo réu se tivesse conduzido como as ímpias
testemunhas do Ceará juram de ouvida, não apareceriam testemunhas de vista dos melhores fatos na devassa do Rio
Grande ou Paraíba? A matriz do reverendo réu e a sua casa
de residência não estão situadas no termo do Rio Grande,
e Comarca da Paraíba? Os fatos e conduta do reverendo
réu não foram presenciados pelas testemunhas daquela freguesia que depuseram nas devassas? Tanto mais a testemunha é próxima ao lugar aonde se diz feito o delito, tanto
mais razão tem de ser intruída dos fatos; as do termo, as
do lugar da habitação do reverendo réu nada viram nada
ouviram e as de lugares mais alongados foram as que ouviram falar, viram cartas, e leram proclamações? Quem não
conhece o propósito com que estas coisas se fizeram para
saciar a vingança do Governador do Ceará?
O reverendo réu logo que soube da sede que lhe tinha
o Governador do Ceará desceu ao Rio Grande, apresentou-se
ao governador, e lhe entregou os documentos comprovativos
da sua inocência, e se ofereceu para ficar preso enquanto
se conhecia da sua conduta; o Governador que bem conhecia a conduta do reverendo réu, a sua inocência, mandou-o
em paz cuidar do seu rebanho e recebendo os documentos
¦
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enviou a alçada como prova a carta junta. Se o reverendo
réu fosse criminoso, se contra êle houvessem decantações
não voltaria para a sua paróquia e estaria nela em paz
por tanto tempo.
Eia pois Senhor, contra o reverendo réu não há prova
de ter tomado parte na revolução, de ter nela cooperado; da
devassa do Ceará das cartas do escrivão da mesma devassa,
e do ministro que a tirou consta que não houve liberdade
no procedimento, que foi todo feito ao agrado do governador,
que os facinorosos foram salvos, e alguns premiados, e os
inocentes oprimidos, e portanto espera o reverendo réu ser
julgado inocente e restituído a si sua honra e boa fama (*).
I — 30,34,1 n.° 18

66)
Senhor.
Prostram-se com a maior submissão perante o trono Frei
Joaquim do Amor Divino Rabelo e Frei José Maria do Sacramento Braine, Carmelitas da Província Turonense de
Pernambuco, presos nas cadeias da Relação da Bahia pela
imputada adesão à causa dos Rebeldes de Pernambuco. Os
Suplicantes Augusto Senhor, têm de todo desfeito as calúnias dos seus encarniçados inimigos como se vê das defesas juntas, e debaixo da égide de sua inocência, esperam
sem susto o resultado da decisão do Tribunal, a que está
acometido êste espinhoso negócio; mas como Vossa Majestade, pelo seu generoso Decreto de 6 de fevereiro de 1818,
tem relevado toda e qualquer criminalidade que não seja
a de cabeça e chefe da Revolta, e mandado soltar sem outro
algum exame, ou delonga, aqueles que se não acham incluídos neste horrível predicado; eis porque os Suplicantes desejando naturalmente o alívio dos imensos males, ferros e
(*)

Documento incompleto.
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misérias que têm sofrido, por mais de três anos, clamam
pela execução do Generoso Dom. Nenhum dos crimes assacados aos Suplicantes, ainda sendo provados, os constituem cabeça de revolta, como é fácil de ver-se à face dos
interrogatórios, porque pois hão de gemer por mui tempo
em ferros que já a voz de Vossa Majestade tem quebrado
na causa dos Suplicantes? Acompanhar o corpo dos rebeldes, como capelão, ainda sendo voluntariamente não é [... ]
excetuado da Graça de Vossa Majestade, e nem mesmo imputada, e não provada adesão à rebelião já consumada. Senhor,
as Graças de Vossa Majestade não são vãs, devem abranger
a todos os culpados, quando não sejam literalmente excetuados, quanto mais a quem como os Suplicantes nenhuma
outra culpa têm, senão a desgraça de terem inimigo, que
para os perderem perjuraram. Demais têm os Suplicantes
a seu favor a Carta Regia de 29 de maio de 1819, que ciaramente os contempla no Quarto Artigo, e por conseguinte
Decreta as suas solturas. Esperam pois, e
P.P. a Vossa Majestade Digne-se Ordenar, que os Sudevem
declarando
delonga,
mais
sem
soltos
sejam
plicantes
ser incluídos no mencionado Decreto de 6 de fevereiro
de 1818.
E Receberá Mercê.
(a.) Frei Joaquim do Amor Divino Rabelo Caneca
(a.) Frei José Maria do Sacramento Braine
II — 31,32,9

67)
Ilustríssimo Senhor Pe. Me. Dr. Fr. Inocêncio Antônio
das Neves Portugal.
A opressão e a tortura que a natureza continuamente
repele de si, é um motivo assás forte para o homem levantar a voz e clamar por quem o pode libertar. A razão pede
mais
nas
circunstâncias
está
aquele
se
invoque
que
que
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hábeis de o fazer. Eis o motivo porque eu me dirijo a
V.S. Revma. rogando-lhe que se digne valer-me nesta ocasião. Homens malvados e inimigos cruéis achando um
campo aberto à sua perversidade, e vinganças na desgraçada
revolta de Pernambuco, não quiseram perder esta conjuntura e conseguiram a minha prisão a 25 de maio de 1817,
dando por motivo ter eu ido de Capelão de uma tropa que
saiu a 20 de abril daquele ano para o Sul de Pernambuco,
e caluniando-me com o mais que julgaram a propósito do
seu perverso intento.
Como agora sei quais são os artigos da acusação, e hei
dado a minha defesa vou ao sub-pedâneo do Trono de
El-Rei Nosso Senhor, com um requerimento tendente à minha soltura; pois não se compadece a demora nesta cadeia
conseqüência da marcha morosa da alçada em negócio tão
intrincado com as Clementíssimas Providências de Sua Majestade a beneficio dos presos, mormente aqueles que como
eu têm padecido tanto por cadeias, postos a ferros, sofrendo
nudez, fomes, e outras barbaridades, que se não crêem
nascidas de sermos entregues ao arbítrio absoluto de um
monstro, o carcereiro desta cidade. Êste desejo do fim de
tantos males unido à grande falta que hei feito, e continuo
a fazer à minha pobre e numerosa família de três irmãs
solteiras e duas sobrinhas órfãs, que já não acham o devido
arrimo em meu pai de 67 anos, me tem arrojado a saltar
as barreiras do acanhamento religioso e apresentar-me ao
Excelentíssimo Senhor Tomás Antônio de Vila Nova Portugal, digno irmão de V. Sa. Rvma. pedindo-lhe a sua proteção. Mas como apesar da sua reconhecida humanidade
e justiça, a minha pequena fraqueza é requerer uma mão
valorosa, que a sustente na presença do mesmo Excelentissimo Senhor Tomás Antônio de Vila Nova Portugal, e eu já
tenho logrado a felicidade de conhecer por própria experiência o ânimo benfazejo de V. Sa. Rvma. no bom agasalho
e favores que me fêz nessa corte, e no Convento de Santos,
por suas ordens julgo-me penhorado a não recorrer a outra
pessoa que me valha, senão a V. Sa. Rvma.
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Pelo que rogo instantemente a V. Sa. Rvma. queira
dignar-se dizer uma só palavra (basta-me uma só) ao Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado a meu benifício neste
perigo. Assim suplicam a V. Sa. Revma. a inocência caiuniada e oprimida, a consternação de uma miserável família,
e mais que tudo aquele fim glorioso para que Deus cria
as almas benfazejas e as põem em circunstâncias de prestarem à humanidade. A fim que V. Sa. Rvma. fique ao
fato de meu negócio uma cópia fiel da minha Defesa lhe
remeto inclusa. Certo de quanto a mentira é oposta ao caráter do cidadão honrado, e indigna da presença de V. Sa.
Rvma. atrevo-me a afiançar a V. Sa. Rvma. que essas razões alegadas não são meras coartadas, sim a verdade pura
e que se esta não está em alguns pontos em toda luz, procede isto unicamente de ser arrancado de Pernambuco onde
tinha todos os meios de sustentá-la acareando-me com as
testemunhas, e convencendo-as de perjúrio, e ser posto nesta
Bahia incomunicável, de maneira, que se Deus sabe através de que embaraços e riscos, posso fazer esta a V. Sa.
Revma. Deus guarde a V. Sa. Rvma. por largos e felizes
anos, como é mister. Bahia, 24 de julho de 1820.
De V. Sa. Rvma.
Humilde súbdito e mais obrigado servo
(a.) Frei Joaquim do Amor Divino Rabelo e Caneca
I — 32,10,8 n.°l
68)
Defesa de Frei Joaquim do Amor Divino
e Frei José Maria Braine
Um dos primeiros advogados do parlamento dos belos
dias da França, culta, e pacífica, Mr. de Pitaval, exlamou
na defesa de uma causa = que se devia proscrever como
falso o oráculo popular que pretende que a voz do povo,
seja a voz de Deus == Exemplos continuados nos mostram
e
mentira,
ordinariamente
da
é
a
voz
a
do
voz
povo
que
de uma crédula suposição, assim como foi da mais atroz
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injustiça, quando erguendo-se contra a mesma santidade de
um Deus gritou: Tolle, crucifige (*).
Este pensamento vemos nós desgraçadamente verificado
em Pernambuco! A catástrofe que deu causa a estes autos
franqueou o campo a todas as paixões baixas, e vergonhosas. Homens imorais e ignorantes e vingativos em seus abomináveis conciliábulos traçaram dante-mão a perda dos habitantes do Recife e a calúnia distendendo o que maquiavèlicamente se insinuava como ao caso foi imprimindo idéas
por onde os boatos passavam. Ei-los recebendo o cunho
de fama de publicidade, e de vulgaridade, termos indeterminados com que o perverso se desobriga de legitimar a
adulterina razão de seu dito. Tomaram pois a si uma dúzia
de malvados o cuidado de criminarem uma capitania inteira, e se a clementíssima providência de Vossa Majestade
não suspendesse o açoite do flagelo não haveria hoje prisão
que não estivesse entulhada de vítimas.
Entre tantos homens corrompidos, e per juros serão sempre de odiosa memória um Bernardo José Carneiro Monteiro, um Manuel Soares de Souza, seu sogro, um Antônio
de Albuquerque e Melo, de quem se tem dito tanto, que
nos limitamos a apontá-los.
Nem o retiro do claustro escapou aos malvados! Dois
homens que pela sua profissão religiosa se haviam votado
uma vida de mansidão e recolhimento na Ordem do Carmo
da Província da Reforma Turonense de Pernambuco Frei
Joaquim do Amor Divino e Frei José Maria Braine, foram
na perseguição universal das testemunhas vítimas da calúnia com a exposição do fato acontecido invertido pela
perversidade, que lhe deu diversa origem, e para diverso
fim. E ainda que os crimes são os mesmos nós separaremos
os réus para maior demonstração da verdade.
Frei Joaquim do Amor Divino é acusado de ter aprendido o exercício militar, de ser declamador influído, de
ser capitão de guerrilhas, de marchar para o Sul e de se
achar na Utinga, de fugir no exército do Norte.
*

(*)

Tolle, tolle, crucifige eum (Vangeli).
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Não é a profissão que dá a virtude e por isso não admira
que dois irmãos religiosos do réu jurem contra êle.
Frei João da Encarnação, folhas 269, morador em
Goiana, jura por ver, que nenhum dos mais frades era
do partido rebelde e ouviu dizer que o réu falava a favor da
causa rebelde; mas em que tempo ouviu esta testemunha
dizer isto? No tempo da revolta ou depois da restauração?
Em nenhum tempo tinha peso o juramento de ouvido, o
referiu
ela
e
não
àquele
à
testemunha
dado
é
que
juramento
e portanto não pode o dito alheio fundamentar o do jurado;
réu
ser
do
depois
esse
boato
merece
ainda
menos atenção
s
não
logo
criminoso;
é
do
lógica
a
preso,
povo
porque
preso;
fazendo diferença de suspeito à convencido, declare pois a
testemunha quando ouviu.
Frei José de Santa Tereza a folhas 269 verso, jura que
sabe por ver que o réu se mostrou adido ao partido rebelde,
trazia
do
Ribeiro,
Padre
João
do
amigo
muito
qual
era
que
ordens vocais; que aprendeu o exercício militar no páteo
da Ordem Terceira próximo à partida da expedição do Sul.
Estas expressões = adido, influído no serviço, rebelde
= é a taxa geral com que se qualificou a todos e mui
fácil de se impor, nós também poderíamos dizer que a testemunha o foi. Se à testemunha fosse livre asseverar excátedra uma qualidade do réu então bastaria dizer que sabe;
mas quando a lei quis a prova do que a testemunha assevera
é porque fêz a verdade do juramento dependente de requisitos ora neste caso os requisitos são especificar a razão
tesa
esta
o
acusado
diz
qualidade;
possuiu
que
porque
temunha o não diz, logo é seu dito vão. É verdade que
o
moto
marchou
réu
de
seu
o
para
próprio
provado que
Sul, provada está a influência, é porém isto o que nós
negamos e convencemos pelo dito da testemunha. Diz ela
é tão
mas
vocais
o
convento,
ordens
trazia
réu
o
para
que
falsa esta declaração, que as ordens provindas do infame
da
ao
assistir
cantar
o
Te
Deum,
se
foram
para
governo
Matriz, à benção das bandeiras, para prestar o juramento
cívico para o réu e Frei José Maria acompanharem ao
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capitão-mor de Olinda, para admitirem à celebração do Capítulo Provincial o seu comissário, e governador do Bispado,
Manuel Vieira de Lemos, e para deterem preso o Padre
João Gualberto, e estas vieram todas por escrito; e como
os prelados obravam por ordens vocais, o que se lhes determinou e esta testemunha não os acusa de aderidos ao partido patriótico, por isso que ordens vocais não obrigam e
nem têm a força que escuse o delito?
Demais os exercícios que se fizeram no quintal da
Ordem Terceira foram próximos à partida para o Sul, e
por isso a testemunha para se ressalvar diz que o réu
aprendeu próximo à partida, que foi no dia vinte de abril,
mas se o réu tomou este trabalho por influência porque
o não principiou ao primeiro furor da revolta. E se o
réu o tomou pela necessidade provinda da marcha do Sul,
era necessário que o réu partisse na qualidade de soldado,
o que nem é crível que tais fossem as pretensões do réu
nem que para isso o constrangessem, nem há testemunha
ofício
nomeado
foi
o
réu
é
A
verdade
o
diga.
por
que
que
dirigido ao Prior Frei Antônio de São José Olanda, que
não admitiu escusa por se não comprometer, mas foi nomeado para capelão da tropa.
A testemunha porém quis na primeira ocasião que se
lhe abriu vingar-se do réu pela reprovação que fêz à este
religioso de gramática latina, quando em tempo do Provinciai Frei Antônio de Santa Bárbara lhe foi ordenado que
o examinasse. Do documento n.° 1.° consta pelo juramento
da sétima testemunha, ao 3.°, 4.° e 5.° que esta mesma testemunha Frei José de Santa Tereza dissera à dita testemunha da justificação que longe do réu ter praticado atos revolucionários, sempre no convento declamou contra eles, que
não pegou em armas, e nem mesmo quando foi chamado
mais
o
e
que
do
corpo,
marchou
capelão
ser
para
que
consta do depoimento da citada testemunha. Ora este juramento não pode ser suspeito, é de agosto de mil oitocentos
e dezoito, como se vê da data, tempo em que de maneira
alguma podia a testemunha da justificação saber do jura-
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mento da testemunha da devassa. Demoramo-nos tanto
tempo com esta testemunha por ser presencial, e familiar,
e ser o seu dito o que podia ter mais peso. Confessou o
réu nas suas respostas, e novamente o repete, que saindo
um dia de seu convento ao passar pelo lugar indicado, viu
aberta a porta do quintal e aí vários caixeiros exercitando-se
em confusão e soube que esperavam um oficial construtor;
mal podia o réu prever que esta inocente vista gerasse a
acusação de ter aprendido o manejo!
José Antônio de Lemos jura que sabe por ver que o
réu foi à expedição do Sul depois de ter aprendido o exercício no páteo da Ordem Terceira e Joaquim José Vieira
jura por ver o mesmo, e por ouvir dizer que o réu antes
tinha aprendido a recruta no convento, acrescenta que também ouvira que fora missionar a favor dos rebeldes. Favorece o juramento destas testemunhas enquanto à saida
para o Sul o fato da partida do réu, mas a sua perversidade
querendo envenenar esta marcha com um fim criminoso
ajuntou o tirocínio do exercício comprovado pelo dito vago.
Tanto foi esta a intenção jurando as testemunhas que o
réu e Frei José Maria tinham ido na expedição, não fizeram a declaração que competia ao homem probo, de que
o segundo réu tinha ficado na Piedade, porque supondo
mesmo que a partida foi filha de ânimo hostil, não é o
mesmo intentar, principiar ou consumar uma ação e não
podia ser oculto às testemunhas a retirada do segundo réu.
Quanto à celebre missão com a resposta geral às mais testemunhas dêste artigo a convenceremos. Por muito feliz se
dá o réu estes dois perjuros se contentassem do que contra
êle depuseram. Estaria satisfeita a sede de perjurar com
o muito que contra a maior parte dos moradores do Recife,
falsamente disseram, até fazendo-se singulares a respeito
de algumas pessoas que não foram pronunciadas.
Bernardo José Carneiro Monteiro a folhas 152 verso jura
que sabe que o réu se foi oferecer ao governo para ir
pregar a favor da rebelião. Mui descarada é a mentira!
Se ò réu foi fazer esta oferta ao governo e a testemunha
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a presenciou, que figura fazia nele a testemunha? Era
empregado? Não o foi, então era devoto do governo, porque só assim podia ali ser admitido. Como pois decifraremos o mistério de presenciar a testemunha o que se passava nas conferências dos revoltosos, não sendo obrigado
a assistir e jurando que presenciara fatos ali passados?
Mas quem ignora que êste homem e seu digno sogro nem
a ausentes perdoaram como a João de Deus Pires Ferreira,
a um ministro que por acaso tinha tocado no Recife, e que
ao tempo da revolta se acha no Rio de Janeiro?
Jura por ver Antônio Ferreira Moreira a folhas 97
verso que o réu foi capitão de guerrilhas, se o exercício
deste posto fosse praticado dentro de uma casa ainda poderia entrar em dúvida a verdade deste juramento, mas
sendo êle exercitado em pleno ar, com aparato de soldados,
ou quadrilha porque mistério era o réu invisível para um
tão grande número de pessoas, que juraram na devassa e
não o foi para esta testemunha? Entendemos por capitão
de guerrilhas um comandante maioral ou capataz de determinado ou indeterminado número de homens que fazem a
guerra de correrias que interceptam bagagens e enfraquecem o inimigo e como pode haver um aparato e ações desta
natureza privativas ao conhecimento de um só homem?
A testemunha folha 104 João da Silva Rego, que no
seu juramento explanou a sua defesa de que tanto necessitava, assevera que o réu aceitou a comissão de ir pregar
a favor da rebelião, e ainda que jure de publicidade não
lhe perdoamos o perjúrio e a ignorância. Quando a testemunha ouve um paradoxo nenhuma obrigação tem de o
referir. A quem ia o réu pregar? Ao povo que seguiu o partido da revolta? Seria isto uma puerilidade insensata, a
aqueles que por sentimentos de lealdade se tinham congregado para debelar o sistema monstruoso? Rematada loucura! Combatentes a quem reuniu o espírito de partido
admitem práticas contrárias a seus princípios? Entre o
tumulto das armas, e no fogo de paixões violentas, na licenciosidade de um exército sofrem práticas sedutoras, análi-
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ses de princípios políticos, e prestam a atenção e silêncio
que requerem as contestações da arte de persuadir? Mas
deixemos esta testemunha que para não merecer crédito
basta o modo com que em seu juramento se quis inculcar
homem de conceito público pelos conselhos que o governo
lhe pediu os que êle deu ao general e outras leviandades
com que encheu o seu depoimento.
Mas basta de contraditar testemunhas singulares, e inverossímeis. O réu foi nomeado para acompanhar o exército
na qualidade de sacerdote para os exercícios próprios de sua
profissão, seu estado religioso, a sua aplicação literária
nenhuma relação tinha com os furores e vida turbulenta
das arenas, obedeceu ao governo pela voz de seu prelado,
e nem em suas circunstâncias podia deixar de o fazer.
O seu ministério em uma campanha são todos ofícios de
religião e piedade, e nunca foi lugar em um exército o
ofício de pregador.
Coerentes porém na acusação, imputa-se ao réu ter comandado um corpo de tropa em Utinga. Eis aqui o réu
soldado bisonho aprendendo o exercício, e logo comandando. Em todas as profissões é natural a vaidade, e na
corporação militar sobressai êste sentimento filho do amor
próprio sustentado pela espada, e como então os oficiais
desistiram de uma função que os honra, para cedê-la ao
réu que as testemunhas fingem pouco antes aprendendo os
princípios práticos do uso da arma? Como sofreriam os
soldados serem dirigidos por um homem que eles tinham
perfeito conhecimento estar em absoluta ignorância da sua
profissão? De mais sabemos que o governo monstruoso não
tinha feito inovação em nossa santa religião, e é conseqüência que fugiria de indispor os povos com a mudança e
portanto que não negaria aos fiéis os últimos socorros da
religião. Não havia outro sacerdote no denominado exército, se o réu comandava quem prestou estes auxílios a mais
de cem feridos? Ficavam sem eles? Não consta. Logo é
preciso supor que o réu fazia ambos ofícios tão contraditórios.
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E para se fazer culpa ao réu das mais indiferentes
ações, crimina-se de ter amizade com o Padre João Ribeiro.
0 réu confessa que mantinha com êle aquelas relações que
são naturais a homens de uma mesma cidade, e da mesma
profissão, mas estas relações que não passavam de uma
amizade urbana não eram cultivadas pela assiduidade que
acompanha a intimidade. 0 réu vivendo dentro de seu
convento no Recife, ocupado em aulas, e nos cargos de
sua religião o Padre João Ribeiro, vivendo fora, distraído
pela concorrência dos objetos que o cercavam, nem era próprio para empregar o tempo em visitas ao réu. Se ter conhecimento com este padre prova intimidade, ingerência
em suas ações, e conhecimento de seus íntimos sentimentos,
será preciso dar este acidente por culpa a toda a vila do
Recife, e cidade de Olinda. Estabelecido este princípio como
fundamento de culpa seria necessário que os homens vivessem isolados, que os pais se separassem dos filhos, apenas
estes entrassem na idade da razão, e que os cidadãos despedaçassem estes laços que mantém a docilidade dos costumes e a harmonia da sociedade. Nunca o réu procurou
o Padre João Ribeiro, durante o tempo da revolta, e só o
viu na saída do exército para o Norte, quando ao seu Provincial Frei Lourenço de Jesus Maria foi o réu pedido.
E é desta continuação de violência que se forma um
artigo de acusação ao réu. Èle saiu com essa tropa de homens já insensatos pelo terror e saiu da Soledade constrangido, quando buscava descarregar-se da comissão. Em
Olinda pôde recolher-se à casa de Pedro Silvério Alexandrino de Siqueira, e daí marchar para o convento da sua
ordem em Goiana, que se havia levantado contra os rebeldes, e aí se acolheu. Esta retirada do réu era a mais natural, voltar para o Recife era meter-se no meio das convulsões populares em momentos de furor; o réu não sabia
se
onde
daquela
a
sorte
naquela
vila,
e
seria
para
qual
destinou era mais fácil a restituição do público sossego,
tendo em meio a vila de Iguaraçu, e nela uma casa religiosa,
aonde se asilasse como fêz, documentos n.os 2.° e 3.°.
f
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E como poderia o réu escapar ao império da força a
que outros muitos não escaparam? Ou todos os que obedeceram, são réus e então não há um só inocente, ou o réu
contra quem se não refere, senão o fato contraditório em
si mesmo do comando em Utinga deve entrar na linha geral
dos constrangidos. O dito vago de tesmunhas lhe não pode
empecer, elas são tão cúmplices, como o réu, e este tem
como eles, a mesma causa. Obedeceram à força, a que se
não pode resistir. E poderia o réu esquivar-se ao mandato
do governo se o seu prelado o não fêz, tendo todas as faculdades? Se aqueles que tinham a profissão das armas cederam ao violento império da força como resistiria o réu
que não tinha meios e que não ia destinado a empregar
seus serviços contra o Estado.
Por outro lado que vantagens tirava o réu de se unir
a um partido que não prometia senão as mais funestas desgraças, porque prodígio largaria o réu uma vida pacífica,
sossegada, por uma vida tumultuaria, incômoda e perigosa?
O réu além da consideração que lhe havia grangeado a
sua conduta tinha sido em sua religião lente de Filosofia Racional e Moral, de Retórica, de História Natural, e de Teologia; tinha entrado nos primeiros cargos, foi comissário
das três Ordens Terceira do Recife, Goiana e Paraíba, sócio
do Provincial no Capítulo Geral da Ordem, Secretário de
Congregações e Capítulos Provinciais, Definidor, Secretário
da Vista Geral, Visitador, e ultimamente Procurador Geral de sua Província. E o complexo de tantas circunstâncias
lhe dava a bem fundada esperança de ser contemplado em
um dos primeiros lugares no Capítulo Provincial que se celebrou a dois de maio próximo à sua partida, e não é de
presumir que desejasse abandonar uma ocasião, em que
todos os religiosos de alguma consideração desejam assistir
para promover os seus adiantamentos. Pensar no réu tanta
estultice que trocasse ser um dos primeiros representantes
em sua religião, para ir ser uma figura sem consideração
em um exército de loucos bandidos, e vertiginosos, é desço-
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nhecer a marcha do coração humano, e fazer do réu uma
exceção dele.
Se a natureza do processo não vedasse os meios ordinários da defesa o réu poria em plena luz a sua inocência,
mostrando que só a coação foi o agente do serviço que
prestou aos rebeldes, bem diferente daqueles que concorriam
a aumentar inculpàvelmente a força opressora, mas não se
mostrando que o réu interveiu nos atos constitutivos do
governo, não se mostrando que êle é incluído em algumas
das exceções com que Vossa Majestade limitou a sua real
clemência, é a justificação junta uma prova que destrói
quantos indícios poderiam produzir a acusação, bem que
ela é de tal natureza que a sua mesma inverossimilhança
lhe veda a crença.
Frei José Maria Braine é o outro réu a quem propusemos a defender. Nove testemunhas juram contra o réu
e de mão comum oito, imputam ao réu os mesmos fatos
que imputaram ao Padre Frei Joaquim do Amor Divino, e
sendo a sua defesa em tudo a mesma, seria cansar a paciência de tão respeitáveis magistrados fazer uma fastidiosa
repetição.
Sobressaiu-se a respeito do réu o cirurgião José de Melo
Trindade, jurando que era público que se faziam adjuntos
maçônicos a respeito da revolução e que nestas casas presenciou êle testemunha entrar e sair gente a toda a hora e
até fora de horas e que conheceu algumas vezes o réu.
Depoimento admirável! As casas apontadas são em diferentes ruas e como a testemunha viu por acaso entrar o
réu nelas algumas vezes? Não nos consta que a testemunha
fosse espião para aplicar às indagações os seus cuidados.
E não é natural, que um homem repare em que casas entra outro excepto se a freqüência é contínua; mas a testemunha deu ao seu dito caráter de mentira. E como se pode
supor que dentro de uma vila populosa se façam congresaindo
e
a
toda
a
hora,
entrando
sediciosas
gente,
gações
como a testemunha diz? E se havia a ampla fraqueza dc
se entrar sem reparo de hora, como se faziam fora de
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horas? Êste termo supõe aquele espaço de silêncio noturno em que os moradores descansam das fadigas do dia.
Eram pois segundo as testemunhas contínuos esses clubes;
e então em que mediano senso cabe tantos ajuntamentos
ocultos a toda a hora, em tantas casas e por tanto tempo
e ainda o luxo de os fazer fora de horas? Quando se diz
que se faziam ajuntamentos em diversas casas, quer-se indicar pela expressão que eram todos ao mesmo tempo; e
que o fim e unidade podiam ter con jurados dispersos em
diferentes lugares? Se eram alternadas as conferências e em
diversos dias como se fazia reparável à testemunha a ida
do réu uma ou outra vez a qualquer casa?
Pode ser que o acaso levasse alguma vez o réu a alguma
dessas casas, mas segue-se daqui que se nelas haviam ajuntamentos fosse o réu a eles admitido. E quantas vezes a
testemunha foi a maior parte dessas casas infamadas?
Êste homem tem sofrido tantas contraditas que a elas nos
remetemos.
Avantajou-se em seu depoimento o religioso Frei José
de Santa Tereza, por ser inimigo do réu, pela intimidade
com Frei Antônio conhecido pela alcunha de Baixa, a quem
se uniu para expelir o réu de Secretário, estomagado por
concorrer para que o primeiro não fosse procurador em
tempo do Prior Frei Antônio de São José de Olanda.
Mas qual é o fato praticado pelo réu, o único com que
as testemunhas pretendem maculá-lo é a oferta que se diz
ter êle feito ao governo para ir missionar ao Sul, mas êste
oferecimento se não prova, ouviu dizer João da Silva Rego,
e jura à folha 104, que o réu aceitou esta comissão mas se
o réu aceitou não se ofereceu, não existiu tal comissão,
mas é preciso distinguir a oferta da aceitação. Uma é efeito
da vontade própria outra pode ser da coação, e que imensa
diferença!
Joaquim José Vieira, a folhas 316, ouviu dizer que o
réu ia a missionar, não nos explica como se ingeriu o réu
nesse novo ministério de missionário do exército. E como
combinaram estes ignorantes missionar que significa o ato
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de persuadir pela palavra, com o do constrangimento pelas
armas, que é o fim para que caminha um exército? Como
insinuar a vontade brandamente* violentá-la contra a sua
intenção?
Nada porém tão extraordinário como o juramento de
Antônio Ferreira Moreira, digno cabo de esquadra, jurando
a folhas 99 verso que viu o réu acompanhar o exército para
o Sul, e que também viu seguir o de Domingos Teotônio.
Consta da mesma devassa que o réu não passou do Hospício
da Piedade, três léguas do Recife, é muito sabido que o réu
não tornou a sair do Recife a título de enfermo e nele se
achou ao momento das tropas realistas.
0 réu em suas respostas desenvolveu parte da causa
da sua prisão oriunda de intrigas de comunidade, para o
fim de ser o lugar de secretário da Província que o candidato Frei Antônio não pôde conseguir, apesar dos empenhos
do Padre João Ribeiro e de Domingos José Martins, tirado
ao réu e dado ao dito Frei Antônio. É deste emprego que
nasceu a denúncia e prisão do réu, mas ela se desvanece
mui facilmente, quando se considera que a maior fortuna a
que aspira um religioso é a dos primeiros cargos da sua
ordem, e sendo o réu um dos primeiros seria preciso uma
insânia decidida para o trocar pela incumbência de missionar por entre tiros e tumultos. Mas se o réu ia missionar
para que aprendeu o exercício? Que parentesco tem pregar
com manejar a arma? 0 réu aprende exercício, é capitão
de guerrilhas ^çm soldados, sem oficiais e no fim vai-se oferecer para pregar, o governo aceita e parte como pregador,
e capitão de guerrilhas quem combinará estas extravagâncias
senão as testemunhas da devassa? Homens sem critério, sem
moral e preocupados por uma estolida ignorância, mananciai perene de todos os erros e diremos de todos os crimes?
O réu foi nomeado pela mesma ordem que foi Frei
Joaquim do Amor Divino, para capelão do denominado
exército, é verdade que saiu do Recife, mas não passou como
se disse do Hospício da Piedade. Do documento n.° 1 pelas
atestações dos confrades do réu que de perto podiam saber
15
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dos sentimentos e conduta do réu, se vê qual ela foi no
infausto tempo da revolta. Do n.° 2 se vê que o réu teve
em seu cubículo no convento escondidos dois mancebos a
quem se pretendia assentar praça, e pelo juramento das testemunhas no documento n.° 3 se vê qual foi no público, o
comportamento do réu. Que importa pois que testemunhas
singulares queiram envenenar uma amizade política, que o
réu tinha com o Padre João Ribeiro? Consta por ventura
que o réu com êle conferenciasse o modo da revolta? E porque prestígio podia o réu saber das intenções do padre?
Ou todos que com êle mantinham trato civil deviam ser participantes de seus intentos quaisquer que eles fossem ou o
réu não pode ser imputado do que os outros o não são.
Se o réu tivesse a intimidade que se quer figurar, não
se serviria dele para no Capítulo Geral ser atendido, quando
o governo mandou o provisor em qualidade de seu comissário presidir? Ao contrário o réu mereceu ao mesmo governo o empenho de se lhe tirar o lugar de Secretário para
se dar ao dito Frei Antônio Baixa. E é esta a proteção e
favor que um amigo esperdiçado dá a outro?
Parece que evidentemente temos demonstrado que não
as culpas dos dois religiosos, mas a maldade das testemunhas originaram suas prisões e organizaram a matéria, que
deu causa a pronúncia mas felizmente a ignorância destes
monstros deixou uma aberta por onde a verdade aparece, e
mostra a inverossimilhança dos depoimentos. Os réus foram violentados, estão na classe em que Vossa Majestade
coloca todos aqueles a quem não regeu a vontade mas a
coação, eles protestam mostrar legalmente a sua inocência
para salvar seus nomes da mancha de desleal, que só podia
imprimir-lhes a calúnia.
Ofr.°
(a.) Antônio Luiz de Brito Aragão Vasconcelos
(a.) Caetano José de Aguiar
I — 30,33,14 n.° 11
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69)
Defesa do Padre Vigário Miguel Carlos
da Silva Saldanha
O Padre Miguel Carlos da Silva Saldanha, Vigário do
Grato, aparece à primeira vista réu pela acusação formada
por muitas testemunhas, mas o exame dos artigos da singularidade dos ditos, a contradição de uns com outros juramentos fazem a sua defesa. Principia a testemunha a fôlhas 156 verso a jurar que o réu quatorze dias antes da
revolução recebera cartas do Padre José Martiniano, em que
louvando o atentado lhe pedia cinqüenta bois, para mimo6ear aos mesmos revolucionários, expressões da dita testemunha Januário Ferreira Castão, o compadre, o amigo do
capitão-mor e autor da célebre carta ao governador, que
se finge escrita no mesmo dia da revolução. Nem ao menos
esta testemunha tem o torneio de verdade, porque se dissesse que esta carta pedia os bois para servir o produto de
oferenda ao governo, mais alguma congruência teria com
a ordem das coisas, mas para mimosear os revolucionários
não se entende. Êste exótico modo de oferta unido à singularidade da testemunha a faz inverossímel, e de nenhum
momento. Nas respostas aos interrogatórios confessou o réu
o recebimento da carta, pedindo algum dinheiro ou antes
bois, que se vendiam bem na feira, contava que tinha
havido em Pernambuco a desgraçada catástrofe nas nem
louvava, nem vituperava, nem buscava persuadir.
Juram cinco testemunhas que o réu estava no Pontal
quando aí chegou o Padre José Martiniano; é um fato que
o réu nem nega nem êle envolve inconstância culposa porque nesse lugar costuma passar uma grande parte do tempo
e aí se achava doente. Imputa-se ao réu ter no dia trinta
de abril, vindo para a vila em companhia do Padre José
Martiniano mas nem assim foi nem as testemunhas o asseveram decisivamente, porque a de folhas 157 diz que segundo
sua lembrança viera o Padre José no dia trinta de abril para
a casa do réu mas não declara que o réu veio nesse dia; a
de folhas 201 verso diz que o mesmo padre chegara ao
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Pontal no dia trinta de abril, e que viera para a vila nó
primeiro de maio, mas não diz que o réu viera.
A testemunha folhas 218 jura que o Padre José chegara
ao Pontal e que viera no dia trinta sem declarar, que o
réu o acompanhasse. A de folhas 260 jura por ouvir que
o réu viera a trinta de abril, acompanhado dos que o visitaram no Pontal e as testemunhas a folhas 162 verso jura
que o Padre entrara no primeiro de maio. Fala dos que
o acompanharam e não fala no réu donde se conclui que não
há motivo fundado para deduzir que o réu viesse nesse
dia. O réu veio no dia dois de maio, e confessou em suas
perguntas, chegou à noite para ouvir missa no dia três, por
não haver na vila mais do que uma por isso que o réu por
motivo de moléstias tempos havia que não exercitava as
funções de pároco, estando incumbidas ao Padre Vicente.
Lançado em uma cama, gemia com dores (excitadas pelo
abalo do cavalo) como jura a testemunha a folhas 225 e a
testemunha folhas 257 verso. Assim mesmo jurou a testemunha folhas 12 por ver, a testemunha folhas 152 verso
por ouvir, e a testemunha folhas 273 verso não se sabe
porque, que o réu dera um banquete em sinal de prazer
pela revolta. Destas a primeira junta um banquete lauto,
concurso de convidados, copos quebrados, e uma profusão
remarcável acompanhada de brindes e vivas, mas esta testemunha jura na vila da Fortaleza, aonde (como temos dito.
e diremos sempre) se jurou à vontade de quem dispunha
de tudo.
Lendo êste banquete que na descrição parece o banquete
pintado por Cícero na oração contra Verres e combinado
com o que foi, e lhe deu motivo conhecer-se-á o caráter desta
testemunha, a quem designaremos sempre por excelência
a nossa testemunha. A terceira testemunha junta: o réu
pensativo e hipocondríaco, alegrando-se com a entrada do
capitão-mor e preparando o jantar a mãe do Padre José
Martiniano. Em que concorda estar o réu na cama cheio
de dores com a assistência em um jantar festivo, rodeado de
convidados, transformado depois para um jantar particular.
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o réu muito triste, recebendo com prazer o capitão-mor;
que as testemunhas querem inculcar realista coato? Ora o
jantar é dado pelo Padre José ora pelo réu, a verdade é
que a casa da mãe do Padre José Martiniano fica contígua
à do réu com porta para a rua, sobre si, e com porta de
comunicação para a casa do réu.
Toda esta ficção foi para se fazer carga ao réu por isso
que a não tinha e sempre foi costume do capitão-mor jantar em casa do réu quando vinha à vila, o mesmo aconteceu no dia quatro, sem prevenção, o réu na cama lhe
ofereceu, e por estar molesto foi aceito, na casa do Padre
José ao que assistiram o capitão-mor, seu filho, sobrinho e
o seu íntimo José de Souza Brabo. Combine-se o juramento
do mesmo capitão-mor a folhas 227. Nem o réu tinha que
ofertar ao capitão-mor, e para desmentir tanta impostura
veja-se a resposta ou informação do escrivão ao governador,
informando-se deste decantado banquete. Vem à folhas 397
verso apenso N n.° 2.°. Quatro libras de carne salgada, três
galinhas, uma de arroz, outra assada, duas garrafas de vinho, das quais se bebeu meia. Eis o jantar pintado pela
fabulosa testemunha folhas 11.
As testemunhas folha 80 verso, e folha 132 juram que o
réu foi criminado de rebelde, ajuntam porém a razão, por
haver publicado caítas e gazetas revolucionárias; ambas
estas testemunhas são da vila do Icó, trinta léguas distante,
juram na fé dos boatos, e qual ela seja mostra a razão
porque a serem estas notícias verdadeiras no Grato, aonde
se diz que o réu as espalhara constaria por um grande
número de testemunhas. Esta célebre testemunha Erigido
José dos Santos, para ser em tudo escandalosa em sua crônica jura que o réu é rebelde por não obstar quanto podia
ao Padre José Martiniano, e as testemunhas folhas 171,
folhas 285, folha 319 juram que suposto o réu se opusesse
não foi com o vigor que a sua autoridade lhe subministrava.
Objeções e imputações desta natureza podem-se opor a
todas as ações que se ultimarem atribuindo a execução à
negligência dos outros. Mas até onde devia chegar a oposii
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ção do réu? E até onde chegou? Para calcularmos os graus
de uma e outra potência? Esta testemunha era o juiz e se
existiu esta cena, porque não deu êle com a sua autoridade
as providências para atalhar o mal? Se a prepotência imaginária da família a que pertencia o Padre José o motivo,
como essa mesma prepotência não foi obstativa da restauração da ordem do govêno legítimo, quando esta testemunha
a projetou; como nos quer inculcar, mediando tão pouco
tempo entre a revolta e a restauração?
Aparece o nosso escrivão a folhas 189 jurando que o
réu impugnara a revolução mas que depois de feita a aceitara. E eis aqui o réu agora criminoso por impugnar antes, e aceitar depois. Se êste é o crime esta testemunha é
igualmente criminosa: porque ela pinta-se muito leal, repugnando entrar na revolução mas feito o sacrílego atentado
êle confessa que dissimulou e é o mesmo que o réu fêz, e
faria todo o homem cordato, enquanto se não abrisse ocasião.
Torna o escrivão do Icó a folhas 319 a acusar o réu
jurando que viu na vila da Fortaleza uma proclamação
rebelde, achada entre os papéis do réu. O papel a que se
refere é uma proclamação, por cópia datada de Olinda, sem
assinatura. Vem a folhas 116 do apenso N n.° 2.°. O termo
de apreensão é feito na vila da Fortaleza, os papéis do réu
foram apreendidos no Crato, e como se faz certo que o de
que se fala foi achado nos papéis do réu e não foi de propósito ali metido? Foi a apreensão feita, examinados os
consta,
de
achada?
Não
termo
lavrou-se
legalmente,
e
papéis
logo não faz prova.
O escrivão do Crato jura a folhas 166 verso que os revolucionários se a juntaram no quintal do réu, e o mesmo a
testemunha folhas 203 e folhas 204 por ouvir, mas nenhum
afirma, que o réu ali aparecesse e nem declara, que o quintal do réu é contíguo à Matriz, e sem continuação de um
pequeno rossio que ali existe, que foi onde se juntou parte
do povo, e outra parte à frente da Matriz, por costume
inveterado. Omissa esta circunstância, passa por quintal do
réu o terreiro que medeia entre a sua casa que é em uma
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esquina e a Matriz, que forma a outra fronteira. A testemunha folhas 222 verso jura de ouvir dizer, como as primeiras, que o povo se preparara no quintal da morada do
Padre José Martiniano e casas do réu o que dá a entender
ser o réu proprietário e morador o Padre José Martiniano,
supondo por um instante que assim foi que culpa cabe
então ao réu? A testemunha folhas 256 jura igualmente
por ouvir a testemunha folhas 263 verso é um per juro,
porque jura que sabe por ver que o povo se juntou no quintal
do vigário, esquecendo-se de que a folhas 261 jura, que
soubera que no dia três de maio se fizera a revolução. Êste
ajuntamento é acusado na proximidade da revolta e para
ela a testemunha não viu a revolta e viu o ajuntamento?
Mas o que não veria contra o réu esta testemunha, que se
quer inculcar restaurador e é filho do Tenente Coronel Leandro Bezerra, antigo inimigo do réu por pleitos renhidos, que
entre si alimentam? O pai, a folhas 272 verso, jura que o
Padre José Martiniano metera os homens no quintal do réu
e o jura por ouvir e a testemunha a folhas 290 verso o
que ouvira.
São pois todas estas testemunhas de ouvida, e assim
mesmo nenhuma assevera nem que o réu assistira nem que
o ordenara assim, e como assistiria se lançado em uma
cama curtia dores? Continua o escrivão que em casa do réu
se acharam vários papéis; assim também o jura a testemunha folhas 193 verso, mas do termo de apreensão feito
fora de tempo e lugar nenhuns outros constam; assim como
se não provam as conjecturas desta última testemunha e a
de folhas 264, já mostrada suspeita da queima dos papéis.
Pelo mesmo auto da apreensão se convence a falsidade com
que o escrivão jura na sua continuada farsa a folhas 184,
que furtaram as cópias dos papéis apreendidos ao réu e
logo que não se compreende o furto dos originais deviam
estes aparecer.
E que diremos da asseveração de que o réu pedira que
favorecesse a certos réus; porque sendo a devassa tirada
pelo ouvidor, principiadas já as indagações que constam do
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apenso n.° 1, e a devassa era bem sabido que a testemunha
não teria escrivão, tendo o juiz dois. Ainda menos crença
tem a publicação da pastoral anunciada a folhas 188. Jura a
testemunha (já se sabe o mesmo escrivão) que o réu a publicara, não era êste fato de tão pouco estrondo, que uma
só testemunha presencial nele não falasse? O réu já disse,
não estava paroquiando era o Padre Vicente, o réu estava
doente, e de cama, nem à missa pôde ir, como declararam
as testemunhas, e aqui temos a impossibilidade de o fazer
e com ela a falsidade da testemunha. Êste mesmo homem
jura que o réu se empenhara para se fazer uma capitulação
em que os primeiros réus fossem soltos, e o confirma a testemunha folhas 235 são o escrivão, e o capitão-mor, que têm
ambos necessidade de serem concordes, para uniformidade
e complemento do plano de salvar o capitão-mor, e dar valor às suas inculcadas lealdades.
A testemunha folhas 263 verso jura por ver, e presenciar que o réu suplicara ao capitão-mor a capitulação quando
a testemunha folhas 275, pai desta testemunha jura que não
entrou e que da rua percebera falar o réu em capitulação.
A mesma testemunha folhas 263, unida ao escrivão jura,
jue de casa do réu saiam todas as ações revolucionárias
para estas testemunhas asseverarem era necessário, que vissem o réu assistir e declarassem, qual auxílio deu, mas se
temos mostrado que o réu chegou no dia dois à noite como
em sua casa, ou ao menos na presença do réu se faziam
conventículos para a revolução?
E esta testemunha singular o capitão Gonçalo Luiz
Teles, inimigo do povo como declarou em suas respostas, e
que a folhas 264, jura que o réu na véspera da restauração
veio do sítio com escravos e agregados armados para a vila
dizendo = que se havia acabar tudo. Só esta testemunha
ouviu esta expressão do réu, só ela viu o réu com seus
escravos armados, vindo de fora da vila. Com igual verdade
jura, que o réu o tinha tratado mal por não querer dar
acenso às pretensões do Padre José Martiniano; outro fato
singular: que roedora fome tem êste pobre rendeiro, como
a>

i
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êle o inculca a folhas 256 de ser restaurador, sem merecimento! Querendo despir a seu pai, vassalo honrado (enarrependino
de
entrar
o
capitão-mor
a
causa
foi
quanto
mento de sua abominável traição, enquanto foi o autor do
restabelecimento do governo legítimo) da honra e louvor
que merece para se adornar com predicados usurpados! Esta
testemunha não pôde pela sua fraqueza e inânia natural,
opor-se ao Padre Carlos quando êste na força da embriaguez
tirou (como êle confessa) as parnaíbas da sua loge homem
para homem êle em seu entendimento, êle em seu juízo o
outro alienado, e quer-se inculcar restaurador valoroso à
custa da inocência do réu? À folhas 259 do apenso N n.° 1
Brígido
dos
Manuel
Sannoveleiro
do
Icó,
o
escrivão
o
jura
tos sobre o contexto da carta original, folhas 53, do apenso N
n.° 3.° afeiando esta carta contra o réu, esta carta é um
argumento da inocência do réu e da sua ignorância e simpleza, sobre o livramento do nefando crime de que se trata.
A testemunha quer inculcar que o dinheiro aí mencionado era para o vigário do Icó, a quem ia dirigido, quando
expressamente se declara, que era enviado para sustentação
dos réus; nela exprime em termos singelos os sentimentos
de compaixão, os impulsos naturais porque o réu prestava
estes subsídios. As outras deste apenso são extorquidas com
sugestões, e promessas de solturas, e ameaços de maiores
flagelos. 0 homem metido em tormentos não é o mesmo
homem, sucumbe, e a sua fantasia fraca lhe antolha todos
os males possíveis; a história dos tormentos dados aos réus
será sempre uma compilação de provas vergonhosas da frao
sempre
se
encontrará
aonde
humano
do
gênero
queza
homem coato, jurando ter feito o que nunca pensou, para
se livrar do mal que imediatamente o punge.
'
A prisão da vila de Fortaleza é dentro do recinto dos
com
réus
os
tropa,
então
a
gritoda
vigiada
por
quartéis,
lhões aos pés e correntes ao pescoço. Quem pois lhes deu
tinta, papel, penas, e tempo para escrever com sentinelas
à vista? Se [...] se os réus, facilitavam-se-lhes os meios
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insinua-se-lhes o que deviam escrever com promessas de
soltura. Teremos outra ocasião de falar sobre êste objeto.
Já combatemos o dito vago asseverado a folhas 231 ao
apenso N n.° de que o réu teve uma pastoral vinda de Pernambuco, e nem o Padre Vicente José Pereira, testemunha
folha 309, a quem se atribui a notícia, nele fala; o réu não
recebeu participação alguma de Pernambuco para onde tinha mui poucas relações. Para se criminar o réu pretende
se figurar que a carta escrita a folhas 385 é fingida depois
da contra-revolução. O grande Escrivão Manuel Brigido assim jurou, e o juiz comprazenteiro ou iludido, ou timorato
o assevera a folha 384, mas se a carta não é verdadeira como
o capitão-mor tão figurado de [...... ] assinou no dia cinco o
papel folhas 390, que serviu de passaporte ao expresso do
vigário condutor dessa falsa carta do mesmo?
É de necessidade ou confessar que o capitão-mor se convencionou a auxiliar a ficção e em tal caso é êle réu porque
favorecia os [... ] dos rebeldes, ou é preciso convir que o
réu logo que pôde, e no dia cinco, participou ao governador
os sustos e desgostos porque passava com a revolta e que
não é portanto nela criminoso. O ofício da [....] do Icó
folhas 396, forjado pelo escrivão Manuel Brigido que com
seu juramento grangeou fortuna é mais um argumento da
intriga urdida contra o réu. A [... ] da vila do Icó tem [... ]
seu território e entre a do Grato vila das Lav [...]; representou [... ] da vila do Crato ao governador e por bem da
Justiça que era atalhar os males que lhe causa o vigário e a
câmara da vila do [...] não representa Sua Majestade os
males que êste escrivão espião caluniador tem causado a
toda uma capitania mas não é tempo de pintar o seu caráter. O do vigário é o de homem pacificador e como tal
mereceu os elogios do Governador Luiz Barba Alardo de
Menezes, no serviço que fêz à humanidade em aplacar a fúria
do [...] como se vê do documento n.° 1 que já apontamos.
No documento n.° 15 se lêem duas atestacõés de dois ouvidores e religioso, e da justificação se prova por pessoas moradoras na vila do Crato que o réu não se envolveu no
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infame atentado o que unido [... ] defesa o porá a salvo
da acusação.
Ofício.
(a.) Antônio Luiz de Brito Aragao e Vasconcelos
(a.) Caetano José de Aguiar
José Pereira de Castro vigário Colado da [... ] vara da
freguesia do Senhor São José da vila de Aguirás e vigário
geral foraneo da comarca do Ceará pelo Exmo. Revmo.
Sor. D. José Joaquim [...] de Azevedo Coutinho, Bispo
de Pernambuco do Conselho de Sua Alteza Real, Príncipe
Regente nosso Senhor, que Deus guarde etc. [...] e faço
certo, que visitando a freguesia de Nossa Senhora da Palma,
digo da Penha, da vila do Crato, nesta [...] Reverendo
Padre Miguel Carlos da Silva Saldanha exercitando o ministério de pároco e nele divisei muitos sinais de verdadeiro Pastor; não só pela mansidão, caridade, afabilidade
e [... ] dência com que tratava as suas ovelhas, e portodos
de
aceito
e
benquisto
[... ]
feito
geralmente
]
que [...
bem [...] prontidão, inteireza e zelo com que administra
os Santos Sacramentos, não perdendo também jamais de vista
chousendo
matriz,
sua
da
[...
]
pobre
material
que
obra
a
tornado [...]
se
tem
diligência
e
cuidado
seu
pana, pelo
digno [...] vila do Aquirás aos 23 de novembro de 18..4.
(a.) José Pereira de Castro
Reconheço
0>

(a.) Chaves
Antônio Manuel Galvão, Cavaleiro da Ordem de Cristo,
Desembargador da Relação da Bahia, e Ouvidor desta Comarca do Ceará por Sua Alteza Real, que Deus guarde,
etc, etc.
EvanSantos
aos
necessário
sendo
e
Atesto
jurarei
Carlos da
Miguel
vila
Vigário
desta
Revmo.
o
gelhos, que
loue
conduta,
exemplar
um
de
é
pároco
Silva Saldanha
seus
freos
todos
de
muito
estimado
vável comportamento,
e
deveres
seus
exatamente
paroquiais
cumprindo
gueses,
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cristãos e civis, muito [...] da pa[...] e sempre disposto
[... ] a custa de sua fazenda e por estas qualidades se tem
feito digno da estimação de todos os que o conhecem.
Por ser verdade passei a presente de minha letra e assinei.
Crato, 3 de janeiro de 1813 (sic).
(a.) Antônio Manuel Galvão
Reconheço
(a.) Chaves
Atesto que o Reverendo Miguel Carlos da Silva Saldanha, pároco confirmado por Sua Alteza Real nesta Freguesia
de Nossa Senhora da Penha de França da Real Vila do
Crato, é um sacerdote perfeito, prudente, caritativo, diligente nas obrigações de seu ofício paroquial, zeloso e amante
de seus paroquianos, e deles amado, respeitador das Justiças seculares e eclesiásticas, livre de orgulho pelas quais
qualidades, e pelo seu bom comportamento e conduta tem
sido muito estimado de todos os corregedores desta comarca
do Ceará Grande, e eu sempre o provei pelas suas boas qualidades nos três anos que tenho servido de corregedor nesta
mesma comarca; o que todo o referido é verdade afirmo
debaixo do juramento de meu cargo. Vila Real do Crato,
17 de novembro de 1809.
(a.) Francisco Afonso Ferreira
Reconheço
(a.) Chaves
*

m

a

No verso —[...] 1291 Pg. 120 [...] de 3 meias folhas.
Piecife, 8 de fevereiro de 18[...]2.
(a.) Tavares
(a.) Araújo
|

José Ferreira da Conceição, Capitão da 3.° Companhia
da Corporação das Ordenanças, confirmado pelo Real
Punho de S. M. F. Juiz Provedor, Comissário de Ausentes e Depositário Geral do Fisco por S. M. F. que Deus
guarde, etc.
«jh
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Atesto e juro a fé do meu cargo e honra militar que o
Reverendo Vigário Miguel Carlos da Silva Saldanha achava-se no seu Engenho do Pontal bastantemente enfermo
quando aí chegou o Padre José Martiniano vindo de Pernambuco que estando com êle só uma noite nada lhe comunicou pois estava passado [...] lhe entregou alguma carta
ou papéis dos rebeldes; que no dia três de maio em que
[.. .jgrassadamente sucedeu o tumulto do Grato se achava
o dito Vigário na vila por ter vindo na véspera para ouvir
missa naquele dia, que era invenção da Santa Cruz pois
não soube daquele infausto acontecimento senão ao rebentar
e teve grande sentimento daquela desordem que recaiu da
moléstia perigosamente e não obstante estar tão enfermo
entregou a igreja ao Padre Vicente José Pereira e foi para
seu Engenho do Pontal a fim de se livrar dos tumultos revolucionários não querendo até mesmo conviver com algum
da vila do Crato e lá esteve todo o tempo da revolta até
que na véspera do dia onze sabendo que nesse dia se ia
restaurar a vila foi para a mesma para também tomar parte
naquele glorioso acontecimento porém não levou em sua
companhia pessoa alguma armada à exceção de um seu
escravo desarmado que o acompanhou, que dando todas as
mostras de sentimento e maior abatimento no tempo da
revolta pelo contrário desde o dia da restauração começou
a mostrar a maior alegria pelo restabelecimento das bandeiras de S. M. dando disto todos os indícios de fiel vassalo,
mandou pôr luminárias, em sua loja e da igreja, cantando
no mesmo dia da restauração um solene Te Deum com
Sacramento exposto em ação de graças. Atesto na mesma
maneira que o Revmo. Vigário foi sempre manso, pacífico
e conservador da paz de seus fregueses, temente a Deus,
obediente às leis de S. M., respeitador de todos os ministros que iam àquela capitania e portanto incapaz de obrar
coisa alguma contra os deveres de um fiel vassalo, atesto
isto sei por morar na vila do Crato, e conhecer a muitos
anos o dito Vigário e assistir aí no tempo da malvada
revolta: e por ser verdade e me ser esta pedida a mandei
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passar e assinei com o meu próprio punho. Vila do Grato,
3 de novembro de 1819.
(a.) José Ferreira da Conceição
Reconheço a letra da assinatura posta ao pé do atestado retro ser do próprio Capitão José Ferreira da Conceição do que dou fé. Grato, 6 de novembro de 1819.
Em fé da verdade. O Tabelião Público
(a.) Francisco Miguel Pereira
N.° 99
Pg. 40 réise de selo
Crato, 6 de novembro de 1819.
(a.) Barros. (a.) Pereira.
I — 30,33,14 n.° 12

70)

Relação dos negociantes, fabricantes, lavradores e outras
pessoas pecuniosas residentes no Recife, e a quem se não
faz pesada qualquer contribuição até as quantias indicadas
à margem.
N.os

6:000$000
Negociante João da Silva Rego
Coronel Francisco Xavier Carneiro da Cunha .. 2:000$000
4:000$000
"
Bento José da Costa
2:000$000
"
Manuel Francisco Maciel Monteiro
4:000$000
"
Manuel Rodrigues de Aguiar
Sargento-mor Antônio Joaquim Ferreira de Sampaio
2:000$000
4:000$000
Negociante Antônio da Silva e Companhia
2:000$000
Coronel Joaquim Pereira Viana
Antônio Marques da Costa Soares
4:000$000
"
2:000$000
10 Proprietário Joaquim José Vaz Salgado
4:000$000
11 Coronel João Antônio Gomes
Francisco Casado Lima
2:000$000
12 "
João Francisco Carneiro Monteiro
4:000$000
13 "
14 Sargento-mor Francisco Carneiro do Rosário ... 2:000$000
2:000$000
15 Coronel José Carlos Mairink
Francisco do Rego Barros
2:000$000
16 "
4:000$000
17 Negociante José de Oliveira Ramos
Luiz de Castro Costa
18
"
4:000$000
André Álvares da Silva
4:000$000
19
"
4:000$000
20 Padre João de Deus
21 Negociante Joaquim Antônio Gonçalves de Oliveira 4:000$000
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22 Juiz da Alfândega José de Pinho Borges
2:000$000
23 Negociante Manuel Ribeiro da Silva
2:000$000
24 Cônego Conselheiro Joaquim Marques
6:000$000
25 Capitão-mor Antônio dos Santos Coelho
4:000^000
26 Negociante José Ferreira da Silva
4:000$000
27
Gonçalo José da Silva Lisboa
2:000$000
28 Coronel Amaro Bernardo da Gama
4:000$000
29 Negociante José Gonçalves Caparica
4:000$000
30
Gregorio da Silva Rego
4:000$000
31 Padre Antônio Soares Ferreira
2:000$000
32 Negociante Jacinto Ferreira Homem de Abreu .. 2:000$000
33
José Joaquim Carneiro Leal
2:000$000
34
José Francisco Belém
4:000$000
35
Antônio Ferreira da Silva
4:000$00Ü
36 Lavrador José Cordeiro Muniz Falcão
2:000^000
37
Francisco Carneiro Moniz Falcão
2:000$000
38 Negociante Manuel José Martins Ribeiro
4:000$000
39
Francisco de Paula Pinto
4:000$000
40
José Bento Fernandes
4:000$000
41
Francisco de Paula Carrilho
2:000$000
42
Joaquim José de Miranda
2:000$000
43
Manuel Rodrigues dos Paços
2:000$000
44
Luiz Ferreira Campos
4:000$000
45
Antônio José Álvares Ferreira
2:000$000
46
Antônio Muniz Medeiros
8:000$000
47
Domingos Rodrigues dos Paços .... 6:000$000
48
Boaventura Gonçalves Chaves
4:000$000
49
Custódio Domingos Porto
2:000$000
50
João Ferreira da Silva
2:000$000
51
João Pedro Elias Xavier
2:000$000
52
José Antônio de Souza Gomes
2:000$000
53 Cirurgião José de Albuquerque
2:000$000
54 Negociante Alexandre José de Araújo
2:000$000
55
Manuel Lourenço
2:000$000
56
Elias Coelho Cintra
2:000$000
57
Antônio Cardoso de Queiroz Fonseca 2:000$000
58
Manuel Carvalho de Medeiros
2:000^000
59
Joaquim Teodoro Álvares
2:000$000
60
Manuel José Barbosa Braga
4:000$000
61
Bernardo José Carneiro Monteiro .. 2:000$000
62
Joaquim José Lourenço Cartaxo ... 2:000$000
63 Imprensário Joaquim Rodrigues Pinheiro
2:000$000
64 Negociante Manuel Antônio Álvares de Brito .. 2:000$000
65
José Tavares da Gama
2:000$000
66
Manuel Gomes de Oliveira
2:000$000
67 Médico Antônio José de Miranda Castro
2:000$000
68 Ourives João Carlos Saboia
2:000§000
69 Os Padres Congregados da Madre de Deus
8:000$000
70 Comendador José de Mendonça de Matos Moreira 8:000$000
71 O Comissário de Jerusalém
4:000$000
224:000^000

72 Negociante José Joaquim Jorge
73
José Joaquim Jorge Gonçalves
74
Boaventura Gonçalves
75
Antônio Annes Jacome
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76 Negocia
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95 »
96 »
97
"
98
99
100 *
101 "
102 "
103 "
104 "
105
106 w
107 "
"
108 '
109 »
110 "
111 "
112 "
113 ».
114 »
115
116
117
118
119
120 "
121 "
122 "
123
124
125
126
"
127
128
n
129
130
131

Anacleto Antônio de Morais
Antônio Leal de Barros
José Francisco dos Passos
José Antônio de Oliveira
José Gonçalves Pereira
José Gonçalves da Silva
José Antônio Álvares de Souza
Antônio Ferreira de Faria
José Ferreira Duarte
José Antônio Gomes
João Cardoso Aires
José Joaquim dos Santos Vital
Joaquim José Lobo
João Álvares Dias Vilela
Caetano Francisco Lumaque
Domingos Antônio de Faria
Manuel José Ribeiro
Joaquim José Mendes
João Antônio de Siqueira
João Maria Seve
Joaquim Gonçalves Ferreira
Francisco Gonçalves da Rocha
João Cordeiro Rego
Antônio Cordeiro
Antônio José Pires
Zacarias Maria Bessone
Joaquim da Silva Pereira
Manuel Caetano da Silva
Manuel Caetano de Pinho
Manuel Antônio da Parnaíba
José Filgueira de Menezes
Manuel José Viegas
Lourenço Gonçalves Bastos
José Francisco do Rego
Francisco de Oliveira Antunes
Clemente José Ferreira da Costa
Francisco de Souza Rego
João do Rego Falcão
José Carlos
João José da Cruz
João Jacinto
João Muniz de Almeida
João Álvares de Souza
Simão de Souza
Antônio Barbosa da Silva
Manuel João Ferra
Manuel José Pereira de Mesquita e Silva
Francisco Manuel da Silva Gusmão
José Porfírio de Freitas
Francisco Antônio Peixoto Maia
Pascoal José Fernandes
Tomás de Aquino Ferreira
Manuel Joaquim Ferreira
Inácio da Costa Miranda
Ricardo Fernandes Catanho
Manuel Germano
s

¦
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132 Negociante Miguel Dias
133
João Bernardo Rego
134
Joaquim José da Costa
135
Claudino José Carrilho
130
"
Fernando de Souza Machado
137
Manuel Teixeira Peixoto
138
Manuel Frnnoisco dos Santos Mendonça
139
Manuel José Pereira Lima
140
João Henriques da Silva
141
José Domingues
142
José Bento Moreira
143
Manuel José de Souza Braga
144
Tomás Antônio Nunes
145
Manuel Antônio de Oliveira Arouca
146
José de Alemão Cisneiros
147
José Maria, caixeiro v> sócio de Medeiros
148
Francisco Antunes Guerra
149
Antônio Teixeira Lopes
150
Domingos Antônio Fernandes
151
Joaquim Fernandes Viana
152 Coronel Francisco de Brederode e Andrade
153
Joaquim Miguel de Almeida Catanho
154 Negociante João Evangelista Pereira
155
Manuel José Pacheco
156 '* Antônio José Pereira de Sá
157
Vitorino da Cruz e Almeida
158
Antônio José Coelho
159
José Pereira de Lima Gondim
160
Manuel Francisco de Quadros
¦

N.B. As pessoas numeradas desde 72 até 160 podem também contri
buir com quantias proporcionadas às suas possibilidades.
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71)
Relação das possibilidades e circunstâncias das pessoas
indicadas na relação N.° 1.
o

e atenÊ casa de milhão e meio, reputa-se
ter
em moeda uma terça parte; é
casado e não tem filhos.
Casa de 300 mil cruzados, em um
2. Pernambucano generoso de
engenho de fabricar açúcar e prointeira probidade. priedades de casas, é viúvo, tem
muitos filhos e faz o bem que pode.

1. Europeu generoso
cioso.

16
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3.

Europeu
tadio.

4.

Pernambucano generoso.

6.

Europeu

6.

Pernambucano generoso.

7.

Europeu
queza.

8.

Pernambucano generoso.

9.

Europeu generoso em têr
mos.

generoso e pres-

generoso.

af errado

à,

ri-

10.

Pernambucano generoso em
termos.

11.

Europeu generoso
probidade.

12. Pernambucano
de probidade.

e

generoso

13. Europeu vaidoso.

de

e

Casa de milhão e meio em embarcações, prédios urbanos e rústicos,
inclusive engenhos, fazendas de gado,
gêneros de comércio, etc, tem sempre moeda para comprar quanto
intenta e fazer quantos negócios se
lhe oferecem.
Casa de 100 mil cruzados, inclusive
prédios urbanos e rústicos, supõem-se
ter sempre em moeda vinte; é solteiro, reputa seus dois filhos naturais, e faz sempre o bem que pode.
Casa de mais de 800 mil cruzados
inclusive 500 em moeda, com pouca
diferença, é solteiro.
Casa de 200 mil cruzados, a maior
parte a juros de 5 por cento, algum
em caixa, e o resto em propriedades; é solteiro, mas pencionado de
família numerosa.
Casa de 600 mil cruzados para mais
em prédios urbanos, navios, gêneros
de comércio e supõem-se ter sempre
mais de 80 contos em moeda; é casado e tem muitos filhos.
Casa de mais de 200 mil cruzados
em prédios urbanos e engenhos de
fabricar açúcar; é casado e tem
muitos filhos.
Casa de um milhão em engenhos,
prédios urbanos, embarcações, gêneros de comércio em metal, tem
sempre 300 mil cruzados para mais;
é solteiro mas reconhece vários filhos
naturais.
Casa de 400 mil cruzados, em prédios urbanos e rústicos, inclusive
alguns engenhos; é casado e tem
duas filhas.
Casa de meio milhão, em um engenho e prédios urbanos e considerável parte em moeda; é casado e
tem duas filhas também casadas.
Casa de 150 mil cruzados, em um
engenho e prédios urbanos; é viúvo
sem filhos.
Casa de mais de 200 mil cruzados,
metade em gêneros de comércio e
prédios urbanos, e outra metade em
moeda; é casado e tem muitos filhos.
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14.

Pernambucano
honrado.

e

generoso

15. Brasileiro generoso e pres
tadio.

Casa de 400 mil cruzados em prédois urbanos sítios, e fazendas de
gados; tem sempre dinheiro para
cumprir a sua palavra, é casado e
tem filhos.
Casa de 80 a 100 mil cruzados em
propriedade e dinheiro; é casado e
tem filhos.
Casa de 150 mil cruzados, em prédios urbanos, engenho de fabricar
açúcar, e dinheiro, é casado e tem
filhos.
Casa de milhão pouco mais ou menos em embarcações, gêneros de
comércio, engenhos, escravaturas, e
mais de 300 mil cruzados em moeda;
é solteiro e tem filhos naturais que
reconhece.
Casa de 400 mil cruzados com pouca
diferença, em prédios urbanos, engenho de fabricar açúcar, sítio, gêneros de comércio e dinheiro sempre pronto para qualquer compra
ou contrato que se lhe ofereça; é
casado e tem filhos.
Casa de 600 mil cruzados em prédios urbanos, barcos, engenhos de
fabricar açúcar e gêneros de comerco, tem sempre em dinheiro mais
de 100 contos de réis: é viúvo e tem
filhos legítimos.
Casa de 100 mil cruzados, metade
em prédios urbanos e rústicos e
outra em moeda.
Casa de mais dé 100 mil cruzados
em gêneros de comércio e dinheiro;
é solteiro. .
Casa de 100 mil cruzados para mais
em prédios urbanos e rústicos e dinheiro; é casado e tem muitos filhos.
Casa de 200 mil cruzados, com pouca
diferença em gêneros de comércio
é casado e tem
e embarcações;
filhos.
Casa de mais de 400 mil cruzados,
metade, em prédios urbanos e outra
em moeda que adora.
Casa de 400 mil cruzados com pouca
diferença, em fazendas de plantações
de algodão e prédios urbanos; é casado e tem filhos. Êste vassalo está
sempre pronto a entrar com donativos para a Real Fazenda.
*

16. Pernambucano generoso.

17.

Europeu af errado
queza e teimoso.

18.

Pernambucano vaidoso.

19.

Europeu
queza.

adorador

20. Pernambucano
riqueza.

à

da

af errado

ri-

ri-

à

21. Europeu aferrado à rlqueza e presumido.

¦

22. Pernambucano generoso em
termos.
23. Europeu generoso.

24. Pernambucano
vil e avarento.

ambicioso,

25. Europeu generoso.
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26.

Pernambucano aferrado
riqueza e sumítico.

27.

Europeu generoso.

28.

Pernambucano

29.

Europeu
queza.

à

astucioso.

aferrado

a

ri-

Casa de mais de 100 mil cruzados
em prédios urbanos e dinheiro; é
casado e não tem filhos.
Casa de 80 mil cruzados em prédios
urbanos rústicos e dinheiro; é solteiro
tem obrigação de família
forçosa.
Casa de 200 mil cruzados em prédios urbanos, engenho de fabricar
açúcar e dinheiro, é viúvo e tem
filhos.
Casa de 150 mil cruzados em prédios urbanos, gêneros de comércio
o dinheiro bastante; é solteiro e tem
obrigação de família forçosa.

30. Europeu aferrado à rique
za e presumido.

Casa de 200 mil cruzados em
neros de comércio e bastante
nheiro.

31. Europeu
queza.

aferrado

&erêdi-

à

ri-

Casa de 100 mil cruzados em préclios urbanos e rústicos, engenho e
dinheiro bastante em caixa.

e

de

Casa de 150 mil cruzados com pouca
diferença em prédios urbanos e rústicos, gêneros de comércio e dinheiro;
é casado e tem filhos.
Casa de 80 a 100 mil cruzados em
gêneros de comércio, embarcações,
prédios urbanos e rústicos e dinheiro;
é casado e tem muitos filhos.

32

Europeu
generoso
probidade.

33.

Europeu

generoso

34.

Europeu
queza.

aferrado

à

ri

Casa de mais de 300
em prédios urbanos e
neros de comércio e
tante; é viúvo e tem

35.

Europeu
queza.

aferrado

à

ri

36.

Ilhéu

Casa de 200 mil cruzados em prédios urbanos, engenho de fabricar
açúcar, gêneros de comércio e dinheiro bastante; é casado e não tem
filhos.
Casa de 150 mil cruzados, em fazendas de plantação de algodão, prédios urbanos e dinheiro; é casado
e tem filhos.

37.

Ilhéu vaidoso.

Casa de 150 mil cruzados em fazendas de plantação de algodão e
dinheiro; é casado e tem filhos.

38.

Europeu vaidoso

Casa de 300 mil cruzados em prédios urbanos, embarcações, gêneros
de comércio e supõem-se ter 40 a
50 mil cruzados em dinheiro; é casado e tem filhos.

aferrado

à riqueza

mil cruzados
rústicos, gêdinheiro basfilhos.
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39.

Europeu astucioso.

Casa de 200 mil cruzados em prédios urbanos, rústicos, e gêneros de
comércio e bastante dinheiro em
caixa; é casado e tem filhos.

40.

Europeu vaidoso.

41

Europeu
queza.

aferrado

à

ri

42

Europeu
queza.

aferrado

à

ri

43.

Europeu
queza.

aferrado

à

ri

44

Europeu
aferrado
queza e incivil.

à

ri

45

Europeu
queza.

aferrado

à

ri

Casa de 100 mil cruzados em prédios urbanos, uma ilha, gêneros de
comércio, supõem-se ter 50 mil cruzados em dinheiro; é solteiro.
Casa de 200 mil cruzados em dinheiro, apurado e empregado em
efeitos do país; é casado e não tem
filhos.
Casa de 150 mil cruzados em prédios urbanos, engenho de fabricar
açúcar e gêneros de comércio; é casado e tem filhos.
Casa de 300 mil cruzados em prédios urbanos e rústicos, gêneros de
comércio, e dinheiro bastante em
caixa; é casado e tem filhos.
Casa de 200 mil cruzados em prédios urbanos e rústicos, gêneros de
comércio, e dinheiro bastante em
caixa; é casado e tem filhos.
Casa de 100 mil cruzados em prédios urbanos, gêneros de comércio
e dinheiro; é casado e tem filhos.
Casa de 700 mil cruzados, para mais
em prédios urbanos e rústicos, e
tem sempre meio milhão em caixa;
é velho e solteiro.
Casa de mais de 400 mil cruzados
em prédios urbanos, rústicos e gêneros de comércio, tem sempre 100
mil cruzados em dinheiro, e é solteiro.
Casa de 80 mil cruzados para mais
em prédios urbanos e dinheiro guardado por cães de fila; é velho e
solteiro.
Casa de 50 mil cruzados em prédios urbanos, rústicos e dinheiro;
é casado.
Casa de 60 mil cruzados em prédios urbanos e dinheiro; é solteiro
e tem filhos naturais.
Casa de 60 mil cruzados em prédios rústicos, gêneros de comércio
e dinheiro; é viúvo e tem filhos.
Casa de 50 mil cruzados em generos de comércio e dinheiro, é viúvo
e tem filhos legítimos.

46. Ilhéu pecunioso, ambicioso,
estúpido, avarento e muito
incivil.
47. Europeu monopolista e demandista.

48.

Europeu
e
metal
queza.

sagaz
rico
à
aferrado

em
ri-

49..

Europeu
queza.

aferrado

ri-

50. Pernambucano
riqueza.
51. Europeu
queza.

à

aferrado

aferrado

à

à

ri-

52. Europeu aferrado à riqueza
e presumido.
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53.

Europeu
mos.

generoso

em ter

54.

Europeu
mos.

generoso

em têr

55

Europeu
queza.

aferrado

56

Europeu

generoso.

57.

Europeu
queza.

aferrado

à

ri-

à

ri-

•

58.

Europeu aferrado à riqueza
e falador.

59.

Europeu
mos.

generoso

GO.

Europeu
sumido.

vaidoso

61.

Europeu
queza.

aferrado

à

ri-

62. Europeu
queza.

aferrado

a

ri-

63. Europeu
mos.

em ter

e

pre

generoso em têr-

64. Europeu aferrado à riqueza
em termos.
*

65. Europeu vaidoso.

66 .

Pernambucano generoso em
termos.

Casa de 50 a 60 mil cruzados em
uma propriedade de casas
dide
nheiro; é solteiro, honesto
probidade.
Casa de 300 mil cruzados em prédios urbanos, embarcações, gêneros
de comércio e dinheiro; é casado e
tem muitos filhos.
Casa de mais de 100 mil cruzados
em gênero de comércio, um sítio, e
dinheiro; é casado e tem filhos.
Casa de 160 mil cruzados pouco
mais ou menos em prédios urbanos,
engenhos de fabricar açúcar, generos de comércio e dinheiro; é casado
e tem filhos.
Casa de 100 mil cruzados em gêneros de comércio e dinheiro; é
solteiro.
Casa de 100 mil cruzados em prédios urbanos, engenho de fabricar
açúcar, gêneros de comércio e dinheiro; é viúvo e tem filhos.
Casa de 70 mil cruzados em prédios urbanos,
embarcações e dinheiro; é solteiro.
Casa de 80 mil cruzados para mais,
em gêneros de comércio, escravatura em um engenho e dinheiro; é
casado e falador.
Casa de mais de 80 mil cruzados
embarcações
em prédios urbanos,
gêneros de comércio e dinheiro; é
casado e tem filhos.
Casa de 40 a 50 mil cruzados em
prédios urbanos e dinheiro; é solteiro.
Casa de 60 a 70 mil cruzados em
prédios urbanos, escravatura no laboratório de uma prensa, e dinheiro;
é viúvo e tem um filho.
Casa de 80 mil cruzados em embarcações, gêneros de comércio e de
dinheiro; é solteiro.
Casa de 100 mil cruzados em prédios urbanos, embarcações, gêneros
de comércio e dinheiro; é casado e
tem filhos.
Casa de 70 a 80 mil cruzados em
prédios urbanos, rústicos e dinheiro,
é homem de bem; casado e não
tem filhos.
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Casa de 60 mil cruzados em prédios urbanos e dinheiro; é viúvo.

68. Europeu aferrado à riqueza
e habilidoso.

Casa de 60 a 70 mil cruzados em
prédios urbanos, ouro, prata e dinheiro; é casado e tem filhos.

67. Pernambucano
riqueza.

aferrado

69. Europeu

e brasileiro.

70.

generoso

71.
72.

Europeu
doso.

e

Ê incalculável a riqueza que possui em prédios urbanos e rústicos,
tem sempre em cofre mais de cem
mil cruzados, que não emprega por
não fazer espectação.
vai-

Europeu.

Casa de milhão e meio em uns poucos engenhos de fabricar açúcar,
fazendas de plantação e de algodílo
e de criação de gados, embarcações,
gêneros de comércio e dinheiro, supõem-se ter sempre meio milhão em
moeda; é viúvo e tem muitos filhos.
Tem mais de 60 mil cruzados em
dinheiro, que dá a juro e com usura.

100 mil cruzados.
100 mil cruzados.
40 mil cruzados.
50 mil cruzados.
40 mil cruzados.

É casado e tem filhos.
É casado e tem filhos.
É casado.
É casado e tem filhos.
É casado.

77.

Casa de
Casa de
Casa de
Casa de
Casa de
Casa de

40 mil cruzados.

78.

Casa de

79.

Casa de

30 mil cruzados.
30 mil cruzados.

É casado e tem filhos
É casado e tem filhos

80.

Casa de 100
Casa de 50
Casa de 80
Casa de 60
Casa de 50
Casa de 50
Casa de 20

73.
74.
75.
76.

81.
82.
83.
84.
85.

86.

mil cruzados.

É casado.

mil
mil
mil
mil

É
È
É
É

cruzados.
cruzados.
cruzados.
cruzados.

mil cruzados.
mil
mil
mil
mil
mil
mil

cruzados.
cruzados.
cruzados.
cruzados.
cruzados.
cruzados.

93.

de 40
de 60
de 20
de 40
de 30
Casa de 40 mil cruzeiros.
Casa de 40 mil cruzados.

94.

Casa de

80 mil cruzados.

95.

Casa de

50 mil cruzados.

96.

Casa de

30 mil cruzados.

87.
88.
89.
90.
91.
92.

Casa
Casa
Casa
Casa
Casa

É solteiro.
solteiro
viúvo.
casado.
casado e tem filhos.

É casado e tem filhos.
É casado e tem filhos.
É
Ê
Ê
Ê
É
É

solteiro.
casado e tem filhos.
casado e tem filhos.
casado e tem filhos.
solteiro.
solteiro.

É viúvo.
í; casado e tem filhos.
Ê casado e tem filhos.
Ê casado e tem filhos.
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97.

Casa de

80 mil cruzados

É casado e tem filhos

98.

Casa de

50 mil cruzados

É solteiro.

99.

Casa de

40 mil cruzados

É solteiro.

100.

Casa de 150 mil cruzados

101.

Casa de

40 mil cruzados.

É viúvo e tem filhos.
É solteiro.

102.

Casa de 20 mil cruzados.

É solteiro.

103.

Casa de 30 mil cruzados.

É casado e virtuoso.

104.

Casa de 40 mil cruzados.

É solteiro.

105.

Casa de 50 mil cruzados.

É casado e tem filhos.

106.

Casa

cruzados.

É casado e tem filhos.

107.

Casa de 60 mil cruzados.

É casado e tem filhos.

108.

Casa de 60 mil cruzados.

É casado.

109.

Casa de 50 mil cruzados.

Ê casado.

110.

Casa de 50 mil cruzados.

É casado e tem filhos.

de 40

mil

9

111.

Casa de 50 mil cruzados.

É casado e tem filhos.

*

112.

Casa de 40 mil cruzados.

É casado.

113.

Casa de 50 mil cruzados.

114.

Casa de 50 mil cruzados.

Ê casado e tem filhos.
É viúvo e tem filhos.

115.
116.

Casa de 40 mil cruzados.
Casa de 30 mil cruzados.

É casado.

117.

Casa de 30 mil cruzados.

É casado e tem filhos.

119.

Casa de 10

mil cruzados.

É solteiro.

118.

Casa de 10 mil cruzados.

É solteiro.

120.

Casa de

30 mil cruzados.

É casado.

121.

Casa de

60 mil cruzados.

122.

Casa de

É casado e tem uma filha
É casado e tem filhos.

Ê casado e tem filhos.

124.

40 mil cruzados.
Casa de 40 mil cruzados.
Casa de 60 mil cruzados.

É casado.
É casado e tem filhos.

125.

Casa

É solteiro.

126.
127.

Casa de 40 mil cruzados.
Casa de 20 mil cruzados.

É casado e tem filhos.
É solteiro.

128.

Casa de 30

mil cruzados.

É casado e tem filhos.

129.

É casado e tem filhos.

130.

Casa de 50 mil cruzados.
Casa de 40 mil cruzados.

131.

Casa de

80 mil cruzados

É casado e tem filhos.

132.

Casa de

40 mil cruzados

É solteiro.

133.

Casa de

30 mil cruzados

É casado e tem filhos.

134.

Casa de

20 mil cruzados

Ê casado e tem filhos.

135.

Casa de

40 mil cruzados

É solteiro.

136.

Casa de

40 mil cruzados

É viúvo e tem filhos.

123.

de 60

mil

cruzados.

Supõem-se ser casado.

*
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137.

Casa de

50 mil cruzados.

É casado e tem filhos

138.

É solteiro.
É casado e tem filhos

143.
144.

30 mil cruzados.
Casa de 40 mil cruzados
Casa de 40 mil cruzados
Casa de 30 mil cruzados
Casa de 20 mil cruzados
Casa de 10 mil cruzados
Casa de 20 mil cruzados

145.

Casa de

20 mil cruzados.

146.
147.

Casa de
Casa de

70 mil cruzados.

É solteiro.
É casado e tem filhos

148.

Casa de

140.

Casa de

20 mil cruzados.
40 mil cruzados.
10 mil cruzados.

É casado.
É solteiro
É solteiro

150.

Casa de

151.

Casa de

152.

Casa de
Casa de

30 mil cruzados.
50 mil cruzados.
40 mil cruzados
2 0 mil cruzados
50 mil cruzados

É solteiro.
É casado.
É casado e tem filhos

139.
140.
141.
142.

153.

Casa de

159.

Casa de
Casa de
Casa de
Casa de
Casa de
Casa de

160.

Casa de

154.
155.
156.
157.

«

158.

50
40
40
20

mil
mil
mil
mil

cruzados
cruzados.
cruzados.
cruzados.

10 mil cruzados
10 mil cruzados

É casado
É casado
É casado
É casado
Ê casado

e tem
e tem
e tem
e tem
e tem

filhos.
filhos
filhos
filhos
filhos

É casado.
É viúvo e tem filhos.
É
É
É
Ê

casado„
casado e tem filhos.
casado.
casado e tem filhos.

É solteiro.
É casado e tem filhos

—
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Machado, Alexandre Francisco de Seixas, 18.
Maciel, José de Medeiros, 65.
Magalhães, Joaquim Pedro de, 17.

Magalhães, José Francisco de Souza,
69.
Magalhães, Raimundo José Pereira de,
92.
Maia, Francisco Antônio Peixoto, 240.
Maranhão, André de Albuquerque, 104,
116, 201, 238.
Maranhão, Francisco de Paula Albuquerque, 17, 74, 75, 76, 77.
Maranhão, Inácio Leopoldo de Albuquerque, 112, 116.
Maranhão, Jerônimo Inácio Leopoldo
Albuquerque, 17.
Maranhão, João de Albuquerque, 101,
113.
Maranhão, José
que, 18.

Felipe

dc

Albuquer-

Maranhão, Luiz Manuel
que, 18, 104, 116.

de

Albuquer-

Maranhão Júnior,
que, 18.

de

Albuquer-

Marialva,
Marinho,
Marques,
Marques,

João

Marquês de, 48.
Vitoriano José, 185, 186.
Domingos, 114.
Joaquim, 239.

Martins, Domingos José, 79, 97, 101,
109, 116, 117, 126, 160, 189, 225.
Martins, Francisco José, 106.
Martins, José Maria, 105.
Martins, Manuel José, 114, 183.
Matos, Francisco Sérgio de, 64.
Matos, Lúcio José de, 88, 94.
Medeiros, Antônio Muniz, 239.

¦

Medeiros, Manuel José de, 9, 10, 11,
131, 135, 139, 140.
Melo, Antônio Albuquerque de, 215.
Melo, Antônio Vicente Vieira de, 159.
Melo, Caetano Francisco Lumachi de,
63, 122, 240.
Melo, Jacinto Luiz de, 108, 111.
Melo, João Soares de, 10.
Melo, José Maria Ildefonso Albuquerque Pessoa de, 17.
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Melo, Pascoal José de, 130, 140, 156, 178.
Melo, Pedro Clemente de, 127.
Melo, Vicente Ferreira de, 107.
Mendes,
207.

Francisco

(padre),

203,

204,

Mendes, Joaquim José, 65, 240.
Mendes, Lourenço, 19, 39, 40, 41, 203,
204.
Mendonça, Hipólito José da Costa Pereira, 38, 39.
Mendonça, José Luiz de, 96, 97, 100,
101, 106, 109, 110, 117, 163, 185.
Mendonça,
177.

Manuel

Mendonça, Manuel
tos, 241.

Caetano
Francisco

de

Pinho,

dos San-

Mendonça, Manuel Inácio Carvalho e,
186.
Menezes, Alexandre Teles de, 39, 40.
Menezes, José Filgueira de, 240.
Menezes, Luiz Barba Alar d o de, 234.
Menezes, Manuel Joaquim, 40.
Merme, chefe de Polícia, 45, 54.
Metrovik, João, 117.
Miralhas, Domingos, 27, 30, 37.
Miranda, Inácio da Costa, 240.
Miranda, Joaquim José de, 239.
Miranda, José Egínio de, 64.
Morais, Anacleto Antônio de, 240.
Monte, Antônio do, 117.

Montenegro, João Ribeiro Pessoa de
Melo (padre), 101, 106, 117.
Morais, Antônio Elias de, 23, 26, 27,
30, 31, 34, 36, 38, 63.
Morais, Felipe da Silva, 80, 81.
Morais, Manuel José de, 151.
Moreira, Antônio Ferreira, 219, 225.
Moreira, Camilo José, 108.
Moreira, João, 81.
Moreira, José Basílio (padre), 64.
Moreira, José Bento, 241.
Moreira, José de Mendonça de Matos,
239.
Moreira, Manuel Antônio, 241.
Morones, Miguel, 23, 26, 28, 35.
Moscoso, Luiz Antônio Salazar, 77, 185.
Mota, Manuel Antônio Henriques, 40.
Moura, Amaro Francisco de, 105, 107
110.
Moura, João Saraiva de, 19.
Moura, Joaquim Ferreira de, 136.
Nascimento,
105, 111.

Manuel

de

Azevedo

do,

Nascimento, Manuel Inácio do, 174, 176.
Nobre, Antônio Josí Fernandes, 113.
Nunes, José Joaquim, 177, 192.
Nunes, Tomás Antônio, 18, 241.

Monteiro, Bernardo José Carneiro, 215,
218.
Monteiro, João Francisco Carneiro, 238.
Monteiro, José da Silva, 11, 17, 79,
131, 132, 133, 134, 155.

Olanda, Antônio de, 19.
Olinda (cidade), 21, 57, 161, 162, 170,
171, 174, 181, 183, 185, 217.
Oliveira, Anacleto de, 204.
Oliveira, Antônio de, 108.
Oliveira, Francisco José de, 91.
Oliveira, Joaquim Gonçalves de, 238.
Oliveira, José Gonçalves, 116.
Oliveira, Manuel Gomes de, 239.
Olivete, Manuel do Monte (padre), 48.

Monteiro, Manuel Francisco Maciel, 238.
Monteiro, Manuel José Carneiro, 239.
Monteiro, Manuel Caetano do Nascimento da Costa, 18, 74, 141.
Montenegro, Caetano Pinto de Miranda,
57, 66, 71, 96, 100, 196.

Pacheco, Matias José, 206, 241.
Paços, Domingos Rodrigues dos, 239.
Paços, Manoel Rodrigues dos, 239.
Padilha, José Marinho Falcão (padre),
64.

Monteiro, Antônio
16, 78, 115.

Caetano

da

Costa,
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Pinheiro, José Antônio, 109.
.'.'
Pinho, Manuel Caetano de, 240.
Pinto, Francisco de Paula, 239.
Pinto, João Guilherme Ferreira, 63.
Pinto, Joaquim José, 64.
Pinto, Manuel da Costa, 14.
Pires, Antônio José, 240.
Pires, Heliodoro (padre), 38.
Pombal (vila), 125, 126. .
Pontes, Felisberto Caldeira Brant, 83.
Pontes, Francisco Álvares, 206.
Pontes, Manuel de, 10.
Porto, Custódio Domingos, 239.
Porto, Martinho da Cunha, 113.
Porto Alegre (vila) (201, 207. •""¦ :'~

Palácio, Francisco da Cunha Pedro, 109.
Palma, cónde;'da, 53, 82-.
Palmela, conde de, 48.
Paraíba, 15, 16, 20, 22, 49, 83, 87, 88,
89, 91, 93, 210.
Parnaíba, Manuel Antônio da, 240.
Passos, José Francisco dos, 240.
Pau do Alho (vila do), 11, 12, 127,
128, 125, 132, 137, 138, 195.
Pau dos Ferros (vila), 200, 205, 207,
209.
Pavão, João de Santa Isabel (frei), 63.
Paz, Manuel da, 174, 176, 183, 192.
Pedroso, "¦Pedro da Silva, 105, 112, 171,
'
175. •
Peixoto Luiz Ribeiro, 112.
Peixoto, Manuel Teixeira, 241.
Peixoto, Vicente, Ferreira dos Guimarães, 18.
Peixoto, Vicente Ribeiro de Guimarães,
106,
Pereira, Agostinho Tavares, 202.
Pereira, Joaquim da Silva, 240.
Pereira, João Evangelista, 241.
Pereira, José Caetano de Paiva, 23, 26,
27, 30, 31, 34, 36, 38.
Pereira, José Gonçalves, 240.
Pereira, Manuel da Cunha, 202, 203.
Pereira, Nicolau Martins, 117.
Pereira, Vicente José (padre), 232, 234,
237.

Porto de Pedras, 148,
156, 158.

152, 154,
'
•

Portugal, Bernardo Luiz Ferreira,
106, 108, 110, 160, 181.

155,
99,

Portugal, Inocêncio Antônio das Neves,'
; ; '
212.
Portugal, José Fernandes, 116.
• i

¦

Portugal, Tomás, Antônio de Vilanova,
15, 16, 21, 104, 123, 124, 213.
Princesa Real (fragata), 20.

.

Pernambuco, 49, 50, 52, 80, 81, 89, 95,
97, 100, 102, 103, 122, 123, 127, 128,
130, 134, 141, 143, 144, 150, 154, 157,
179, 180, 186, 195.
Pessoa, Domingos Teotônio Jorge, 75,
76, 101, 105, 117, 173, 190, 225.
Pessoa, Francisco de Santa Ana (padre), 19.
Pessoa, João Ribeiro (padre), 9, 12, 41,
108 126, 160, 162, 168, 182, 186, 216,
221, 225, 226.
Pessoa, José Carneiro, 109, 110.
Pinheiro, Joaquim Rodrigues, 239.

*

Quadros, Manuel Francisco de, 241.
Queiroga, Francisco José Corrêa de, 17.
Queiroz, Agostinho Pinto de, 19.
Quintal, Bartolomeu Álvares do, 19.
i

Rabelo, Antônio Henrique, 105, 114.
Ramos, José, 107.
Ramos, José de Oliveira, 238.
Rangel, José Lucas de Souza, 114.
Ratcliff, João Guilherme, 117.
Recife, 23, 31, 36, 57, 75, 76, 118, 119,
161, 162, 168, 170, 171, 195, 196, 221.
Rego, Antônio Quintiliano do, 114.
Rego, Francisco de Souza, 240.
Rego, Gregório da Silva, 239.
Rego, João Bernardo, 241.
Rego, João Cordeiro, 240.
Rego, João da Silva, 219, 224, 238.
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Rego, José Gonçalves do, 159.
Rezende, Francisco Carlos de, 19.
Rezende,

José Venâncio
(padre), 109.

Henriques

de

Ribeiro, Manuel José Martins, 239, 240.
Bio de Janeiro, 100, 170.
Rio Grande do Norte, 15, 16, 20, 22, 83,
205, 210.
Rocha, Antônio da, 153.
Rocha, Francisco Gonçalves da, 240.
Rocha, João Luiz da, 79.
Rocha, Manuel Gonçalves da, 125, 159.
Rodrigues, Antônio de Melo, 109.
Rodrigues, José Antônio, 13.
Rodrigues, Manuel, 108.
Rolim, Francisco Antônio, 25, 31, 34, 37.
Rosário, Francisco Carneiro do, 238.
Romão, Francisco, 108.
Sá, Francisco José Corrêa de, 91.
Sá, Luiz Fortes Bustamante e, 106,
113, 163, 189, 198.
Sá, Luís José Corrêa de
206.

(padre),

126,

Sá, Manuel Gomes Pereira de (padre),
64.
Sá, Manuel Gomes de (padre), 64.
Saldanha, Miguel Carlos da Silva (padre), 19, 227, 235, 236, 237.
Sales, Francisco de (padre), 9, 17.
Salgado, Antônio José Inácio, 108.
Salgado, Joaquim José Vaz, 101.
Sampaio, Antônio Joaquim Ferreira de,
101.
Sampaio, Manuel Inácio, 205.
Sampaio, Manuel Vieira de Lemos (padre), 169, 174, 176.
Santa Ana, Joaquim Antônio, 109, 114.
Santa Bárbara, Antônio (frei), 63, 217.
Santa Maria, José de (frei), 63.
Santa Tcreza, José de (frei), 216, 224.
Santiago, Antônio Rodrigues, 19.
Santiago, Felipe Lopes Neto, 17.

Santo Antão (vila), 128, 129.
Santos, Brigido José dos, 229.
Santos, Joaquim Cipriano Gomes dos,
10, 18.
Santos, José dos (padre), 19.
Santos, Manuel Brigido dos, 233, 234.
Sarmento, Nicolau Paes, 148, 154.
Serinhaem (vila), 155, 158.
Serpa, Joaquim Jeronimo, 17, 174, 176.
Serra do Martins, 202, 204, 207.
Serrão, Manuel Coelho, 115.
Sete, Francisco José Rodrigues, 64.
Silva, André Alvares da, 238.
Silva, Antero José da Maia e, 21, 22
48, 57, 58, 65, 66, 70, 74, 75, 77, 79,'
80, 130.
Silva, Antônio Barbosa da, 240.
Silva, Antônio Carlos da, 110.
Silva, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e, 99, 127.
Silva, Antônio Coelho, 134.
Silva, Antônio de Morais, 99, 189.
Silva, Antônio Ferreira da, 239.
Silva, Antônio José da, 107.
Silva, Bernardo da (frei), 63.
Silva, Inácio da Fonseca, 63, 70.
Silva, Inácio Vieira da, 17.
Silva, João Coelho, 134, 135.
Silva, João Ferreira da, 239.
Silva, João Henrique da, 241.
Silva, João Manuel Pereira da, 155.
Silva, João Nepomuceno Coelho da, 63.
Silva, Joaquim Coelho, 134.
Silva, Joaquim Nunes da, 18, 115.
Silva, Josó Corrêa da, 64.
Silva, José Ferreira, 239.
Silva, José Francisco da, 18, 107, 110,
190.
Silva, José Gonçalves da, 240.
Silva, José Vidal da, 18, 40, 41.
Silva, Luiz Carlos Corrêa da (padre);
109.
Silva, Luiz França da, 63.
Silva, Manuel Caetano da, 240.
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Silva, Manuel Francisco da, 64, 170, 177.
Silva, Manuel Gregório da, 62.
Süw, Manuel José da, 62, 107, 110.
Silva, Manuel José Pereira
ta e, 240.
Silva,
Silva,
Silva,
Silva,
Silva,

Manuel
Manuel
Matias
Tomás
Vicente

de Mesqui-

Ribeiro da, 239.
Tomás da, 62.
José da, 18.
Pereira da, 18, 78.
Ferreira de Castro, 123.

Silveira, Francisco Evaristo Veloso da,
174, 175, 176, 190, 192, 193.
Silvestre,

Manuel,

165, 176.

Siqueira, Alexandre Tomás de Aquino
de, 179.
Siqueira, João Antônio, 240.
Siqueira, Joaquim da Anunciação, 101.
Siqueira, Pedro Silvério Alexandrino,
221.
Siqueira, Tomás José Alves de, 101.
Siqueira, Vicente Ferreira de, 107, 116.
Soares, Antônio Marques da Costa, 65,
160, 192, 238.
Soares,
Soares,
Sotero,
Souza
Souza,
Souza,
Souza,
Souza,
Souza,
Souza,
Souza,
Souza,
Souza,

Floriano, 109.
Venceslau Miguel, 18.
Salvador, 21, 36.
(vila), 126.
Antônio Joaquim de, 16.
Joaquim Domingos de, 17, 18.
João Álvares de, 240.
José Antônio Alvares de, 240.
José Antônio dos Santos, 63.
Luiz Deodato Pinto de, 107.
Manuel Soares de, 107, 194, 215.
Martinho Francisco, 108.
Simão de, 240.
Souto Maior, Antônio de (padre), 74,
76, 109.
Targine,
Tavares,
Tavares,
Tavares,

David Leopoldo,
Francisco Muniz,
Jerônimo Vilela,
Joaquim Avelino,

108, 116.
113.
17.
65.

Tavares, Joaquim José, 64.
Teixeira, Manuel de Souza, 106, 111.
Teles, Gonçalo Luiz, 232.
Tenório, Pedro de Souza (padre), 113.
Torrezão, Basílio Quaresma, 16.
Torrezão, Francisco de Assis de Castro
Botelho, 65.
Trambembé (vila), 26, 29, 34, 37.
Travassos, Manuel, 11.
Trindade, Inácio Antônio da, 17, 113.
Trindade, José de Melo, 223.
Vchoa, Alexandre Albuquerque, 63
Una (vila), 158.
Utinga (vila), 215, 220. 222. .
Valentim,

José,

108.

Varejão, Antônio José de Moura, 132,
• 134.
Vasconcelos, André Achioles de, 115.
Vasconcelos, Antônio Luiz de Brito
Aragão e, 125, 140, 147, 159, 226, 235.
Vasconcelos, Francisco Caetano de, 17.
Veiga, Prudente Pessoa da, 109, 110.
Veloso, Antônio Ferreira Duarte, 65.
Veloso, Pedro Antônio, 105, 107.
Veloso, Pedro Ivo, 110.
Veloso, Pedro João José, 107.
Viana, Joaquim Fernandes, 241.
Viana, Joaquim Pereira, 238.
Viana, José Afonso, 64.
Viegas, Manuel José, 240.
Vieira, Antônio (Terra Nova), 124.
Vieira, João Fernandes, 146.
Vieira, Joaquim José, 218, 224.
Vila do Penedo, 141, 143, 147.
Vila do Poxim, 141.
Vilanova, Tomás Ferreira, 18, 101.
Vidal, José Joaquim dos Santos, 240.
Vitor, Manuel da Natividade, 116.
Vivar, Diogo de, 83.
Xavier, Inácio Firmo, 65.
Xavier, João Pedro Elias, 239.

