MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

DOCUMENTOS
HISTÓRICOS
REVOLUÇÃO DE 1817

VOL. CVII

BIBLIOTECA

NACIONAL

DIVISÃO DE OBRAS RARAS E PUBLICAÇÕES

1955

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

DOCUMENTOS
HISTÓRICOS
REVOLUÇÃO DE 1817

VOL. CVII

BIBLIOTECA

NACIONAL

DIVISÃO DE OBRAS RARAS

1955

E PUBLICAÇÕES

Iç Janeiro £I

q^eV^

NOTA PRÉVIA
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rasuraãos, não se reconstituíram, são indicados pelo sinal [...]. Assinalam-se com
o sinal *** os trechos em branco existentes no manuscrito.

EXPLICAÇÃO
A novidade do volume CVII consiste especialmente nos
documentos sobre a revolução na Vila do Limoeiro. Francisco
de Sales, vigário da paróquia do Limoeiro, aprisionado no
Hospital Real da Cidade da Bahia, apresenta, em, defesa da
"denegrida infâmia de rebelde", súplica,
petição de justificação e documentos, requer audição de testemunhas, junta
a sentença civil de justificação e a defesa da Câmara da Vila
do Limoeiro, feita, como sempre, pelo incansável advogado
Antônio Luís de Brito Aragão e Vasconcelos, tentando aparecer como o "pároco mais rebelde contra a Pátria" (p. 20/22)
e apesar disso gemendo na prisão desde 14 de abril de 1818,
com "os réus seus companheiros, todos leais, todos cooperadares, da glória que cabe à Vila do Limoeiro de ser a segunda que ergueu a voz no meio da usurpação" (p. 163).
Alega Francisco Sales ser vítima, como em todos os tempos e
em todas as revoluções, das odiosidades e imposturas de inimigos pessoais que desejavam denegrir seus desafetos "com
a mancha da infidelidade imputando ao Suplicante e os senadores (da Câmara da Vila) todos seus crimes e tudo o mais
que o ódio pode inventar" (p. 6). Já no § 29 título 6P do
Livro 5 das Ordenações, lembrava êle, se ordenava que o testemunho dos inimigos devia ser pouco crido e o mesmo
crédito devia ter o testemunho dos amigos dos inimigos
(p. 6/7). No tempo do governo usurpador alegava ainda o
vassalo leal — deve acautelar-se, iludir a vigilância dos partidistas para ser um dia útil à boa causa. Rebelde disfarçado
ou vassalo leal, a verdade é que a sentença civil de justificação o liberta das acusações embora um espião anônimo,
cujas cartas finalizam o volume afirme que seu inimigo e
acusador Manuel José de Medeiros fora a herói realista da
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restauração do Limoeiro (p. 264). Para o historiador da revolução de 1817 e dos movimento® precursores da Independência, esses textos sobre Limoeiro representam um exame
em profundidade da revolução em uma vila, uma contribuição muito significativa sobre as repercussões dos movimentos
rebeldes e do sentimento nacional no processo histórico local.
Nesta justificativa, como acontece sempre em documentos
processuais, as repetições são ilimitadas e monótonas, mas
importava mais a integridade do texto que a insipidez e a
fastidiosa uniformidade de perguntas e respostas das testemunhas inquiridas. É assim, por exemplo, a questão sobre
as armas reais que estavam sobre a porta principal da Igreja,
retiradas pelo oficial de carapina e restituídas quando da
contra-revolução.
Ao todo cerca de 165 páginas ocupam-se do movimento
em Limoeiro e da defesa do vigário, seus companheiros e os
Senadores da Câmara da Vila. E não é tudo, pois dez páginas
do Livro dos acórdãos foram demolidas e queimadas pois
nelas se achavam escritas as "insolentes proclamações e
ordens do infame governo provisório, dirigidas à Câmara e
ao povo" (p. 182/183).
Os documentos seguintes são importantíssimos para a
história do movimento em Pernambuco e sua filiação nacional
e universal. São assim o sumário das testemunhas: 1) Luís
Antônio Salazar Moscoso, governador da fortaleza do Brum
(p. 165/172); 2) Manuel da Costa Pinto, coronel de artilharia
(p. 172/'173) ;3) Francisco José de Sousa Soares de Andréa,
tenente-coronel do Real Corpo de Engenheiro® (p. 173/174);
4) A contra-revolução, segundo os mestres e pilotos dos
navios ancorados em Pernambuco (p. 177/179); a carta de
Vicente Ferreira Correia a Pedro José de Oliveira de 7 de
março de 1817 (p. 179/181); a Exposição de José Carlos
Mairink da Silva Ferrão (p. 195/200); a Defesa particularizada de mesma (p. 200/212); a Nova Exposição de José
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Carlos (p. 212/221); a Lista dos presos no Recife, pelo carcer eira Antônio José da Silva Pedra (p. 226/230); as Memórias Históricas da Revolução de Pernambuco (p. 236/244); e
finalmente as Cartas de um espião português, contra-revolucionário, datadas de 15/1, 25/2, 20/3 de 1818 (p. 245/265).
O depoimento de testemunhas participantes e oculares
da revolução serve para a exata reconstituição dos fatos e a
aproximada compreensão do papel desempanhaão pelos seus
principais figurantes. Salazar Moscoso refere-se ao levante
de negros de maio de 1814, sobre o qual possuímos documentação, mas nenhum estudo <X). O depoimento de Soares
d'Andréa é excelente pela competência técnica, pois o A.,
mais tarde Marechal do Exército, foi um dos nossos grandes
engenheiros militares, compondo cartas geográficas até hoje
consultadas pelos eruditos e registadas no Catálogo da Exposição de História do Brasil. Andréa explica as razões e circunstâncias técnicas que impossibilitavam a resistência da
fortaleza do Brum, como declara que não havia um militar
cem energia bastante para se fazer responsável por tudo. e
por todos obedecido, pois, nenhum tinha adquirido popularidade e afeição de seus súditos. Além disso o mesmo medo
e a mesma apatia se tinha apoderado1 dos dois partidos
(p. 176), o que mais uma vez evidencia o horror da personalidade luso-brasileira pelas soluções trágicas.
José Carlos Mairink da Silva Ferrão é uma figura muito
discutida, acusada e louvada por inimigos e amigas. Até hoje
foi difícil estabelecer a verdade sobre sua conduta, como secretário do governo de Caetano Pinto, do governo provisório
e de Luís do Rego. Por isso mesmo suas três Exposições representam um novo subsídio à compreensão do seu procedimento. Esses papéis, apresentados depois de vitoriosa a
contra-revolução, exaltam a "conduta honrada de um vassalo
fiel, zeloso e amante do seu rei e senhor". José Carlos nascera
i Cf. José Honório Rodrigues, Teoria da História do Brasil, Ipê,
São Paulo, 1949, p. 274.
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em Vila Rica e desde 1803 servia como secretário do governo,
reconduzido trienalmente. Embora declare que "não tivera
educação perfeitamente literária, não foi à Universidade, nem
fora dela fêz curso algum regular, tendo apenas interpoladamente visitado as aulas elementares de gramática, retórica
e filosofia no Rio de Janeiro," seus papéis são os mais bem
redigidos e compostos de todos os que se reuniram nesta vasta
documentação. São suas qualidades literárias — tão incomuns naquela época, que tornam indispensáveis os serviços
de José Carlos? Ou serão ainda sua habilidade no manejo das
autoridades? Ou ambas? As Exposições revelam inteligência
e agilidade raras. Não devia ser homem de partida, de idéias,
revolucionário, apesar das acusações finais das cartas do espião. Por ser brasileiro foi procurado pelos chefes do movimento, mas êle mesmo escreve que "a minha pátria não são
os penhascos de Vila Rica que me viram nascer, a minha
pátria eu o digo e entendo é o meu Governo, é a Constituição
da Monarquia Portuguesa, a que pertenço e a que pertenceram os meus maiores, a este corpo moral é que eu chamo
"uma nova ordem de coisas de
pátria" (p. 199). Além disso
nenhuma sorte lhe convinha, porque não podia vir-lhe maior
bem, sabia que as revoluções quaisquer que venham a ser os
seus resultados nunca são boas para os que as fazem e é conhecido por prática e experiência que nunca as intentam e
seguem senão homens perdidos de crédito e de fortuna"
(p. 214). Observador sagaz e conhecendo um pouco da história de Pernambuco, José Carlos notou que a rivalidade de
partidos era um pecado velho, comum a todo o Brasil, mas
nesta capitania mais escandaloso (p. 214), interessante reparo sobre características regionais pernambucanas, tão ligadas à rebeldia, como advertiam estudiosos de valor de
Artur Orlando, Alfredo de Carvalho, Clemens Brandenburger
e João Ribeiro.
Valiosas são também as Memórias Históricas, redigidas
por um português anti-pernambucana ("os filhos de Pernambuco sempre foram aborrecidos e detestados em todo o
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Brasil" (p. 230), anti-clerical (p. 237), atribui às idéias da
América Inglesa e da França, à venalidade, à corrupção e à
maçonaria as causas imediatas da Revolução. Suspeita
sempre das autoridades enviadas da Corte para as capitanias
e propõe como solução medidas repressivas fiscalizadoras e
reformadoras (clero) realmente retrógradas cotizo, por
exemplo, a de impedir que os escravos aprendam ciências e
artes e se possível fôr, nem mesmo ler e escrever (p. 239) e a
de que os "folhetos impressos em Inglaterra devem ser queimados e de ora em diante rigorosamente proibidos por mais
incendiários e infamatórios que instrutivos" (p. 238). Assim
também as Cartas finais que tão ingenuamente dividem as
classes de gente em militar, clero, comércio e populaça
(p. 245) é evidentemente de um português (p. 216), espião
(p. 250) a serviço do governo, delatando as figuras e as
ameaças à ordem portuguesa colonial. Anti-clerical ferrenho,
anti-popular, racista (a populaça, esta canalha se compõe
geralmente de mulatos, negros, etc, entusiasmada da palavra liberdade, que se espalhou no tempo da revolução não
se mostra verdadeiramente realista, e aa contrário parece
viver como um cão acaimado, (p. 246) êle representa, nestes
papéis, o lado odioso da espionagem colonial, contra a libertação nacional, sempre pronto a apontar "algumas coisas que
enegrecem os brasileiros" (p. 249). Sua carta de 20 de março
esboça um quadro da situação algodoeira de Pernambuco,
muito útil para esclarecer os fundamentos econômicos da
instabilidade política e as inconstâncias psicológicas do povo.
Quem comparar as Memórias e as Cartas há de sentir semelhança na interpretação dos acontecimentos, igualdade no
tratamento veemente contra os revolucionários, indicações
parecidas de remédios sócio-políticas, idéias gerais similares
e será levado a questionar se a autoria não será a mesma.
Em ambos predomina um forte sentimento anti-brasileiro.
"Assim como eu escrevo estas Memórias Históricas, no meu
gabinete, sem que alguém o pense, quem nos dirá que outros
não tracem planos revolucionários, talvez mais decisivos pela
instrução do levante passado?" (p. 236). "Entre a maior

— XII —
parte de seus naturais é já uma disputa decidida que o Brasil
é sim dos seus nativos e não de homens de fortuna que se deitaram aos mares para o conquistar (p. 236). Não está aí toda
a doutrina nacionalista que promoveu, a Independência e a
superação da consciência de inferioridade em relação a Portugal? Bernardo Luís Ferreira Portugal na célebre q^lestão
entre uma escrava e o negociante Alexandre Firmin escreveu
consolidando ainda a doutrina de que a América não era escrava da Europa, sentimento que embora brotando nessa
época, não vencemos até há pouco, como já o notara Capistrano de Abreu2.
De qualquer forma, derrotada a Revolução, o sentimento
de que o Brasil era dos brasileiros foi o seu maior e o melhor
resultado, pois a êle devemos a etapa seguinte de ?iossa Independência.
José Honório Rodrigues
Diretor de Divisão de Obras Raras e Publicações

2 A Literatura Brasileira Contemporânea, in Ensaios e Estudos,
ed. Sociedade Capistrano de Abreu, l.a série, 1931, p. 103.

DOCUMENTOS HISTÓRICOS

D
Senhor.
O mais humilde vassalo Francisco de Sales Vigário que
foi da paróquia do Limoeiro, aferrolhado presentemente no
Hospital Real da Cidade da Bahia por enfermo, curvado de
opróbios pela denegrida infâmia de rebelde apresenta segunda vez na Augusta, e sempre Adorável Presença de Vossa
Majestade novos documentos que o antigo rebanho tendo
notícia, que um dos crimes do suplicante fora mandar tirar
por um escravo as armas reais, quebrar, e lançar em lugar
imundo, elegeu um procurador, e suplicou ao Excelentíssimo
Capitão General, de Pernambuco, para mandar fazer nas ditas
armas vistorias pelas representantes corporações da Vila do
Limoeiro. A folhas 6 verso principia a vistoria feita pelos Senadores, e bons daquela vila: a folhas 27 verso principia a segunda vistoria feita pelo Batalhão de Cavalaria; e a folhas 46
verso a terceira pela Ordenança. Na primeira vistoria foram
obrigados a estar presentes, por ordem do Excelentíssimo Capitão General, Francisco Xavier Martins e Bastos, e Manuel
de Souza Jardim, únicas testemunhas, que restavam na Vila
do Limoeiro, das que depuseram contra o Suplicante na Alcada, e que na presença de sua ilustre corporação, não podendo assombrar a verdade, confessaram que as armas reais
eram as mesmas, fixas no seu próprio lugar. Dos documen-
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tos juntos consta, que Antônio Francisco da Costa, inimigo
capital do Suplicante sendo executor das ordens rebeldes do
Comandante João Ribeiro, foi o que tirou as ditas armas, a
quem as pediu o Suplicante, e as escondeu com todo o recato nas banquetas do trono da capela-mor; e depois para
não serem vistas por algum malvado, quando se celebrou a
Semana Santa naquela Matriz o Suplicante as mudou para
baixo do altar da dita capela-mor, donde as tirou à vista daqueles que celebravam com o Suplicante as ações de graça
à contra-revolução: o zelo, com que o Suplicante guardou
essas relíquias, respeitando-as como sagradas, e até conservando os mesmos pregos, só reside em coração fiel: o arrancador; das reais armas, é o mesmo que jurou contra o Suplicante, imputando sobre o inocente o crime, que êle tinha
cometido: e é tão claramente perjuro, como tão bem se vê
na devassa da Alçada, onde êle confessa que é rematador
dos reais contratos, e nos documentos a folhas 24 e 61 verso
se vê que tal não foi nem fiador: juraram o arrancador e
mais testemunhas que o Suplicante sem atenção às Milícias, e ordenanças da vila se uniu com os senadores, a quem
Vossa Majestade já mandou [...] para fazer o povo prestar
obediência aos rebeldes, quando no documento a folhas 22
se vê na dita vila não havia corporação miliciana até o infausto dia da rebelião o Suplicante [... ] a folhas 63 verso
se vê que o Sargento-mor da Polícia, que foi à Vila do Limoeiro prender o Suplicante por ordem da Alçada testemunhou o clamor do povo bradando contra a impostura do
comandante, e do seu amigo Manuel José de Medeiros por
procurarem testemunhos falsos contra o Suplicante que por
eles já foi perseguido no tempo da rebelião por não mostrar
infidelidade, como está provado nos documentos que já apresentou a Vossa Majestade e hoje perseguidíssimo por infiel.
Alguns vivem só para enganar: este Medeiros, que até o instante da contra-revolução tinha sido ajudante e amigo do
executor das ordens rebeldes, depois desta mudou de infiel
para fiel, e com ameaças de denúncia adquiriu quantos documentos quis, e perdeu com as suas imposturas a quem
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desejou. O Suplicante não cessa de rogar a Deus por Vossa
Majestade e Real Família, e da augusta clemência, espera a
soltura, e que Vossa Majestade mande sentenciar o Suplicante à vista destes e dos outros documentos que já ofereceu.
E Receberá Mercê.
(No alto do documento): Vide o ofício número 17 do
capitão general da Bahia, datado de 2 de novembro de 1820.
II — 31, 32, 8 n.o 1

2)
Senhor.

'<

O humilde vassalo Francisco de Sales, Vigário que foi
do Limoeiro, manchado presentemente com a negra nódoa
de rebelde, curvado de opróbrios, e aferrolhado na cadeia da
cidade da Bahia, por ordem da Alçada sem profanar as sagradas leis da soberania apresenta no régio sólio com o mais
profundo respeito a humilde súplica, e documentos para
obter da augusta clemência o alívio a tantos gemidos e suspiros, em que jaz sucumbido com a sobrecarga dos anos, enfermidades, misérias, e necessidades. O zelo do pastoral oficio de 30 anos incompletos naquela paróquia tinha inflamado a malignidade de alguns perversos para se declararem
inimigos capitais do Suplicante, como consta do instrumento
judicial a folhas 39 verso e protestaram publicamente perdê-lo, o que está demonstrado no artigo 12 da justificação
junta. O principal inimigo do Suplicante era João Ribeiro
Pessoa de Lacerda, Capitão Comandante das Ordenanças da
Vila do Limoeiro, que por seu tio o Sargento-mor Pedro Ciemente de Melo, que residia nos limites da mesma vila, e era
o chefe das ordenanças por óbito do Capitão-mor, estava encarregado para cumprir as ordens, que exigissem pronta execução: êste comandante, apenas chegou o emissário dos re-
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beldes em 15 de março de 1817, que foi em sábado, dia dé
grande feira naquela vila convocou o povo da feira, e habitantes da mesma vila para a Casa do Senado, onde devia
apresentar certas ordens; pela intriga nada comunicou ao
Suplicante; na vila ainda não havia indícios de rebelião, e só
tinha chegado a fatal notícia do execrando eclipse da capitai: o Suplicante obedeceu à ordem daquele que até ali representava Vossa Majestade, indo à Casa do Senado, onde
apresentou êle uma carta de seu tio, datada no dia precedente 12, em que ordenava à oficialidade da vila e termo
para prestar obediência aos rebeldes, ordem semelhante ao
documento a folhas 40 verso às mais conduzidas pelo emissário; o Suplicante se ausentou logo sem proferir palavra,
e sem assinar papel algum; não houve ordem por escrito
deste ajuntamento, porque o dito comandante do congresso
da vila convocou pelos seus cabos, povo que encheu a Casa
do Senado; mas no documento junto a folhas 47 verso se vê
que êle como Comandante ordenou a tomada das armas, e
convocou os senadores, e oficialidade para a Casa do Senado, nele se vê que êle era o executor das infames ordens,
e não o Suplicante e senadores, a quem Vossa Majestade já
lhes fêz a graça de os mandar soltar se o Suplicante e senadores fossem executores das ordens do emissário dos rebeldes, estes não mudariam tão apressadamente para outro
executor, não havendo falta na execução delas. Deste segundo chamado se excusou o Suplicante; assim como também não profanou com abominações rebeldes a sua Igreja,
pelo que foi ameaçado pelo dito comandante, enviando-lhe
Antônio José de Moura Varejão, um dos capitães do seu comando a fazer a dita ameaça, como confessa o mesmo capitão, e outros, que testemunharam, no artigo 5 da justificação junta. É costume inveterado remeterem-se as Pastoraia aos Párocos das vilas, para que estes, depois de as publicar, e registrar, as enviem aos Párocos do termo; o Vigário do Bom Jardim confessa no seu juramento artigo 3.°
a folhas 31 o que lhe disse o Suplicante, que nem as publicava, e nem as remetia. Era tão pública entre os rebeldes
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da capital a diligência que fazia o Suplicante pela contrarevolução, que José Mariano marchando na testa da força
rebelde para invadir as vilas do Pau do Alho e Limoeiro contra-revolucionadas publicou, que o Suplicante era o pároco
mais infiel aos rebeldes, o que se vê no artigo 14 da justificação. Nela está demonstrado quanto trabalhou o Suplicante para separar o seu rebanho do veneno da rebelião, gravando-lhe nos corações o amor, lealdade e respeito devido ao
ungido do Senhor, que representa no régio trono a imagem
do Onipotente: ao Excelentíssimo Presidente e Ilustríssimos
Juizes da Alçada ofereceu o Suplicante documentos de pessoas poderosas, a quem convidou para sacudirem o jugo rebelde, e até pediu por Deus a muitos dos seus paroquianos,
que não se opusessem às bandeiras reais, como se vê no artigo 10 da justificação a folhas 12 quando se ocultou do seu
inimigo Comandante, que veio à casa do Suplicante procurá-lo com 80 e tantos homens' armados, e andava a convidar a todos para se opor à contra-revolução, que estava
declarada acima da Vila, mas dentro da paróquia do Suplicante: do artigo 13 da justificação consta que o Suplicante
increpou os escandalosos, e insultantes vivas, que houveram
em um jantar, que deu Manuel José de Medeiros dentro da
vila segunda-feira de Páscoa 6 de abril, de 1817 ao referido
comandante, e a outros da sua amizade, onde se fizeram
muitos vivas aos rebeldes, e alguns tremendos, e atrevidos
contra a soberania, que as testemunhas da justificação o temeram descobrir, ou o Desembargador que inquiriu moderou
os ditos das testemunhas e depois do jantar saíram pelas
ruas em altas vozes entoando cânticos aos rebeldes: êste
Medeiros esteve na Casa do Senado, quando se leram as ordens rebeldes, e depois que saiu) deu a muitos parabéns da
revolução; foi convidado pelo Alferes Euzébio Gomes dentro
da Vila para a contra-revolução, e repugnou o convite; desamparou a sua casa, quando a ela chegaram os contra-revolucionários, mas sendo procurado, e achado por alguns da
sua amizade lhes disse que o não introduzissem em tal perdição. O Suplicante já apresentou aos Ilustríssimos julga-
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dores um documento, onde se vê que o mesmo Medeiros conservava em sua casa o cirurgião Antônio José Pinto Bandeira furtando escravos alheios para vender, e se êste cirurgião não estivesse sempre ébrio lucraria o necessário para a
vida; ambos foram testemunhas na devassa da Alçada:
muitos só existem para enganar: do documento a folhas 25
verso consta que Medeiros ocultou duas proclamações rebeldes do dito chefe do termo prova certa da amizade, que
tinha a êste, e a seu sobrinho comandante; aterrando a
muitos com ameaças de denúncias e encobrindo os crimes
do chefe, dele alcançou séquito para provar falsamente,
quanto quis e dos aterrados os documentos, que desejava;
e o comandante inimigo só procurava, escurecer os serviços,
que prestaram os seus inimigos à Vossa Majestade, prestando as forças do seu comando ao ambicioso Medeiros. No
incêndio desta cavilosa intriga chegou para recrutar à Vila
do Limoeiro, por ordem do Excelentíssimo Capitão General
Luiz do Rego o Coronel Veríssimo Antônio Cardoso, a quem
se adiantou o comandante, receoso dos seus fatos sediciosos,
a ministrar todos os obséquios possíveis, que costumam forjar
os estreitos vínculos da amizade, na presença deste se santificou de fiel vassalo o comandante, e passou depois a denegrir os seus inimigos com a mancha de infidelidade,
imputando ao Suplicante e Senadores todos os seus crimes,
e tudo o mais, que o ódio pode inventar; o séquito dos seus
amigos confirmou a impostura ao coronel, que longe de se
informar de tantas companhias, que recrutou, cegamente
pedia ao comandante rol de testemunhas para a denúncia,
e quais seriam as testemunhas escolhidas pela inflamação do
ódio? Êste fraudulento enredo foi ignorado de todos até a
prisão do Suplicante. Quem meu bom Rei, meu Pai, e meu Senhor, quem deixou de ter inimigos? O mais inocente dos
homens, o Desejado das Nações, o Redentor do Mundo pelos
seus inimigos foi acusado, cruelmente perseguido, e executado.
Os sábios legisladores conheceram tanto o que podia inventar
a infernal fúria do inimigo, que na ordenação do livro 5.°
título 6.° § 29 ordenaram que o testemunho dos inimigos
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devia ser pouco crido, e ainda especificaram mais no mesmo
parágrafo que devia ter o mesmo crédito o testemunho dos
amigos dos inimigos. O Suplicante foi logo preso depois da
denúncia do coronel, mas o termo de prisão foi celebrado depois do régio indulto de 6 de miarço como consta, a folhas 41
verso; imediatamente representou o rebanho pela inocência
do seu pastor, como se vê a folhas 35 verso: e assim recorre
o Suplicante a implorar a piedade de Vossa Majestade.
E Receberá Mercê.
II — 31, 32, 8 n.o 2
3)

Sentença cível de justificação do Reverendo Vigário do
Limoeiro Francisco de Sales etc.
O doutor Antero José da Maia e Silva, professo na Ordem de Cristo do Desembargo de Sua Majestade Fidelíssima,
seu Desembargador na Casa da Suplicação do Brasil, Ouvidor
Geral da Pernambuco, Corregedor da Comarca, e nela Provedor dos bens, e fazendas dos Defuntos, e Ausentes, Capelas,
e Resíduos, Ouvidor da Alfândega para as causas dos homens
do mar, Superintendente na Administração do Contrato do
Tabaco, Juiz dos Feitos da Coroa, Fisco Real, e dos Confiscados pelo Tribunal do Santo Ofício, privativo para as causas
do Contrato do pau-brasil pela condição décima terceira da
arrematação do dito contrato, e das Índias por especial decreto, Juiz Inspetor da Mesa da Inspeção dos açúcares, Juiz
Relator do Régio Tribunal da Junta das Justiças, erectas
nesta dita Capitania de Pernambuco, Juiz Executor dos
Feitos, e Execuções da Real Fazenda nesta dita capitania,
e Juiz Privativo para as arrecadações da Companhia Geral,
extinta pela Carta Real de dezessete de
julho de mil setecentos oitenta e um, Intendente geral do ouro, e da nova,
e saudável Lei da Polícia, Juiz das Justificações de índia,
e Mina tudo com alçada pelo dito Senhor;
que Deus guarde
etc. A todos os Senhores Doutores, Desembargadores, Ouvidores, Corregedores, Julgadores, Provedores, Juizes de Fora

— 8 —

Justiça, Oficiais,
dos órfãos, ordinários, e mais Ministros de
do Brasil,
Estado
êste
e mais pessoas dela, tanto as de todo
conquistas
suas
como as do Senhorio, e Reino de Portugal, e
cada um dos
e
a
àqueles a quem, donde, e perante quem,
Cível de JusSentença
de
quais esta minha presente Carta
e o verdadeiro
tificação em forma virem, e fôr apresentada,
e haja de
deva,
conhecimento dela com direito direitamente
e inteiro cumprimento, e
pertencer, e o seu devido efeito,
execução dela da minha parte se pedir, e requerer por qualou documento que
quer via, título, modo, razão, maneira,
deles em partiseja ou haja a todos em geral, e a cada um
Mercês em
cular em suas jurisdições. Faço saber a Vossas
de Pernambuco,
como nesta Vila de Santo Antônio do Recife
dele perante
Cível
do
Geral
e neste meu Juízo da Ouvidoria
processamim se trataram, autuaram, correram, penderam, uns
autos
sentenciados
mim
ram e finalmente foram por
em que é autor jusde causa, e matéria cível de justificação,
Francisco de Sales,
tificante o Reverendo Vigário do Limoeiro
de justificação,
sobre o deduzido, e conteúdo em sua petição
é da forma,
de cujos autos o seu teor de verbo ad verbum
Justificação do Revêe maneira seguinte: Ouvidoria Geral.
Sales sobre o conrendo Vigário do Limoeiro Francisco de
Ano do nasciteúdo em sua petição. Escrivão Magalhães.
e deoitocentos
mü
de
mento de Nosso Senhor Jesus Cristo
Pernambuco
de
zoito, aos três de junho nesta Vila do Recife
FranJustificante
no meu escritório por parte do Reverendo
sua petição de itens juscisco de Sales me foi entregue uma
doutor Desemtificativos, despachada competentemente pelo
requee
bargador, Ouvidor Geral Antero José da Maia Silva,
Jusde
cumprimento
fizesse
lhe
rendo se me aceitasse, e que
da
escrivão
Ministro para
tiça e por ser nomeado pelo dito
com outra
mesma justificação, autuei a referida petição
autuamento eu
mais, que tudo adiante se segue; e fiz êste
escrevi. Diz
José Francisco de Souza Magalhães escrivão o
do LiFreguesia
o Reverendo Francisco de Sales, Vigário da
moeiro, preso na cadeia desta Vila, que êle quer justificar
itens seguintes:
perante Vossa Senhoria os
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Primeiro
Primeiramente que êle Justificante nunca soube nem
direta, nem indiretamente, da insurreição, que se havia traçado contra esta capitania; pois que para esta praça não
tinha relações nem por cartas, nem pessoal por serem raríssimas as vezes que a ela vinha.
Segundo
Item que o Justificante ainda mesmo depois da insurreição não veio, nem mandou a esta praça prestar obediência ao governo provisório, que outros prestaram.
Terceiro
Item que o Justificante mostrou tanta displicência nesta
insurreição, que não só não fêz proclamação alguma na sua
Igreja, como nem publicou duas, que lhe foram mandadas
pelo Governo Provisório.
Quarto
Item que o Justificante valia-se das mesmas proclamações do Governo Provisório para contestá-las em presença
de algumas pessoas da sua amizade fazendo-lhes ver as ilusoes, e aparentes ficções, em que eram fundadas para sedução dos povos, fazendo-os desta sorte confortá-los no verdadeiro sistema da soberania real.
Quinto
Item que em dias do mês de abril de mil oitocentos e dezessete o Comandante João Ribeiro Pessoa, inimigo capital
do Justificante, pretendendo dar cabo da inimizade, e rancor,
que lhe conserva, valeu-se da ocasião para lhe mandar intimar uma ordem pelo Capitão Antônio José de Moura, que
cumprisse as ordens do Governo Provisório, que aliás o remetia preso.
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Sexto
Item que isto não foi bastante para o Justificante na
ação de lhe tirarem as armas de Sua Majestade que estavam
sobre a porta principal da sua Igreja, as receber, dizendo
aos circunstantes, que a seu tempo precisava delas, e as conservou em boa guarda.
Sétimo
Item que assim que se declarou a restauração o Justificante as restituiu imediatamente ao seu lugar, dizendo a outros tantos, que era chegado o tempo para quando as havia
guardado.
Oitavo
Item que estando traçada, e quase a publicar-se a contra-revolução na Vila do Limoeiro no dia sexta-feira da
Paixão, sabendo deste fato o Comandante João Ribeiro
tomando as armas dos
passou' a revistar as casas da vila,
habitantes delas, a cujo passo opôs-se o Justificante fina Vila estava
gindo ignorância, tomando por pretesto que
em sossego.
Nono
Item que sabendo o dito João Ribeiro que a bandeira de
Sua Majestade já estava levantada duas léguas distante da
Vila partiu para a casa do justificante na frente de sua
Companhia, convidando-o com força maior, a que viesse defender a bandeira da Pátria.
Décimo
Item que ouvindo o Justificante estas vozes do alto da
sua casa, partiu fugitivo para a casa do Sargento-mor do
Pau do Alho que ajuntava gente para a restauração da bandeira na dita Vila.
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Décimo-primeiro
Item que depois que se restauraram as bandeiras reais
na Vila do Limoeiro, tornou o Justificante para sua casa, e
na sua Igreja pregou dois sermões para animar as tropas,
que estavam em armas.
Décimo-segundo
Item que temendo o dito João Ribeiro que os referidos
fatos praticados entre êle, e o Justificante não fossem descobertos pela inimizade, que entre eles há, passou a espalhar
infinitas calúnias, a fim de o perder antes que houvesse quem
contra êle fizesse o mesmo.
Décimo-terceiro
Item que dando-se na sobredita Vila um jantar, em que
assistiram Manuel José de Medeiros, José Lino, o Comandante João Ribeiro Pessoa, e outros amigos do dito Medeiros
foram tão escandalosas as saúdes, e vivas, que deram ao Govêrno Provisório que o Justificante sabendo deste fato os
passou a repreender, por alguns dos seus amigos, donde
nasceu a intriga destes com o Justificante.
Décimo-quarto
Item que quando o insurgente José Mariano se preparou
na Vila de Iguaraçú para combater a do Pau do Alho, disse
de público, que desejava ir ao Limoeiro para punir ao vigário, que tinha sido o pároco mais rebelde, que havia neste
circuito.
Estes porém são os fatos, que o Justificante pretende
provar, para que provado quanto baste se lhe dê instrumento
de sua justificação pelas vias que pede — Pede ao Senhor
Doutor Desembargador, Ouvidor Geral lhe admita a essa justificação citado o Procurador da Coroa. E receberá mercê.
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— Maia
Distribuída. Justifique. Citado o Procurador Fiscal
A. Dutra por Azedo — Maia — Certifico que citei ao Doutor
Procurador Fiscal Antônio Joaquim Coutinho para o conteúdo na petição supra, de que ficou entendido. Recife vinte
Pee cinco de maio de mil oitocentos e dezoito. Manuel
reira Dutra. Ilustríssimo Senhor Doutor Desembargador
Ouvidor Geral. Diz o Suplicante, que apresentando o requerimento incluso ao escrivão Dutra, este lhe não pode agora
vir, por se achar bastantemente ocupado; e porque o Sutestemunhas das que
plicante necessita hoje dar algumas
são moradoras fora da praça, e não se poderem demorar,
seja servido mandar, que
por isso requer a Vossa Senhoria
o escrivão Magalhães, que está de semana lhe tome as ditas
— Pede a Vossa
testemunhas, vista a precisão; portanto
requer,
Senhoria seja servido deferir ao Suplicante, como
—
Ilustríssimo, e ExceE Receberá Mercê. — Sim. — Maia.
Vilentíssimo Senhor. Diz o Reverendo Francisco de Sales,
deste Recife à ordem do
gário do Limoeiro, preso na cadeia
Excelentíssimo Presidente da Alçada, que êle está justificando a sua conduta a favor de Sua Majestade perante o Desembargador, e Ouvidor desta comarca; e porque se acha
nesta praça o Capitão-mor da Vila do Limoeiro, o qual é
muito útil, que jure o que souber na dita justificação, e para
o poder fazer é necessário que Vossa Excelência conceda licença; portanto — Pede a Vossa Excelência seja servido se
—
digne'mandar passar, digo, mandar na forma requerida.
E Receberá Mercê. — Ateste querendo. — Recife dezoito de
— Estava a rubrica do
junho de mil oitocentos, e dezoito.
Ilustríssimo, e Excelentíssimo Governador, e Capitão General
desta Capitania Luiz do Rego Barreto. Diz Francisco de
Sales, Vigário Colado na Paroquial Igreja da Senhora da
Apresentação da Vila do Limoeiro, preso à ordem do Excelentíssimo Senhor Presidente, na cadeia da Vila do Limoeiro,
ou má conduta, que
que presentemente se justifica da boa,
teve naqueles infelizes dias de março, e abril do ano pretérito perante o Ilustríssimo Corregedor desta Vila; e pordo Reverendo Vique faz a bem de seu direito o juramento
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gário do Bom Jardim. Pede ao Ilustríssimo Reverendíssimo
Senhor Vigário Geral seja servido mandar que o sobredito
Vigário preste o juramento do que souber na justificação
do Suplicante. E Receberá Mercê. Sim. — Olinda dezenove
de junho de mil oitocentos, e dezoito. — Doutor Crespo. —
Emendei a data, em que houve equívoco, dia, mês, e ano,
ut supra. — Doutor Crespo. — Inquirição do Reverendo Vigário Francisco de Sales. — Assentada. — Aos três de junho
de mil oitocentos, e dezoito nesta Vila do Recife em casas
de morada do Doutor Desembargador, Ouvidor Geral Antero
José da Maia e Silva, onde eu Escrivão vim pelo dito Ministro foram inquiridas, e perguntadas as testemunhas, que
se seguem; e fiz este termo eu José Francisco de Souza Magalhães escrivão o escrevi. — Antônio Luís Pereira Cabral,
branco, casado, morador na Vila do Limoeiro, vive de negócio, e lavouras, de idade de quarenta anos, testemunha jurada aos Santos Evangelhos, que prometeu dizer verdade,
e do costume nada. E perguntado pelos itens da petição disse
ao primeiro, que sabe pelo ver por ser vizinho do Justificante, que este dois anos antes da Revolução, aqui perpetrada, viera a esta Praça sobre tratar das suas dependências judiciais, que tinha com João Ribeiro, morador na Paróquia do mesmo Justificante, e não voltou mais a esta praça,
ainda mesmo depois da insurreição e nem mandou prestar
obediência ao governo insurgente, a quem outros muitos
prestaram; e mais não disse dêste, nem do segundo por haver dito; e do terceiro disse que sabe por ver que o Justificante mostrou-se sempre com tanta fidelidade, que não proclamou na sua Igreja, e nem publicou duas proclamações,
que lhe foram dirigidas pelo governo insurgente, sem embargo de ser advertido pelo Comandante João Ribeiro para
que as publicasse, e mais não disse dêste. E do quarto disse
que perante êle testemunha, e outras muitas pessoas da paróquia do Justificante, este publicamente advertia a todos,
fazendo-lhes ver, patentes falsidades, com que aquele govêrno pretendia confundir, enganar aos povos; fazendo-os
o Justificante animar no verdadeiro sistema da real sobe-
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rania. E mais não disse deste. E do quinto disse que sabe
êle por
por lhe dizer o Capitão Antônio José de Moura, que
Pessoa,
público, camandado do Comandante João Ribeiro
este uma ordem,
pitai inimigo do Justificante, intimara a
a
do
governo insurgente, e
para que houvesse de cumprir
deste. E do
que aliás o remetia preso; e mais não disse
sexto disse que sabe pelo ver, que na ação dos insurgentes
tirarem as Reais Armas, que estavam sobre a porta principal
da Igreja do Justificante, este as recebera, e as conservou
ocultas, e depois dizia publicamente que a seu tempo havia
de precisar delas, e mais não disse deste. E do sétimo disse
restauração o Justique sabe pelo ver que logo depois da
ficante fêz logo pôr em seu lugar aquelas mesmas armas
reais, que osj insurgentes haviam arrancado, dizendo que já
havia chegado o tempo para quando as tinha guardado, e
conservado; e mais não disse deste. E do oitavo disse que
sabe pelo ver que no dia sexta-feira da Paixão o Comandante João Ribeiro passou a revistrar com quarenta homens pouco mais, ou menos, as casas da Vila do Limoeiro,
tomando as armas dos moradores delas, em favor dos insurCogentes; ao que opôs-se o Justificante dizendo: Senhor
suas
mandante para que perturba os povos, e lhes toma as
armas, que tudo está em sossego? — E mais não disse deste.
E do nono disse que sabe pelo ver que o dito Comandante
João Ribeiro, sabendo que a real bandeira estava levantada duas léguas distante daquela Vila, viera com oitenta
homens para mais, todos armados, à casa do Justificante
convidando-o com força maior, a que viesse defender a bandeira da Pátria, que então se achava içada na dita Vila, e
o Justificante se ocultou, e não apareceu, e no dia antecedente o Justificante advertira a algumas pessoas, que se não
opusessem de modo algum contra a bandeira real; porquanto
esta era sagrada, e que a defendessem; e mais não disse
deste. E do décimo disse que sabe pelo ver que o Justificante
se fêz público,
partiu fugitivo para o Pau do Alho, segundo
da real
a
restauração
onde se tratava de ajuntar gente para
bandeira; e mais não disse deste. E do décimo-primeiro disse,
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que sabe pela, mesma razão que, depois da restauração das
bandeiras reais na Vila do Limoeiro, recolheu-se o Justificante à sua casa, e na sua Paróquia fêz duas práticas em
favor do nosso Soberano, animando as tropas, que então estavam em' armas; e mais não disse deste. E do décimo-segundo disse que sabe por ouvir dizer muitas vezes ao dito
João Ribeiro, que êle não havia descansar enquanto não perdesse ao Justificante, arguindo-lhe fatos nunca praticados;
o que é público naquela vila; e mais não disse deste. E do
décimo-terceiro disse que sabe por ser público na Vila do Limoeiro que dando um jantar Manuel José de Medeiros, que
convidara a José Lino, o Comandante João Ribeiro Pessoa,
e outros amigos do dito Ribeiro, digo, do dito Medeiros estes
fizeram muitas saúdes, e deram continuados vivas ao govêrno insurgente; e sabendo deste fato o Justificante os
passou a repreender por pessoas da amizade deles; e mais
não disse deste. — E do décimo-quarto disse que sabe por
ser público que estando o insurgente José Mariano na Vila
do Iguaraçú para combater a do Pau do Alho dissera de público, que desejava ir ao Limoeiro para punir ao vigário Justificante por ter sido o mais rebelde que havia; e mais não
disse, e assinou com o ministro. Eu José Francisco de Souza
Magalhães Escrivão o escrevi. — Maia. — Antônio Luís Pereira Cabral. — Manuel Antônio Bezerra, branco, casado,
morador na Vila do Limoeiro, vive de negócio, de idade de
quarenta e quatro anos, testemunha jurada aos Santos
Evangelhos, que prometeu dizer verdade, e do costume nada.
— E perguntado pelos itens da petição disse, que, digo, disse
ao primeiro que sabe pelo ver que o Justificante muito antes
da revolução não vinha a esta praça por causa de moléstia,
e ainda mesmo no tempo da revolução, não mandou, e nem
veio prestar obediência ao governo insurgente, como muitos
o fizeram; e mais não disse deste, nem do segundo por haver
dito. — E do terceiro disse que sabe pelo ver, que o Justificante não proclamou, e nem fêz ação ou ato algum em favor
do dito governo, pois recebendo duas proclamações para as
publicar na sua Paróquia, as não publicou; e mais não disse
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a
deste, -i E do quarto disse que êle testemunha assistira
algumas
pesmuitas conversações, que fazia o Justificante a
daadmoestaçoes
e
idéias,
falsas
soas- fazendo-lhes ver as
soreal
da
sistema
quele governo insurgente, e o verdadeiro
disse
E do quinto
que
berania, e mais não disse deste.
ele
Moura,
de
José
que
Antônio
sabe por lhe dizer o Capitão
Pessoa,
João Ribeiro
público
por mandado do Comandante
ordem
uma
a
êste
intimara
inimigo capital do Justificante,
as
cumprisse
do mesmo comandante, para que o Justificante
ordens do governo insurgente; que aliás* o remeteria preso;
ser
e mais não disse deste. — E do sexto disse que sabe por
Justificante
sendo o
público naquela Vila do Limoeiro, que
com
prisão ultimamente para
advertido por duas vezes, e
da
tirar as armas reais, que estavam sobre a porta principal
sua Igreja, e como as não tirasse os insurgentes as tiraram,
disse particularmente a
porém recebendo-as o Justificante
algumas pessoas, que a seu tempo precisaria delas, e as condisse,
servou em cautela; e mais não disse deste. E do sétimo
Juso
restauração
feliz
a
que sabe pelo ver, que verificada
imediatatificante logo fêz aparecer aquelas armas reais, e
mente as mandou pregar por Inácio Camelo, oficial de caradizendo o
pina, no mesmo lugar, e com os mesmos pregos,
Justificante que era chegado o tempo, para quando as havia
— E do oitavo disse que sabe
guardado; e mais não disse deste.
tendo notícia o
pelo ver que no dia sexta-feira da Paixão,
Comandante João Ribeiro Pessoa, de que os povos da Vila
do Limoeiro queriam fazer uma contra-revolução em favor
uma
de El-Rei Nosso Senhor, passou logo a dar busca com
vila,
dita
da
casas
grande patrulha dei gente armada pelas
tomando as armas dos moradores, a cuja execução disse o
Justificante, que a Vila estava em sossego, e que não hou— E do nono
vesse de fazer motim; e mais não disse deste.
disse, que sabe pelo ver, que tendo notícia o dito Comandante
João'Ribeiro, de que a bandeira real estava levantada duas
léguas distante da Vila do Limoeiro, ajuntou logo um grande
número de pessoas para mais de oitenta homens, todos armados de armas de fogo, e ferro, e caminhou assim para a
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casa do Justificante, convidando-o, e toda a sua família para
ali se
que viesse defender a bandeira da Pátria, que então
achava içada, e o Justificante se ocultou, e partiu fugitivo
para a casa do sargento-mor do Pau do Alho, que ajuntava
gente, segundo se fêz público, para a restauração da bandeira real na vüa do dito lugar Pau do Alho, e antes da ausência do Justificante no dia antecedente ao referido fato
êste advertira a algumas pessoas, que se fosse a bandeira
real pedia a todos pelo amor de Deus que se unissem a
elas, pois que era uma das causas mais sagradas, e mais
não disse deste, nem do décimo por haver dito. — E do décimo-primeiro disse que sabe pelo ver, que depois da restauração das reais bandeiras na Vila do Limoeiro o Justificante
buscou a sua casa, e na sua Paróquia fêz dois sermões, para
animar as tropas, que estavam em armas em favor do nosso
Augusto Soberano; e mais não disse deste. — E do décimosegundo êle testemunha tem ouvido dizer ao mesmo Comandante é intrigante, vingativo, e tem arguido de público,
segundo êle testemunha tem ouvido dizer ao mesmo Comandante, várias calúnias contra o Justificante a fim de o
— E do décimo-terceiro disse,
perder; e mais não disse deste.
Manuel
que sabe por ser público na Vila do Limoeiro, que
José de Medeiros, José Lino, o Comandante dito João Ribeiro
Pessoa, e oito, digo, Pessoa, e outros muitos, sendo a maior
parte europeus, todos amigos do dito Medeiros assistiram a
um jantar, que êste dera no domingo de Páscoa do ano passado, onde deram repetidos vivas à Pátria, e fizeram várias
saúdes ao governo insurgente, e sabendo o Justificante deste
fato passou a repreender por alguns de seus amigos, para
estes lhes advertirem; e mais não disse deste. — E do décimo-quarto disse que sabe por ser público que achando-se o
Insurgente José Mariano na Vila de Iguaraçu para combater
a do Pau do Alho dissera de público, que desejava ir ao
Limoeiro para punir ao Justificante Vigário, pois que tinha
sido o pároco mais rebelde contra a Pátria; e mais não disse,
e assinou com o Ministro; eu José Francisco de Souza Ma— Manuel Antônio Begalhães Escrivão o escrevi. — Maia.
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zerra. — Antônio Ferreira Neves, branco, casado, morador na
Vila do Limoeiro, vive de negócio, de idade de quarenta, e
dois anos, testemunha jurada aos Santos Evangelhos, que
— E pergunprometeu dizer verdade, e do costume nada.
tado pelos itens da petição disse ao primeiro que sabe pelo
ver, que o Justificante muito antes, e ainda mesmo depois
da revolução não veio a esta praça, e que não prestou obediência alguma ao governo insurgente, como muitos o fizeram; e mais não disse deste nem do segundo por haver
dito. — E do terceiro disse que sabe pelo ver que o Justificante não fêz caso algum de duas proclamações que lhe
foram mandadas pelo dito governo, e nem proclamou, e as
— E do
publicou na sua paróquia, e mais não disse deste.
quarto disse que sabe pela mesma razão que o Justificante
tratava de fazer ver aos seus paroquianos os falsos enganos,
e ilusões, em que eram fundadas as mesmas proclamações,
advertindo aos povos o verdadeiro sistema da soberania real,
e mais não disse deste. — E do quinto disse que sabe pela
mesma razão de ver que o Capitão Antônio José de Moura
intimara ao Justificante uma ordem do Comandante João
Ribeiro Pessoa, público, e capital inimigo de muitos anos do
mesmo Justificante, para que êste houvesse de executar, e
cumprir as ordens do governo insurgente e que aliás o remeteria preso; e mais não disse deste. —{ E do sexto disse,
que sabe pelo ver que sendo tiradas pelos insurgentes as
armas reais, que estavam sobre a porta principal da Igreja
do Justificante, êste as recebera, e disse a algumas pessoas,
que precisava delas a seu tempo, e as conservou em si, para
que verificada a Restauração, digo, porque verificada a Restauração o Justificante as fêz pôr no mesmo lugar pelo oficiai de carapina Inácio Camelo, que as pregou com os mesmos pregos, que foram tirados, dizendo que aquele era o
tempo, para que as havia guardado; e mais não disse deste,
nem do sétimo por haver dito. — E do oitavo disse, que sabe
por ver que tendo notícia o Comandante João Ribeiro Pessoa
de que estava a suceder uma contra-revolução em favor de
El-Rei Nosso Senhor passou logo no dia sexta-feira da Paixão
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à Vila do Limoeiro, acompanhado de uma tropa armada a
horas da noite, e dando busca por todas as casas tomou
todas as armas de fogo, e ferro de corte, que achou, e ao
amanhecer do dia o Justificante lhe disse que não precisava
semelhante ataque, pois que a Vila estava em sossego; e
mais não disse deste. E do nono disse que tendo notícia o
Comandante João Ribeiro Pessoa de que a real bandeira estava levantada duas léguas distante à Vila do Limoeiro partiu
para a casa do Justificante com uma tropa grande, e bem
armada, chamando ao Justificante, e seus escravos para fora,
dizendo viessem defender a bandeira da Pátria, que na dita
Vila se achava levantada; e mais não disse deste. E do décimo disse que sabe pelo ver, que ouvindo o Justificante
aquele chamado se ocultou, e partiu fugitivo para a casa do
Sargento-mor da Vila do Pau do Alho, que então ajuntava
gente, segundo se fêz público, para a restauração da real
bandeira na dita Vila e antes da ausência do Justificante,
êste dissera na sua sacristia, que pedia pelo amor de Deus
a todos, que ninguém se opusesse à Real Bandeira, sim a defendessem por ser uma coisa muito sagrada; e mais não
disse deste. E do décimo-primeiro disse que sabe pelo ver
que restauradas as reais bandeiras na Vila do Limoeiro o Justificante tornou para a sua casa, e fêz em sua paróquia dois
sermões, animando as tropas, que se achavam em armas em
favor de El-Rei Nosso Senhor; e mais não disse deste. E do
décimo-segundo disse, que depois de referido o mesmo Comandante João Ribeiro Pessoa, tratava de público, como êle
testemunha muitas vezes presenciou, sobre o Justificante,
arguindo-lhe fatos nunca sucedidos, e praticados pelo mesmo
Justificante; e mais não disse deste. E do décimo-terceiro
disse que é público na Vila do Limoeiro que Manuel José
de Medeiros dera em sua casa um jantar, em que assistiram
várias pessoas, como fossem José Lino, o cirurgião Domingos
de tal, e outros muitos em que houveram bastantes saúdes,
e repetidos vivas ao governo insurgente; e sabendo o Justificante deste fato passou a repreendê-los por alguns amigos
deles, e mais não disse deste. E do décimo-quarto disse que
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é público que o insurgente José Mariano dissera na Vila de
Iguaraçu, que deseja ir à do Limoeiro para punir ao Justificante'Vigário por ter sido o pároco mais rebelde contra a
Pátria; e mais não disse deste, e assinou com o Ministro; eu
—
José Francisco de Souza Magalhães escrivão o escrevi.
—
Aos quatro
Maia — Antônio Ferreira Neves — Assentada
do Recife
Vila
nesta
de junho de mil oitocentos e dezoito
em casas de residência do doutor Desembargador Ouvidor
Geral Antero José da Maia e Silva, onde eu escrivão vim,
as testepelo dito Ministro foram inquiridas, e perguntadas
munhas que se seguem; e fiz êste termo eu José Francisco
de Souza Magalhães escrivão o escrevi. Antônio Bezerra de
Melo, branco, solteiro, morador na Vila do Limoeiro, vive de
lavouras, de idade de trinta, e dois anos, testemunha jurada
aos Santos Evangelhos, que prometeu dizer verdade, e do
costume nada. E perguntado pelos itens da petição disse ao
muito antes,
primeiro que sabe pelo ver que o Justificante
e depois da Revolução não veio a esta praça, e nem prestou obediência ao governo insurgente, como muitos o fizeram; e mais não disse nem do segundo por haver dito. E
do terceiro disse que sabe pelo ver que o Justificante nenhum
caso fêz das proclamações, que lhe foram mandadas pelo
dito governo porquej não as publicou, e nem proclamou na
sua Paróquia, onde não fêz ato algum a favor dos insursabe
gentes; e mais não disse deste. E do quarto disse que
referidas
as
por ouvir o Justificante dizer muitas vezes que
confundirem e
proclamações eram enganosas, e falsas para
era o da
sistema
verdadeiro
convocarem os povos; e que o
soberania real; e mais não disse deste. E do quinto disse
que sabe por ser público na Vila do Limoeiro, que o Comandante João Ribeiro Pessoa, capital inimigo do Justificante
mandara pelo Capitão Antônio José de Moura intimar ao
mesmo Justificante uma ordem para que executasse, e cumnão, o havia reprisse as do governa insurgente; e quando
meter preso; e mais não disse deste. E do sexto disse que
sabe pelo ver, que quando os insurgentes tiraram as armas
reais, que estavam postas sobre a porta principal da Pa-
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róquia do Justificante êste as recebera, dizendo que a seu
tempo havia precisar delas, e as conservou em si; porém
logo depois da restauração o Justificante fêz pôr as mesmas
armas no seu próprio lugar pelo oficial de carapina Inácio
Camelo, dizendo que aquele era o tempo para o que êle havia guardado as referidas armas; e mais não disse deste,
nem do sétimo por haver dito. E do oitavo disse que sabe
pelo ver que o Comandante João Ribeiro Pessoa, sabendo
que os povos da Vila do Limoeiro pretendiam fazer uma
contra-revolução a favor de El-Rei Nosso Senhor, passou logo
a ir à dita Vila com uma tropa armada, no dia sexta-feira
da Paixão a horas da noite; e dando uma revista pelas casas
dos moradores do mesmo lugar, tomara algumas armas de
fogo, e ferro de corte; e sabendo o Justificante daquele fato
ao amanhecer do dia dissera ao dito Comandante, que não
era preciso aquela diligência, porquanto a vila estava em
sossego; e mais não disse deste. E, do nono disse que sabe
pelo ver que o Justificante, digo, que o dito Comandante
João Ribeiro Pessoa viera com mais de oitenta homens todos
armados à casa do Justificante, e dizendo que saísse com a
sua| gente para defender a bandeira da Pátria, e mais não
disse deste. E do décimo disse que sabe por ser público que
o Justificante logo se ausentara fugitivo para a casa do Sargento-mor da Vila do Limoeiro, digo, da Vila do Pau do Alho,
que ajuntava gente para a restauração da real bandeira na
dita vila; e mais não disse deste. E do décimo-primeiro disse
que depois da restauração o Justificante viera para a sua casa,
e na sua Paróquia fêz dois sermões, para animar as tropas de
Sua Majestade, que estavam em armas; e mais não disse
deste. E do décimo-segundo disse que sabe por ser público
que o dito Comandante João Ribeiro tem publicado vários
fatos nunca sucedidos, e praticados pelo Justificante no
tempo da revolução; e mais não disse deste. E do décimoterceiro disse que é público que na Vila do Limoeiro se dera
um jantar, em que assistiram Manuel José de Medeiros, o
Cirurgião Domingos Loreiro, José Lino, o Comandante João
Ribeiro Pessoa, e outros mais, onde se fizeram várias saúdes,
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e mais nao disse
e continuados vivas ao governo insurgente;
ouvido dizer pela
deste E do décimo-quarto disse que tem
estando na
Mariano
sua vizinhança que o insurgente José
do Alho dissera de
Vila de Iguaracú para ir combater a do Pau
ao Justifipúblico, que desejava ir ao Limoeiro para punir
contra a
rebelde
cante Vigário por ter sido o pároco mais
o Ministro. Eu José
Pátria- e mais não disse, e assinou com
escrevi — Maia Francisco de Souza Magalhães escrivão o
Correia, branco,
Antônio Bezera de Melo - José de Souza
vive do oficio de fercasado, morador na Vila do Limoeiro,
aos
reiro de idade de trinta e cinco anos, testemunha jurada
cosdo
e
verdade,_
Santos Evangelhos, que prometeu dizer
da
itens
petição disse, ao
tume nada - E perguntado pelos
o Justificante mui poucas
primeiro que sabe pelo ver que
tempo antes da
vezes vinha a esta, praça, e havia bastante
mais a esta praça,
revolução, que tinha vindo, e não tornou
obediência
ainda mesmo no tempo da revolução e não prestou
o que
ao governo insurgente, assim como muitos o fizeram,
haver
é público, e mais não disse deste, nem do segundo por
o Justifidito. — E do terceiro disse que sabe pelo ver que
duas
Paróquia
cante não proclamou, e nem publicou na sua
o governo insurgente, mas
proclamacões, que lhe mandou
antes em' presença de algumas pessoas, e dele testemunha
dizia que tudo era uma falsidade, e engano para perturbar
haver
os povos, e mais não disse deste, nem do quarto por
Capitão
o
dizer
lhe
dito — E do quinto disse que sabe por
do coAntônio José de Moura, que êle fora por mandado
uma
Justificante
ao
mandante João Ribeiro Pessoa intimar
as
ordens
executar
ordem, para que houvesse de cumprir, e
e mais
do governo insurgente, quando não o remeteria preso;
ser
sabe
disse
púpor
que
não disse deste. — E do sexto
sobre
estavam
reais,
armas
as
que
blico que sendo tiradas
êste as receJustificante,
do
da
paróquia
a porta principal
—
E do sétimo
bera, e as guardara, e mais não disse deste.
o Jusdisse que sabe pelo ver que verificada a restauração
mesmas
tificante foi logo pôr no seu mesmo lugar aquelas
armas com os mesmos pregos com que foram arrancadas,
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e ouviu o Justificante ali mesmo dizer, que aquele era o
tempo chegado, para o que êle havia guardado, e conservado aquelas mesmas armas, e mais não disse deste. — E
do oitavo disse que sabe pelo ver que o Comandante João
Ribeiro Pessoa no dia sexta-feira da Paixão, a horas da noite
passou a revistar com uma tropa armada as casas dos moradores da Vila do Limoeiro tomando armas de fogo, e ferro
de corte, por ter notícia de que o povo pretendia fazer uma
contra-revolução a favor de El-Rei Nosso Senhor, contra os
insurgentes, e mais não disse deste, nem do nono. — E do
décimo disse que sabe pelo ver que o Justificante partiu
fugitivo para a casa do Sargento-mor da Vila do Pau do Alho,
segundo se fêz público, o qual Sargento-mor ajuntava gente
para a restauração da real bandeira, e mais não disse
deste. — E do décimo-primeiro disse, que sabe pelo ver que
estando restauradas as reais bandeiras na Vila do Limoeiro
o Justificante voltou para a sua casa, e na sua paróquia fêz
dois sermões para animar as tropas de Sua Majestade, que
então se achavam em armas, e cantou um hino em louvor
a Deus; e mais não disse deste. — E do décimo-segundo disse
que sabe por ser público, que o Comandante João Ribeiro
Pessoa tem arguido várias calúnias contra o Justificante,
por ser um capital inimigo deste; e sabe por lhe dizer o
mesmo comandante, que desejava ver tudo solto, porém não
o Justificante por intentar incriminá-lo perante a alçada
real; e mais não disse deste. — E do décimo-terceiro disse
que é público na Vila do Limoeiro, que se dera uma, digo,
se dera em uma casa um jantar, em que assistiram Manuel
José de Medeiros, José Lino, Manuel de Souza Jardim, o Cirurgião Domingos de tal, e outros muitos os quais deram
repetidos vivas e saúdes ao governo insurgente; e mais não
disse deste. — E do décimo-quarto disse que sabe por ser
público na Vila do Limoeiro, que estando o Insurgente José
Mariano na Vila do Limoeiro, digo, Vila de Iguaraçú, para ir
combater na Vila do Pau do Alho, dissera de público, que
desejava ir ao Limoeiro para punir ao Vigário Justificante,
por ter sido o pároco mais rebelde contra a Pátria, e mais
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Francisco de
não disse, e assinou com o Ministro; eu José
José de Souza
Maia
Souza Magalhães escrivão o escrevi
mil oitocentos,
Correia - Assentada - Aos seis de junho
do Demorada
de
e dezoito nesta Vila do Recife em casas
e
Silva,
Maia
da
sembargador, Ouvidor Geral Antero José
foram inquiridas, e
onde eu escrivão vim pelo dito Ministro
se seguem; e fiz este termo
perguntadas as testemunhas, que
escrivão o escrevi eu José Francisco de Souza Magalhães
morador na Vila
Gregorio José de Oliveira, branco, casado,
e três anos;
vinte
de
do Limoeiro, vive do ofício de alfaiate,
que prometeu
testemunha jurada aos Santos Evangelhos,
E
nada.
perguntado pelos
dizer verdade, e do costume
ver que o
itens da petição disse ao primeiro que sabe pelo
e antes
Justificante mui poucas vezes vinha a esta praça,
ano, e
um
de
da revolução não vinha a ela há muito mais
obenão veio
que no tempo da revolução também não disseprestar
deste nem
diência ao governo insurgente, e mais
sabe
do segundo por haver\ dito. — E do terceiro disse que
em mão do Justificante, manpelo ver duas proclamações
o que não
dadas pelo governo insurgente para as publicar,
e
fêz o Justificante; e nem proclamou na sua paróquia;
assabe
—
por
E do quarto disse que
mais não disse deste.
dizia
o
Justificante,
do
qual
conversações
sistir em algumas
tudo era
que não acreditassem em tais proclamações, que
e mais
bêbados;
uma falsidade, e engano feito por quatro
o Canão disse deste. — Ei do quinto disse que sabe por ver
uma
Justificante
ao
intimar
pitão Antônio José de Moura
Justio
ordem do Comandante João Ribeiro Pessoa para que
e mais
insurgente,
ficante cumprisse as ordens do governo
ver,
sabe
que
pelo
não disse deste. — E do sexto disse que
estavam
reais,
armas
as
que
quando os insurgentes tiraram
êste as
Justificante,
do
da
paróquia
a
sôbre
porta principal
direcebera, e as ocultara debaixo do altar da capela-mor,
zendo que a seu tempo haviam ser restituídas a seu lugar;
e mais não disse deste. — E do sétimo disse que sabe pelo
ver que logo que se verificou a restauração o Justificante
mandou por Inácio Camelo Pessoa, oficial de carapina pôr

— 25 —
no seu lugar as mesmas armas reais com os mesmos pregos,
que se tinham tirado dizendo o Justificante que era chegado o tempo da sua vingança, que por isso as tinha guardado, e mais não disse deste. — E, do oitavo disse que sabe
pelo ver que no tempo da revolução no dia sexta-feira da
Paixão a horas da noite o Comandante João Ribeiro Pessoa,
tendo notícia da contra-revolução, que estava a suceder em
favor de El-Rei Nosso Senhor, passou a dar uma revista
geral pelas casas da Vila do Limoeiro, onde tomou com a sua
tropa armada várias armas de fogo, e ao amanhecer do dia
o Justificante dissera que se deixasse de asneiras, pois que a
Vila estava em sossego; e mais não disse deste. — E do nono
disse que sabe pelo ver, que o Comandante João Ribeiro
Pessoa viera com uma grande tropa armada à casa do Justificante, dizendo, que saísse para fora com os seus escravos
para defender a bandeira da Pátria, que então se achava
içada na vila; e mais não disse deste. — Ei do décimo disse
que sabe pela mesma razão, que o Justificante partira fugitivo, e depois se fêz público que tinha ido para a casa do Sargento-mor do Pau do Alho, que ajuntava gente para a restauração da real bandeira; e mais não disse deste. — E do
décimo-primeiro disse que sabe pelo ver que o Justificante
foi para a sua casa depois da restauração e na sua paróquia
fêz dois sermões para animar as tropas de Sua Majestade,
que então se achavam em armas; e mais não disse deste. —
E do décimo-segundo disse, que sabe por ouvir dizer muitas
vezes ao Comandante João Ribeiro Pessoa, público inimigo
capital do Justificante, que este tinha feito muito serviço à
Pátria, fato este nunca praticado pelo Justificante, como é
notório; e mais não disse deste. — E do décimo-terceiro disse
que sabe pelo ver que na Vila do Limoeiro se dera um jantar
em que assistiram Manuel José de Medeiros, José Lino, o
Comandante João Ribeiro Pessoa, o Cirurgião Domingos, e o
Capitão Francisco Xavier, irmão do dito comandante, e outros mais, os quais fizeram continuadas saúdes e deram repetidos vivas ao governo insurgente; e mais não disse
deste. — E do décimo-quarto disse que sabe por ser público,
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de Iguaraçú
que o insurgente José Mariano estando na Vila
de público, que
para ir combater a do Pau do Alho, dissera
vigário
ao
por ter sido
desejava ir ao Limoeiro para punir
o mais rebelde contra a Pátria; e mais não disse, e assinou
com o Ministro. Eu José Francisco de Souza Magalhães escrivão o escrevi. — Maia — Gregorio José de Oliveira — Antônio de Oliveira, branco, casado, morador na Vila do Limoeiro, vive de lavouras de idade de vinte, e cinco anos; testemunha jurada aos Santos Evangelhos, que prometeu dizer
verdade, e do costume nada. — E perguntado pelos itens da
ver, que o Justifipetição disse ao primeiro, que sabe pelo
cante há perto de dois anos não vinha a esta praça; e no
tempo da revolução também não veio prestar obediência ao
do segundo
governo insurgente, e mais não disse deste, nem
ver duas
por haver dito. — E do terceiro disse que sabe pelo
insurproclamações mandadas ao Justificante pelo governo
e nem
gente para as publicar, o que não fêz o Justificante,—
E do
não disse deste.
proclamou na sua paróquia, e mais
ditas
as
quarto disse que ouvira dizer ao Justificante que
persuadirem e
proclamações eram enganosas, e falsas para —
E do quinto
deste.
confundirem os povos; e mais não disse
disse, que sabe pelo ver o Capitão Antônio José de Moura,
intimar ao Justificante uma ordem do Comandante João
Ribeiro Pessoa, capital inimigo do Justificante, para que
cumprisse, e executasse as ordens do governo provisório; e
mais não disse deste. — E do sexto disse que sabei pelo ver
armas reais, que esque quando os insurgentes tiraram as
tavam sobre a, porta principal da paróquia do Justificante,
êste as recebera, e as guardara debaixo do altar-mor dizendo
muito;
que a seu tempo haviam servir e que não havia tardar
—
sabe
disse
sétimo
E
do
pelo ver,
que
e mais não disse deste.
mandou
logo
por
que verificada a restauração o Justificante
no
armas
mesmas
as
carapina
de
pôr
Inácio Camelo oficial
arforam
seu mesmo lugar e com os mesmos pregos, com que
rançados, e mais não disse deste. — E do oitavo disse que
sabe por ver, que o Comandante João Ribeiro Pessoa com
uma tropa armada, tendo notícia de que estava a publicar-se
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uma contra-revolução a favor de El-Rei Nosso Senhor, passou
a fazer uma revista geral pelas casas dos moradores da Vila
do Limoeiro, e tomou todas as armas de fogo, ferro de corte,
ao que disse o Justificante, que não perturbasse o povo, pois
— E do nono
que estava em sossego; e mais não disse deste.
disse que sabe pelo ver que o Comandante João Ribeiro Pessoa com uma grande tropa armada fora à casa do Justificante, e disse de público, que saísse com os seus escravos
a
para fora, pois que era chegada a ocasião de defender
Vila
dita
bandeira da Pátria, que então se achava içada' na
do Limoeiro; e mais não disse deste. — E do décimo disse
fuque sabe por acompanhar ao Justificante, que partira
Alho, que
gitivo para a casa do Sargento-mor do Pau do
e mais
real;
bandeira
da
ajuntava gente para a restauração
Justio
não disse deste. — E do décimo-primeiro disse, que
ficante logo depois da] restauração buscou a casa, e na sua
de Sua Maparóquia fêz dois sermões para animar as tropas
disse
jestade, que então estavam em armas; e mais não
deste. — E do décimo-segundo disse que sabe por ter ouvido o Comandante João Ribeiro, capital inimigo do Justificante, arguir contra êste várias calúnias, e testemunhos
falsos, que o Justificante nunca os praticou; e mais não
disse deste. —1 E do décimo-terceiro disse que sabe pelo ver
que Manuel José de Medeiros dera um jantar na Vila do
Limoeiro, em que assistiram José Lino, o Comandante João
Ribeiro, o Cirurgião Domingos, e outros muitos, os quais fizeram várias saúdes, e deram repetidos vivas ao governo
foi advertido pelo
provisório, e à Pátria, e o dito cirurgião
sabe
isto
e
dia,
Justificante no outro
por se fazer público,
na dita vila e mais não disse deste. E do décimo-quarto disse
sabe, por ser público que estando o insurgente José Mariano
na Vila de Iguaraçú para ir combater a do Pau do Alho disserá de público que desejava ir ao Limoeiro para punir ao
Vigário por ter sido o mais rebelde contra a Pátria; e mais não
disse, e assinou com o Ministro. Eu José Francisco de Souza
Magalhães Escrivão o escrevi — Maia — Estava o sinal de
cruz de Antônio de Oliveira. — Antônio de Azevedo, branco,
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casado, morador na Vila do Limoeiro, vive de lavouras, de
idade de cinqüenta anos, testemunha jurada aos Santos Evangelhos, que prometeu dizer verdade; e do costume nada. — E
perguntado pelos itens da petição disse ao primeiro que sabe
pelo ver que o Justificante há muito tempo que não vinha
a esta praça, muito antes da revolução, e depois desta verificada não veio dar obediência ao governo insurgente; e mais
não disse deste, nem do segundo por haver dito. — E! do terceiro disse que sabe por ver duas proclamações em mão de
um homem chamado Cuxarra, que viera trazer ao Justificante por mandado do governo insurgente para o Justificante as publicar, o que não fêz, e nem proclamou na sua
paróquia; e mais não disse deste. — E do quarto disse que
sabe por ouvir dizer ao Justificante, que as ditas proclamações eram enganosas e falsas para confundirem os povos;
e mais não disse deste. — E do quinto disse que sabe pelo
ver oi Capitão Antônio José de Moura, intimar uma ordem,
mandada pelo Comandante João Ribeiro Pessoa ao Justificante para que êste cumprisse, e executasse as ordens do
governo provisório; e quando não o havia remeter preso,
como um negro cativo; e mais não disse deste. — E do sexto
disse que sabe pelo ver que quando os insurgentes tiraram
as armas reais, que estavam sobre a porta principal da Paróquia do Justificante, êste as recebera, e as foi pôr dentro da
mesma Paróquia, dizendo, que a seu tempo haviam de aparecer, e mais não disse deste. — E do sétimo disse que sabe pela
mesma razão, que logo depois de verificada a restauração o
Justificante fêz logo pôr as mesmas armas reais no seu lugar,
e com os mesmos pregos, com que foram arrancadas, pelo
oficial de carapina Inácio Camelo; e mais não disse deste. —
E do oitavo disse que sabe pelo ver que o Comandante João
Ribeiro Pessoa no dia sexta-feira da Paixão a horas da noite
com uma grande tropa armada dera busca em todas as casas
da Vila do Limoeiro, e tomou todas as armas de fogo, por
suspeitar que se pretendia fazer uma contra-revolução a
favor de El-Rei Nosso Senhor, e mais não disse deste. — E
do nono disse, que sabe pelo ver que o Comandante João
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Ribeiro Pessoa fora com uma grande tropa armada à casa
do Justificante, dizendo em alta voz que saísse com os seus
escravos para defender a bandeira da Pátria, ao que o Justificante com êle testemunha fugira para a casa do Sargento-mor do Pau do Alho, que ajuntava gente para a restauração da bandeira real; e mais não disse deste, nem do
décimo por haver dito. E do décimo-primeiro disse, que
verificada a restauração na Vila do Limoeiro o Justificante
se retirou para a sua casa, e na sua Paróquia fêz dois sermões para animar as tropas de Sua Majestade que estavam
em armas; e mais não disse deste. — E do décimo-segundo
disse que tem ouvido do Comandante João Ribeiro, capital
inimigo do Justificante publicar contra êste fatos nunca praticados pelo Justificante; e mais não disse deste. — E do décimo-terceiro disse que sabe pelo ver que Manuel José de
Medeiros dera na Vila do Limoeiro um jantar, em que assistiram, José Lino, o Comandante João Ribeiro, o Cirurgião
Domingos, e outros mais, onde houveram repetidas saúdes,
e continuados vivas ao governo provisório, e à Pátria; o
que foi muito estranhado pelo Justificante; e mais não disse
deste. — E do décimo-quarto disse que sabe por ser público,
que estando o insurgente José Mariano na Vila de Iguaraçú,
dissera de público que desejava ir ao Limoeiro para punir ao
Vigário por ter sido o mais rebelde contra a Pátria; e mais
não disse, e assinou com o Ministro. Eu José Francisco de
Souza Magalhães escrivão o escrevi. — Maia. — Estava o
sinal de cruz de Antônio de Azevedo — Assentada — Aos
onze de junho de mil oitocentos e dezoito nesta Vila do Recife em casas de morada do doutor Desembargador Ouvidor
Geral Antero José da Maia e Silva, onde eu escrivão vim,
pelo dito Ministro foram inquiridas, e preguntadas as testemunhas, que se seguem; e fiz êste termo eu José Francisco de Souza Magalhães escrivão o escrevi. — O Capitão
Antônio José de Moura Varejão, branco, casado, morador na
Vila do Limoeiro, vive de lavouras, de idade de cinqüenta e
cinco anos pouco mais, ou menos, testemunha jurada aos
Santos Evangelhos, que prometeu dizer verdade, e do cos-
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disse
tume nada. — E perguntado pelos itens da petição
vêmuitas
ao primeiro, que sabe pelo ver, que o Justificante
esta
a
zes digo que o Justificante mui poucas vezes vinha
no
viera
também
nunca
e
praça, pôr não ter negócios nela,
tempo da revolução dar obediência ao governo provisório,
haver dito. —
e mais não disse deste, nem do segundo por
receber
E do terceiro disse que sabe pelo ver, o Justificante
insurgente, as
duas proclamações, mandadas pelo governo
e nem usou delas para
quais o Justificante não publicou,
ação alguma, e disse a êle testemunha, que aquelas proclaos povos,
mações eram falsas, e enganosas para confundirem
dito. haver
e mais não disse deste, nem do quarto por
mandado do CoE do quinto disse que êle testemunha por
do Justifimandante João Ribeiro Pessoa, inimigo capital
ordens do
as
cante dissera a êste que houvesse de cumprir
o remeteria preso,
Governo Provisório, que aliás dava parte, e
disse
sexto
do
que sabe pelo
E
e mais não disse deste.
estavam
ver que na ação de tirarem as armas reais, que
êste as
sôbre a porta principal da paróquia do Justificante,
e tanto que
recebera, e as guardara debaixo do altar-mor;
Justificante
se restaurou a restauração da real bandeira o
e com
lugar,
seu
no
próprio
fêz logo pôr as mesmas armas
CaInácio
os mesmos pregos com que foram tiradas, por
do semelo oficial de carapina; e mais não disse deste, nem
timo por haver dito. — E do oitavo disse que sabe pelo
tropa
ver que o Comandante João Ribeiro Pessoa com uma
a apaarmada, pela meia-noite, suspeitando de que estava
Senhor,
Nosso
recer uma contra-revolução a favor de El-Rei
do Limoeiro, e tomar todas
passou a cercar as casas da Vila
não disse deste. — E do
mais
as armas de fogo e espadas, e
nono disse que sabe pelo ver que o Justificante e seus csRibeiro
cravos foram convidados pelo Comandante João
armada
tropa
para que
Pessoa, que viera com uma grande
era chePátria,
da
que
bandeira
pois
viessem defender a
armados; e mais não disse
gada a ocasião, que viessem todos
razão,
dêste — E do décimo disse que sabe pela mesma
fêz o dito comandante ao
que depois daquele convite que
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Justificante, êste partira fugitivo deixando a sua casa, e depois o Sargento-mor do Pau do Alho disse a êle testemunha
que o Justificante tinha fugido para a sua casa, e estado
nela e mais não disse deste. — E do décimo disse, digo, e
do décimo-primeiro disse que, sabe pelo ver que logo depois
da restauração o Justificante se retirou para a sua casa, e
na sua paróquia fêz dois sermões muito a favor do nosso Augusto Soberano, animando as tropas, que estavam em armas;
e mais não disse deste. — E do décimo-segundo disse que
êle, digo, que é público na Vila do Limoeiro, que o referido
Comandante João Ribeiro tem arguido várias calúnias, e testemunhos falsos contra o Justificante, a fim de o perder,
como êle testemunha tem ouvido dizer ao mesmo João Ribeiro; e mais não disse deste. — E do décimo-terceiro disse
que sabe pelo ver, que na Vila do Limoeiro se dera um jantar,
em que se achavam Manuel José de Medeiros na cabeça da
mesa, José Lino, o dito João Ribeiro, e outros muitos, onde
houveram continuadas saúdes, e repetidos vivas ao governo
insurgente, e mais não disse deste. — E do décimo-quarto
disse que sabe por ser público, que os insurgentes estavam
para mandar buscar preso ao Justificante por não querer executar as ordens do governo insurgente; e mais não disse, e
assinou com o Ministro. EU José Francisco de Souza MagaIhães escrivão o escrevi. — Maia. — Antônio José de Moura
Varejão. — Cipriano Antônio de Lima Pinto, branco, casado, morador na Vila do Limoeiro, vive de lavouras, de idade
de trinta anos, testemunha jurada aos Santos Evangelhos,
que prometeu dizer verdade, e do costume nada. — E perguntado pelos itens da petição disse ao primeiro que sabe
pelo ver que o Justificante não tinha negócio algum nesta
praça, por serem mui poucas as vezes que a ela vinha; e no
tempo da revolução também não veio a esta mesma praça
dar obediência ao governo insurgente; e mais não disse deste
nem do segundo por haver dito. — E do terceiro disse que
sabe por lhe dizer o Justificante que o governo insurgente
lhe havia mandado duas proclamações para as publicar na
sua paróquia, e que êle ficou com elas, e não as publicou de
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—
modo algum, o que sabe pelo ver, e mais não disse deste.
E do quarto disse que sabe por lhe dizer o Justificante que
aquelas proclamações que eram feitas por quatro bêbados,
e que eram falsas, e enganosas para persuadirem e confundeste. — E
direm os povos desta capitania; e mais não disse
do quinto disse que sabe por ouvir dizer que o Comandante
cabrao nao
João Ribeiro Pessoa dissera que como aquele
que o havia
queria executar as ordens do governo provisório,
de prender, e remeter a seu parente o insurgente governador
deste. — E do
o Padre João Ribeiro Pesssoa; e mais não disse
de tirarem as
sexto disse que sabe por ser público que na ação
da paroquia
reais armas, que estavam sobre a porta principal
debaixo do aido Justificante, êste as recebera e as guardara
e
tar-mor, dizendo que a seu tempo haviam de aparecer, que
depois da restauração o Justificante as fêz pregar pelo
aquelas
oficial de carapina Inácio Camelo, no mesmo lugar
arforam
com
que
mesmas armas, comi os mesmos pregos,
rançadas, e êle testemunha as tem visto, e são as próprias;
dito. —
e mais não disse deste, nem do sétimo por haver
João
E do oitavo disse que sabe pelo ver que o comandante
Ribeiro Pessoa com uma tropa armada, tendo notícia de que
estava para haver na Vila do Limoeiro uma contra-revolução
a favor de El-Rei Nosso Senhor, passou logo a fazer uma
revista pelas casas dos moradores a horas da noite, e tomou
— E do nono
várias armas de fogo; e mais não disse deste.
Codisse que sabe por ser público naquela Vila; que o dito
artropa
mandante João Ribeiro viera com uma grande
mada e convidara ao Justificante para que saísse para fora
Pátria;
com os seus escravos para defenderem a bandeira da
sabe
pelo
e mais não disse deste. — E do décimo disse, que
sabe
ser
e
fugitivo;
casa
sua
da
por
ver o Justificante sair
do
Pau
do
do Sargento-mor
público, que fora para a casa
Alho, que ajuntava gente para restaurar as reais bandeiras,
— E do décimocomo assim o fêz; e mais não disse deste.
assistira a duas práticas,
primeiro disse que êle testemunha
em favor de El-Rei
que fêz o Justificante na sua paróquia — E
do décimo-seNosso Senhor; e mais não disse deste.
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gundo disse que sabe pelo ver que o Comandante João Ribeiro Pessoa é público capital inimigo do Justificante; e mais
não disse deste. — E do décimo-terceiro disse que sabe por
ver um jantar, que se dera na Vila do Limoeiro em uma
casa, em que assistiram Manuel José de Medeiros, José Lino,
seu compadre; o Comandante João Ribeiro Pessoa, o Cirurgião Domingos, e outros muitos os quais fizeram continuadas
saúdes, e deram repetidos vivas ao governo provisório e à
Pátria; e mais não disse deste. — E do décimo-quarto disse
que sabe por ouvir dizer na Vila do Limoeiro que o Justificante estava com muito má reputação para com o governo
provisório, por não ter vindo dar obediência; e mais não
disse, e assinou com o Ministro, eu José Francisco de Souza
Magalhães, escrivão o escrevi. — Maia. — Cipriano .Antônio
de Lima Pinto. — Assentada. — Aos vinte de junho de mil
oitocentos, e dezoito nesta Vila do Recife em casas de morada do Doutor Desembargador Ouvidor Geral Antero José
da Maia e Silva, onde eu escrivão vim, pelo dito Ministro
foram inquiridas, e perguntadas as testemunhas, que se seguem; e fiz êste termo eu José Francisco de Souza Magalhães o escrevi. — Antônio Barbosa da Silva Capitão-mor da
Vila do Limoeiro vive de agricultura, de idade de cinqüenta,
e dois anos, testemunha jurada aos Santos Evangelhos, que
prometeu dizer verdade, e do costume nada. — E perguntado
pelos itens da petição disse ao primeiro que sabe pelo ver
que o Justificante poucas vezes vinha a esta praça por não
ter negócios nela, e no tempo da infame revolução não mandou, e nem veio dar obediência alguma ao governo insurgente; e mais não disse deste, nem do segundo por haver
dito. — E do terceiro disse que sabe pelo ver que recebendo
o Justificante duas proclamações, dirigidas pelo governo insurgente para as publicar na sua paróquia, êle as não publicou, e lançou-as ao chão depois de as rasgar, dizendo que
só serviam para guardanapos, e mais não disse deste. — E
do quarto disse, que assistiu a algumas conversações do Justificante, o qual persuadia aos seus fregueses, que as proclamações do dito governo eram fantásticas, para confundir,
•oaalro *• I
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e convocar falsamente os povos; e mais não disse deste. —
E do quinto disse que sabe por ser notório na Vila do Limoeiro que o Capitão Antônio José de Moura por ordem do
•
Comandante João Ribeiro Pessoa, público inimigo capital do
Justificante, intimara a este uma ordem vocal ou por escrito,
para que houvesse de cumprir as ordens do governo provisório, ou quando não, o havia remeter preso; e mais não
disse deste. — E do sexto disse que sabe pela mesma razão
de ser notório, que sendo tiradas pelos insurgentes as armas
reais, que estavam sobre a porta principal da paróquia do
Justificante, este as recebera, recomendando que as tirasse
sem as quebrar, e que esperava em Deus vê-las no mesmo
lugar, onde estavam, e as mandou guardar em lugar suficiente; e mais não disse deste. — E do sétimo disse que sabe
o Justifipela mesma razão, que verificada a restauração
lumesmo
no
armas
cante logo mandou pregar as mesmas
gar, onde existiam, e êle testemunha as viu depois pregadas
no mesmo lugar, e são as mesmas que dantes existiam; e
mais não disse deste. E do oitavo disse que sabe pela mesma
razão de; ser público, e por lhe dizer o Comandante João Ribeiro Pessoa, que êle por ordem do Sargento-mor o falecido
Pedro Clemente de Melo, fora com uma patrulha armada
correr as casas dos habitantes da Vila do Limoeiro, a ver se
estavam munidos de pólvora, e armas; e que tomara as que
achou, por pretenderem os povos da dita Vila fazer uma
contra-revolução a favor de El-Rei Nosso Senhor, e mais não
disse deste. — E do nono disse que sabe por ser público naquela Vila do Limoeiro que o Comandante João Ribeiro
Pessoa com mais de oitenta armados fora à casa do Justificante, e o chamara paral que saísse para fora com os seus
escravos para defenderem a bandeira da Pátria, que estava
levantada na dita Vila; e mais não disse deste. — E do décimo disse que sabe por lhe dizer o Capitão-mor da Vila do
Pau do Alho que o Justificante tinha ido ter-se com êle, como
fugitivo para o valer dos insurgentes da sua paróquia, e que
temendo algum ataque fugiu a valer-se das tropas de Sua
Majestade, que as comandava o dito Capitão-mor, e Sargen-
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to-mor; e mais não disse deste. — E do décimo-primeiro disse
que é público naquela vila que o Justificante restauradas as
reais bandeiras, buscou a casa, e na sua paróquia fêz dois
sermões em ação de graças; e mais não disse deste. — E do
décimo-segundo disse que depois da restauração o Comandante João Ribeiro Pessoa, inimigo capital do Justificante.
unido com Manuel José de Medeiros, Antônio Francisco, Manuel de Souza Jardim, o cirurgião Bandeira, Antônio Paulo,
e outros ilhéus mais da mesma facção, caluniaram ao Justificante, inocentemente por constar a êle testemunha ser o
Justificante um perfeito realista, pelas ações, que praticou
muitas vezes em sua presença; e mais não disse deste. — E
do décimo-terceiro disse que sabe por ser público, e notório,
assisque Manuel José de Medeiros dera um jantar, em que
tiram os declarados no artigo antecedente, onde fizeram várias saúdes, e deram repetidos vivas à Pátria, e ao governo
e chaprovisório, saindo eles com divisas brancas nos braços,
— E do décimo-quarto disse
péus; e mais não disse deste.
Mariano
que sabe pela mesma razão que o insurgente José
se preparou para ir à Vila do Limoeiro punir ao Justificante
por ter sido o pároco mais rebelde contra a Pátria; e mais
não disse deste e assinou com o Ministro. Eu José Francisco de Souza Magalhães escrivão o escrevi. — Maia. —
Antônio Barbosa da Silva. — O reverendo Manuel Tavares
da Silva Coutinho Cavaleiro da Ordem de Cristo, pároco
confirmado na Igreja de Santa Ana do Bom Jardim, de idade
de quarenta, e oito anos completos, testemunha jurada aos
Santos Evangelhos, que prometeu dizer verdade, e do costume nada. — E perguntado pelos itens da petição disse ao
primeiro que sabe pelo ver, que o Justificante não vinha a
esta praça há mais de dois anos muito antesi da revolução,
por não ter correlações ou negócio algum na mesma praça;
e no tempo da revolução não mandou, e nem veio dar obediência ao governo insurgente; e mais não disse deste, nem
do segundo por haver dito. — E do terceiro disse que sabe
de ciência certa, e por lhe dizer o Justificante, que o govêrno insurgente lhe enviara duas proclamações, uma para
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êle publicar na sua paróquia, e outra para remeter a êle testemunha para também publicar, e o Justificante lhe não remeteu, e nem a publicou, e que tudo isto era feito por uns
poucos de homens bêbados, e loucos e mais não disse deste,
nem do quarto. — E do quinto disse, que sabe por lhe dizer
o Capitão Antônio José de Moura, que êle dera uma ordem
vocal por parte do Capitão Comandante João Ribeiro Pessoa
ao Justificante, para que este cumprisse as ordens do govêrno privisório; que aliás o remetia preso; e mais não disse
deste. — E do sexto disse que sabe por ser público naquela
Vila do Limoeiro, que quando os insurgentes tiraram as armas reais, que estavam sobre a porta principal da paróquia
do Justificante este as recebera, e as guardara, na capela-mor
atrás do sacrário; e mais não disse deste. — E do sétimo
disse que sabe por ver que verificada a restauração o Justificante logo mandara pôr as mesmas armas no seu próprio
lugar para cuja ação as tinha guardado; e mais não disse
deste. —> E do oitavo disse que sabe por ser público que no
dia sexta-feira da Paixão a horas da noite o Comandante
João Ribeiro Pessoa com uma patrulha armada passou a fazer uma revista pelas casas dos habitantes daquela Vila do
Limoeiro, onde tomou todas as armas que acharam, pela
suspeita que houve, de que estava a suceder uma contrarevolução a favor de Ei-Rei; e mais não disse deste. — E do
nono disse que sabe por ser público que o Comandante João
Ribeiro Pessoa viera a casa do Justificante com mais de
oitenta homens armados, e o chamou para que saísse com os
seus escravos para defender a bandeira da Pátria, que estava levantada na vila, e o Justificante fugira buscando a
casa do Sargento-mor do Pau do Alho, que ajuntava gente
para a restauração da bandeira real; e mais não disse deste,
nem do décimo por haver dito. — E do décimo-primeiro
disse que sabe por assistir a dois sermões, e três missas cantadas em ação de graças na paróquia do Justificante, o qual
pregou os dois sermões em favor de El-Rei Nosso Senhor,
animando as tropas, que estavam em armas; e mais não
disse deste. — E do décimo-segundo disse que sabe por ser
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público qüe o Comandante João Ribeiro depois da restauração só tratava de arguir calúnias ao Justificante a fim de o
prender, por ser há muitos anos seu capital inimigo, o que
sabe não só por ser público, como pelas conversações que o
dito comandante tem tido com êle testemunha; e mais não
disse deste. — E do décimo-terceiro disse que sabe por ser
público que Manuel José de Medeiros dera um jantar na
Vila do Limoeiro em que assistiram José Lino, o Comandante João Ribeiro, Antônio Francisco, Francisco Xavier, e
outros mais, onde se fizeram várias saúdes, e deram repetidos vivas ao governo provisório e à Pátria, e mais não disse
deste. — E do décimo-quarto disse que sabe pela mesma razão que o insurgente José Mariano dissera que desejava ir
à Vila do Limoeiro, punir ao vigário Justificante, por ter
sido o pároco mais rebelde contra a Pátria; e mais não disse,
e assinou com o ministro; eu José Francisco de Souza Magalhães escrivão o escrevi. — Maia. — Manuel Tavares da
Silva Coutinho. — João Carlos de Mendonça, branco, morador
na Capunga, vive de negócio, de idade de trinta e cinco
anos, testemunha jurada aos Santos Evangelhos, que prometeu dizer verdade, e do costume nada. — E perguntado
pelos itens da petição disse ao primeiro que sabe por ver que
o Justificante mui poucas vezes vinha a esta praça por não
ter negócios nela, e as vezes passavam-se dois anos! que não
vinha a ela, e menos viera, nem mandara prestar obediência ao governo provisório no tempo da infame revolução, e
mais não disse deste, nem do segundo por haver dito. —
E do terceiro disse que no espaço de um mês que êle testemunha esteve no tempo da infame revolução no lugar do
Limoeiro o Justificante não fêz proclamação alguma na sua
paróquia; e mais não disse deste, nem do quarto. — E do
quinto disse que sabe por ser público no lugar do Limoeiro,
onde êle testemunha esteve como já disse, que o Comandante João Ribeiro Pessoa, capital inimigo há muitos anos
do Justificante, mandara pelo Capitão Antônio José de
Moura uma ordem vocal ao mesmo Justificante para que
houvesse de cumprir as ordens do governo insurgente; e
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não disse deste. -quando não o havia remeter preso; e mais
E do sexto disse que sabe pela mesma razão que o Justificante conservou em boa guarda as armas reais, que estavam
sobre a porta principal da sua paróquia, e foram tiradas;
e que, verificada a restauração as mandou pôr no seu antigo
lugar,' e êle testemunha as tem visto, e são aquelas mesmas
nem do sétimo
que dantes existiam; e mais não disse deste,
lhe dizerem
por haver dito. — E do oitavo disse que sabe por
o
Comandante
alguns moradores da Vila do Limoeiro que
João Ribeiro Pessoa com uma tropa a horas da noite cercou
as casas dos europeus, e lhes tomou todas as armas, dando
busca por suspeitar que estava a suceder uma contra-revolução a favor de El-Rei Nosso Senhor, e mais não disse deste
até o décimo. — E do décimo-primeiro disse que êle testemunha assistira a dois sermões, que o Justificante fizera na
sua paróquia depois da restauração das reais bandeiras, animando as tropas, que estavam em armas; e mais não disse
deste, nem dos mais; e assinou com o ministro. Eu José
Francisco de Souza Mjagalhães escrivão o escrevi. — Maia. —
João Carlos de Mendonça. — Certifico que por parte do
Reverendo Justificante me foi dito não dava mais testemunhas. Recife vinte e três de! junho de mil oitocentos, e dezoito. — José Francisco de Souza Magalhães. — Termo de
juntada. — Aos seis de julho de mil oitocentos, e dezoito
nesta Vila do Recife faço juntada a estes autos da petição, e
documentos, que se seguem; e fiz este termo, eu José Francisco de Souza Magalhães Escrivão o escrevi. — Diz o Reverendo Vigário Francisco de Sales, preso na cadeia desta
vila, que êle Suplicante tem justificado por este Juízo, escrivão Magalhães, o direito, que lhe assiste a bem do seu livramento; e como o Suplicante tem que juntar à mesma
Justificação vários documentos, que também lhe fazem a bem;
espor isso requer a Vossa Senhoria mande que o mesmo
crivão junte os ditos documentos à mesma Justificação; portanto. — Pede ao Senhor Doutor Desembargador, Ouvidor
Geral seja servido assim o mandar. — E Receberá Mercê. —
Junte. — Maia. — Ilustríssimo, e Excelentíssimo Senhor. —
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Todo homem está obrigado a defender a sua honra, inocência, e vida, estes deveres sagrados obrigam a Francisco de
Sales, Vigário da Freguesia do Limoeiro, representar o seguinte. — Que à sua notícia tem chegado que o Capitão João
Ribeiro Pessoa, Manuel José de Medeiros, João Pedro Leite,
Manuel Borges, Antônio Francisco da Costa, e Pedro Antônio da Silveira, inimigos capitais do Reverendo Suplicante,
como verifica do documento judicial, que se junta, denunciaram falsamente, perante Vossa Excelência talvez imputando,
que o Suplicante era insurgente, o que não é novo nos caiuniadores sagazes, para se livrarem de algum mal, que justamente lhes esteja iminente, procurando desviá-lo pelo meio
de desacreditar não só aquele, que com justiça deles se podem queixar; e por isso os Suplicados preparando o terrível,
e medonho cálice da vingança, deporiam falsamente, quando
todos os dias se verifica noi Foro a falibilidade de testemunhas falsárias, esta casta de demonstração se vê naquelas
almas corruptas, bem como os Suplicados clamarem ao Todo
Poderoso em fé de mentira. Ninguém melhor que Vossa Excelência sabe, porque é ornado de literatura, que ninguém
deve ser condenado, sem legítima,, e plena prova, que deva
ser mais clara que a luz meridiana, assim como ninguém
pode ser punido Réu de algum delito, sem a; prova da malícia, e vontade. O Reverendo Suplicante não se cansa em
autorizar as autoridades, que abonam a sua justiça, porque
êle seria qual outro temerário, que com o dedo quisesse
numerar as estrelas do firmamento, basta que o Reverendo
Suplicante tenha o prazer de suplicar perante um tão Egrégio Magistrado: e nestes termos roga à Vossa Excelência lhe
queira fazer a graça de o não castigar de maneira alguma,
sem primeiramente ser ouvido, e convencido sobre sua inculpação; porque não há cousa mais conforme às Leis, do
que serem os culpados admitidos ao direito da defesa, e condenados e não por provas mais claras, do que a luz meridiana. Assim o espera o Reverendo Suplicante da sabedoria,
prudência, e outras virtudes, e nobres predicados de Vossa
Excelência. — Pede a Vossa Excelência lhe defira, como re-
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— Requeira o que lhe
querido tem. — E Receberá Mercê.
convier no tempo competente. Recife de Pernambuco vinte
— Estava a
e dois de dezembro de mil oitocentos e dezessete.
rubrica do Desembargador Presidente da Alçada Bernardo
Teixeira Coutinho Alvares de Carvalho. — O Doutor Antero
José da Maia e Silva, Professo na Ordem de Cristo, Desembargador Geral, e Corregedor da Comarca, nela Juiz de Índia
e Mina por Sua Majestade Fidelíssima, que Deus guarde etc.
Faço saber que me constou por fé do Escrivão, que esta
subscreveu ser a letra do despacho, e rubrica posta ao pé
do mesmo do Desembargador Presidente da Alçada Bernardo
Teixeira Coutinho Alvares de Carvalho, o que hei por justificado. Recife de Pernambuco vinte, e quatro de abril de
mü oitocentos e dezoito. — José Francisco' de Souza Maga— Estava
lhães o subscrevi. — Antero José da Maia e Silva.
o selo das armas reais. — Número trezentos. Pagou oitenta
réis de selo. Recife seis de julho de mil oitocentos, e dezoito.
— Ferreira. — Guimarães. — Ilustríssimos e Reverendíssimos Senhores do Governo. — Dizemos nós Câmara, Capitãomor, e mais pessoas da vila, e termo do Limoeiro abaixo assinadas, que no dia dezenove de dezembro próximo passado
desta Vila
passamos pelo terrível desgosto de vermos sair
de Sales por capreso o nosso Reverendo Vigário Francisco
lúnias, armadas pelos seus públicos inimigos. Ilustríssimos
Senhores do governo, o nosso pároco é aquele mesmo, que no
tempo da insurgência deu provas de um verdadeiro e fiel
vassalo do nosso Amável Soberano, virtude esta que acomSenhorias viéspanha as mais de que é ornado; e se Vossas
do
proceder deste pároco,
sem no verdadeiro conhecimento
talvez, Ilustríssimos Senhores, Vossas Senhorias fossem aquêles que tomassem a si a causa, e mostrassem a calúnia,
provando-a com nós mesmos. Não será oculto a Vossas Senhorias, que esta vila no tempo da desgraçada revolução foi
uma das mais fiéis, e mais amante do nosso Augusto Soberano, já sacrificando seus bens, suas pessoas, e até suas próas
prias vidas, até finalmente vermos tremular sem oposição
de
conhecerinfelicidade
reais bandeiras e se tivéssemos a
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mos, que o nosso pároco tinha cometido a mais pequena falsidade, nós mesmos seríamos os que acusaríamos; porém
Ilustríssimos Senhores, conhecemos o contrário, e suplicamos
a Vossas Senhorias por tudo quanto é sagrado nos ajude
a mostrarmos a inocência do nosso bom pastor; e que
enquanto não aparece a verdade Vossas Senhorias não nomeem outro pároco mais que o seu mesmo coadjutor, como
bem já suplicamos ao Ilustríssimo, e Excelentíssimo Senhor
General, e ao Ilustríssimo Senhor Juiz da Alçada; assim
o esperamos da benigna justiça de Vossas Senhorias. — E
Receberão Mercê. — Antônio Barbosa da Silva Capitão-mor
interino. — Joaquim Luís de Melo Juiz Ordinário. — João
Francisco de Araújo. — Antônio José de Moura Varejão. —
Luís Domingues Carneiro. — José Joaquim de Aragão e Vasconcelos. — Francisco José Braga Escrivão da Câmara. •—
José da Costa Gomes. — José Gomes da Cunha. — Francisco
Antônio da Silva Júnior. — Joaquim Miguel da Silva. — Domingos Lopes de Figueiredo Castro. — José Pereira da Costa
Bandeira, Administrador. — João Clemente de Souza Correia. — Vicente Ferreira de Melo e Silva. — Matias Barbosa
Coelho. — Cipriano Antônio de Lima Pinto. — Antônio Quirino do Espírito Santo. — Francisco Antônio de Albuquerque e Melo. — Mbnuel Fernandes da Porciuncula, Capitão.
— Manuel Alexandre Alves Teixeira. — João de Moura
Gomes. — Nicolau Pereira Lima. — Manuel Barbosa da
Silva. — José de Barros Souza. — José da Silva Monteiro. —
Inácio Gomes de Noronha. — Antônio José de Carvalho. —
Francisco Antônio da Silva. — Antônio José do Monte. —
José Lino Alves Coelho. — Antônio Bezerra de Melo. —
José Lourenço Bezerra. — João da Cunha Pereira. — José Gomes da Silva. — José Pedro Alexandrino. — Manuel José de
Melo. — José Vitoriano dos Santos. — José de Souza Fil— Francisco Nunes Júgueira. — Francisco Justino Gomes.
nior. — Diogo de Barros. — Bonifácio José de Melo. — Joa—
quim José de Santa Ana. — Antônio Alvares Rodrigues.
—
EsJoão de Deus Rodrigues. — Joaquim Correia da Costa.
têvão José Torres. — Joaquim Rodrigues de Souza. — Fran-

— 42 —

cisco Rodrigues Neves. — Elarbão Correia de Lima. — João
da Rocha Lima. — O Alferes Euzébio Gomes Bezerra, — Luís
Pedro de Alcântara. — Francisco Gomes da Silva. — Felipe
Cristóvão. — Manuel Pereira dos Santos. — Joaquim José da
Silva. — Antônio José de Santa Ana. —Estêvão José de Melo.
João Francisco Fugis. — Vicente José Jacome. — Joaquim
Francisco Xavier. — José do Rosário Rocha. — Bento José
de Melo. — José Faustino Júnior. — Gabriel Lopes da Silva.
Antônio Francisco do Monte. — Ângelo Custódio dos
Santos. — José Rodrigues. — Manuel Antônio dos Santos.—
Francisco Gomes Raposo. — Inácio Gomes da Silva. — José
Fernandes Guimarães. — Manuel José de Souza Dias. — Antônio Luís Pereira Cabral. — Joaquim Ricardo Henriques. —
Inácio Gomes Martins, — Pedro José Durão. — Manuel
Francisco de Souza. — Gonçalo Lopes da Costa. — Manuel
Jorge da Assunção. — José Pedro de Oliveira. — José Antônio Barbosa. — Manuel Pereira da Silva. — Manuel de
Cristo e Melo. — Francisco Antônio do Sacramento. — Gre—
gório José de Oliveira. — Manuel Antônio Bezerra de Melo.
Manuel Antônio Peres Quintas. — Manuel Alves da Silva. —
Francisco Pereira Borges. — Joaquim Machado. — Manuel
Francisco de Melo. — José Pedro da Cunha. — João Sacerdote
de Oliveira. — José Barbosa Varela. — Plácido Francisco das
Chagas. — José Faustino, digo, José Faustino de Vasconcelos.
José de Souza Albino. — João Dias de Albuquerque. — João
Ferreira da Silva. — Inácio Mendes da Rocha. — José de
Lemos Ferreira. — Roque Barbosa da Silva. — Joaquim José
Henriques. — Manuel Nunes da Rocha. — Antônio Mendes da
Rocha. — Antônio Manuel da Luz. — Manuel José de Faria.
José da Silva Monteiro, Capitão. — Miguel Alves Ferreira.
Luiz Gomes de Farias. — Manuel da Costa Cardoso. —
Antônio de Barros Silva. — Manuel Barbosa Camelo. — João
Pereira de Lucena. — Joaquim José de Miranda. — Luiz José
do Prado. — João Pereira de Araújo. — Antônio Ferreira da
Silva. — Francisco José da Fonseca. — Pedro Francisco de
Melo. — Matias Coelho de Melo, Alferes. — Apolinário Gomes
de Araújo. Alferes. — João Evangelista Bezerra do Vale. —

— 43 —

Antônio Mendes da Rocha. — Domingos Cabral de Araújo,
digo, Cabral de Arruda, Capitão. — Vicente Tavares da Silva
Coutinho. — Manuel Joaquim de Souza. — Antônio Barbosa
da Silva Júnior. — André Alves de Souza. — Domingos da
Cunha Silva. — José Rodrigues Cavalvante. — José Gomes de
Freitas. — Francisco Pereira Lucena, Aiferes. — Antônio
Gonçalves Lima, — João Francisco Peixoto. — Ponciano Gomes. — Francisco Dias de Faria, — José Joaquim Ferreira. —
Antônio Borges Dias. — Antônio Fidelis Vaz de Carvalho. —
Luiz Bezerra Tavares. — Ficamos entendidos; e fica conservado o Reverendo Coadjutor. Olinda em dezenove de janeiro
de mil oitocentos, e dezoito. — Sampaio. — Marís. — Reconheço a maior parte das firmas a saber umas por serem
feitas em minha presença, outras por ter delas todo o
conhecimento. Vila do Limoeiro dez de janeiro de, mil oitocentos, e dezoito. — Estava o sinal público em fé, e testemunho de verdade o tabelião público. — João Clemente de
Souza Correia. — O Doutor Antero José da Maia e Silva,
Professo na Ordem de Cristo, Desembargador, Ouvidor Geral
de Pernambuco, Corregedor da Comarca, e nela Juiz de :índia, e Mina com alçada por Sua Majestade Fidelíssima, que
Deus guarde etc. Faço saber que me constou por fé do
escrivão, que esta subscreveu ser a letra do reconhecimento, e sinais públicos, e raso retro do próprio tabelião da
Vila do Limoeiro. — João Clemente de Souza Correia; o que
hei por justificado. Recife de Pernambuco quinze de abril
de mil oitocentos, e dezoito. José Francisco de Souza Magalhães o subscrevi. — Antero José da Maia e Silva. — Estava
o selo das armas reais. Número trezentos, e dois. Pagou
duzentos réis de selo de cinco meias folhas. Recife seis de
julho de mil oitocentos, e dezoito. — Ferreira. — Guimarães.
— Diz Francisco de Sales, Vigário colado na paroquial Igreja
da Senhora da Apresentação da Vila do Limoeiro, que tendo
justificado perante Vossa Senhoria, que o Capitão João Ribeiro Pessoa de Lacerda, Antônio Francisco da Costa, João
Pedro Leite, Manuel Borges, e Pedro Antônio da Silveira
eram inimigos declarados do Suplicante, digo, inimigos de-
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clarados dos Suplicados, e como tais não fossem admitidos
na presente correição contra o Suplicante na conformidade
da Lei; requer a Vossa Senhoria haja por bem mandar que
o escrivão da dita Justificação, que é o da correição passe
por certidão o teor da sentença da sobredita Justificação pelo
que — Pede ao Ilustríssimo Senhor Corregedor seja servido
assim o mandar. — E Receberá Mercê. — Passe. — Doutor
Coutinho. — Matias José da Silva, escrivão da Correição da
Comarca da Cidade de Olinda por Sua Majestade Fidelíssima,
que Deus guarde etc. — Certifico que o teor da sentença da
Justificação que pede o Suplicante é o seguinte. —i Julgo o
Justificante por justificado em vista do depoimento das testemunhas, e por isso a Justificação por boa, e por sentença,
e para sua validade lhe interponho minha autoridade, e judicial decreto, e mando se passe instrumento à parte. Vila
do Limoeiro dez de setembro de mil oitocentos, e dezessete.
Doutor Antônio Joaquim Coutinho. — E mais se não continha em dito teor de sentença aqui copiado do próprio ao
qual me reporto, e vai sem cousa que dúvida faça, conferida, e concertada na forma do estilo nesta Vila do Limoeiro
aos vinte, e seis de setembro de mil oitocentos, e dezessete.
Subscrevi, e assinei. Em fé de verdade concertada. — Matias José da Silva. — Pagou ao real, selo quarenta réis. Limoeiro nove de dezembro de mil oitocentos, e dezessete. —
Castro. — Braga. — O Doutor Antero José da Maia e Silva,
Professo na Ordem de Cristo, Desembargador, Ouvidor Geral
de Pernambuco, Corregedor da Comarca, e nela Juiz de índia, e Mina com Alçada por Sua Majestade Fidelíssima, que
Deus guarde etc. Faço saber que me constou por fé do
escrivão, que esta subscreveu ser a letra da subscrição,
e sinal posto ao pé da certidão retro do próprio escrivão
da Comarca de Olinda Matias José da Silva, e tudo o
mais verdadeiro. Recife de Pernambuco vinte, e quatro de
abril de mil oitocentos e dezoito. José Francisco de Souza
Magalhães os subscrevi. — Antero José da Maia e Silva. —
Estava o selo das armas reais número duzentos noventa e
nove. Pagou oitenta réis de selo. Recife seis de julho de mil
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oitocentos, e dezoito. — Ferreira. — Guimarães. — Senhor
Capitão José da Silva Monteiro. — Todas as corporações
têm ido prestar obediência a Ilustríssima Regência que hoje
nos governa pela feliz restauração do nosso país; portanto
vou convidar a Vossa Mercê para no dia vinte, e um do corrente o fazermos achando-se na Praça do Recife no dito dia,
e seu respectivo Alferes. Deus o guarde a Vossa Mercê por
muitos anos em quartorze de março de mil oitocentos e dezessete. De Vossa Mercê atento venerador, e obrigado. —
Pedro Clemente de Melo. — Reconheço ser própria a letra,
digo, ser a própria letra, e firma da carta retro do sargentomor comandante desta Vila Pedro Clemente de Melo por ter
dela inteiro conhecimento, do que dou fé. Vila do Limoeiro
vinte, e nove de abril de mil oitocentos e dezessete estava o
sinal público do tabelião José de Castro Viana. — E mais se
não continha em seu re, digo, continha na dita carta, e
seu reconhecimento à qual me reporto e vai na verdade sem
cousa que dúvida faça, conferida, e concertada comigo próprio nesta sôbredita Vila do Limoeiro aos vinte, e nove do
mês de abril do ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus
Cristo de mil oitocentos, e dezessete. — Escrevi, e assinei em
público, e raso de meus sinais seguintes. Estava o sinal público. Em fé e testemunho de verdade, o tabelião público.
João Clemente de Souza Correia. Estava o Selo das armas
reais número duzentos e noventa e oito. Pagou quarenta réis
de Selo. Recife seis de julho de mil oitocentos, e dezoito.
Ferreira. Guimarães. Diz Antônio Coelho da Silva, morador
na Boa Vista, que para bem de sua justiça é necessário que
o atual carcereiro da cadeia da Vila do Recife passe por certidão ao pé desta o termo de prisão, hábito e tonsura feito
ao irmão do Suplicante Francisco de Sales, Vigário do Limoeiro; pelo que — Pede ao Ilustríssimo Senhor; Ouvidor e
Corregedor seja servido passar a dita certidão, que é de
preso de Estadoj — E Receberá Mercê. Passe. Maia. Alexandre José de Almeida, alcaide atual da Vila do Recife, e
carcereiro interino da mesma na cadeia etc. Certifico, que
revendo o livro, em que se lançam os termos de prisão, há-
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bito, e tensura, dos presos da Ordem do Doutor Ouvidor Geral, e Corregedor da Comarca, nele a folhas duas verso achei
o termo, que pede o Suplicante no seu requerimento, e é do
teor e forma seguinte. — Termo de prisão, hábito, e tonsura, feito ao réu preso o Padre Vigário Francisco de Sales.
— Aos cinco de março de mil oitocentos, e dezoito nesta
Vila do Recife na cadeia dela, onde eu escrivão vim, aí pelo
atual carcereiro Antônio José da Silva Pedra me foi presente
o réu preso o Padre Vigário Francisco de Sales, e fazendo-lhe
as perguntas do estilo, respondeu ser êste o seu verdadeiro
nome, que era pároco colado na Freguesia do Limoeiro, e
Cavaleiro na Ordem de Cristo, que é homem branco, filho
natural de Manuel Coelho da Silva, europeu, o qual é da estatura alta, cabelos pretos, digo, cabelo da cabeça e barba,
brancos, olhos grandes, nariz afilado, e estava de timão e camisa, vestido, e pés calçados, e logo o recomendei ao dito
carcereiro o não soltasse sem expressa ordem de legítima autoridade, por ser preso de Estado, do que ficou entendido, e
se sujeitou às penas da Lei, e fiz êste termo que assinou, e
o mesmo preso com o carcereiro, e testemunhas presentes; e
eu José Francisco de Souza Magalhães escrivão o escrevi. —
Francisco de Sales. — Antônio José da Silva Pedra. — João
Duarte André. — Manuel do Espírito Santo Melo. Não se
continha mais em dita certidão, que fiz extrair do próprio
termo a que me reporto em cumprimento do despacho retro
do Doutor Desembargador, Ouvidor Geral, e Corregedor desta
Comarca, ao qual me reporto, e vai na verdade sem eousa,
que dúvida faça, subscrito, e assinado com o meu sinal de
que uso nesta sobredita Vila de Santo Antônio do Recife de
Pernambuco aos onze dias do mês de junho de mil oitocentos e dezoito. Subscrevi, e assinei. Em fé de verdade. O
Alcaide Alexandre José de Almeida. Vão a selar com mil e
—
quinhentos réis somente das folhas, que faltam selar.
Magalhães. — Estava o selo das armas reais número quatrocentos e sessenta e dois. — Pagou mil, e quinhentos réis de
selo. Recife sete de julho de mil oitocentos, e dezoito. —
Ferreira. — Guimarães. Conclusão. Aos sete de julho de
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mil oitocentos, e dezoito nesta Vila do Recife faço estes autos conclusos ao Doutor Desembargador Ouvidor Geral, e
Corregedor Antero José da Maia e Silva; e fiz este termo eu
José Francisco de Souza Magalhães escrivão o escrevi. Conclusos com novecentos e noventa réis. Sentença. Julgo a Justificação por sentença. Dê-se instrumento ao Justificante,
que pagará as custas. Recife oito de julho de mil oitocentos,
e dezoito. Antero José da Maia e Silva. Aos dez de julho
de mil oitocentos, e dezoito nesta Vila do Recife, pelo Doutor
Desembargador Ouvidor Geral Antero José da Maia e Silva
me foram dados estes autos com a sentença retro, que houve
por publicada em minha mão, e mandou se cumprisse, e
guardasse, como nela se declara; e fiz este termo eu José
Francisco de Souza Magalhães escrivão o escrevi. E mais se
não continha em ditos autos de justificação aqui copiados: e
ora por parte do dito autor Justificante o Reverendo Vigário
Francisco de Sales fora dito, e requerido, que para bem e
conservação de seu direito e justiça, e efeito de poder requerer onde lhe convier em qualquer Juízo, ou Tribunal o
seu direito e justiça lhe mandasse dar e passar do processo
dos autos sua Sentença Civil de Justificação para o dito fim;
o que por ser justo, e conforme ao direito lhe mandei dar,
e passar, a qual com/ efeito se lhe deu, e passou, e é a presente, pelo teor da qual requeiro a todos os Ministros de Justiça, e sobreditas Justiças, no princípio desta declaradas, da
parte de Sua Majestade Fidelíssima, que Deus guarde, que
sendo-lhes esta em forma apresentada, indo primeiramente
por mim assinada e selada com o selo deste meu Juízo, que
ante mim serve, ou valha sem selo ex-causa a cumpram,
guardem, observem, e façam muito inteiramente cumprir, e
guardar, assim, e da mesma forma, que nela se contem e
declara. E poderá o dito Justificante em qualquer Juízo, ou
Tribunal requerer o que lhe convier para o que lhe interponho minha autoridade. Dado, e passado nesta sobredita Vila
de Santo Antônio do Recife de Pernambuco sob meu sinal,
e selo deste meu Juízo, que ante mim serve ou valha sem
selo ex-causa aos vinte, e um dias do mês de julho do ano
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do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil oitocentos, e dezoito anos. Pagou-se de feitio desta minha presente
carta de Sentença Civil de Justificação por parte do dito Justificante o Reverendo Vigário Francisco de Sales, a cujo requerimento, e petitório se lhe deu e passou a presente ao
todo *** na forma do contado, e novo regimento, e de assinatura nada por já ter pago, e de selo pagará sessenta réis.
José Francisco de Souza Magalhães a subscrevi.
(a.)

Antero José da Maia e Silva

Ao selo 60 rs. V.V. S.S. ex-causa. — Maia.
O Doutor Antero José da Maia e Silva, professo na Ordem de Cristo, Desembargador e Ouvidor Geral de Pernambuco, Corregedor da Comarca e nela Juiz de índia e Mina
com Alçada por Sua Majestade, que Deus guarde etc. Faço
saber que me constou por fé do escrivão que esta subscreveu
ser a letra da subscrição aposta ao pé da Sentença de Justificação do próprio escrivão José Francisco de Souza Magalhães e tudo mais verdadeiro.
Recife de Pernambuco, 28 de julho de 1818. Manuel Oliveira Dutra escrivão o subscrevi.
Antero José da Maia e Silva
N. 1603
Pagou oitocentos e oitenta réis de selo. Recife 24 de
julho de 1818.
(a.)

Ferreira. Guimarães.

II — 31, 32, 8 n.° 3

4)

Instrumento em pública forma passado a requerimento
do Capitão José da Silva Monteiro com o teor de uma sua
petição que abaixo vai copiada.
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Saibam, quantos êste público instrumento dado e passado em pública forma do ofício de mim Tabelião, ou como
em Direito melhor nome e lugar tenha virem que sendo no
ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil oitocentos e dezenove, aos vinte e sete dias do mês de abril do
dito ano, nesta cidade do Salvador, Bahia de Todos os Santos,
e meu cartório por parte do Capitão José da Silva Monteiro
me foi dado uma sua petição com despacho no alto dela do
Governador interino que então era da Capitania de Pernambuco Rodrigo José Ferreira Lobo, Chefe de Divisão, e Comandante da Armada do Norte, passada por índia e Mina, e pago
o real selo, requerendo-me que com o seu teor se lhe desse e
tanto
passasse instrumento em pública forma ao que satisfiz
em razão do seu ofício, como por se achar o próprio limpo,
e sem cousa que dúvida faça cujo teor é o seguinte:
"Petição"
Ilustríssimo, e Excelentíssimo Senhor General. — O Capitão José da Silva Monteiro das Ordenanças do termo da
Vila do Limoeiro, que tendo a honra de levantar as reais
bandeiras naquela dita vila, e tendo igualmente dirigido a
Vossa Excelência um requerimento com vários documentos,
lhe faz a bem que Vossa Excelência haja de mandar vir à sua
respeitável presença o seu companheiro o Tenente Manuel
José de Medeiros para que êste haja de entregar duas proclamações contra o nosso Augusto Soberano feitas pelo Sargento-mor do sobredito termo Pedro Clemente de Melo à
vista dos quais Vossa Excelência determinará como fôr de
Justiça. Pede a Vossa Excelência seja servido deferir ao Suplicante na forma requerida. E Receberá Mercê.
"Despacho"
Venha o dito tenente à minha presença com as proclamações. Recife, dez de junho de mil oitocentos e dezessete.
Estava a rubrica do Governador interino Rodrigo José Ferreira Lobo.
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"índia e Mina"
O Doutor Antero José da Maia e Silva, professo na Ordem
de Cristo, Desembargador e Ouvidor Geral de Pernambuco,
Corregedor da Comarca e nela Juiz de índia e Mina com aietc.
cada por Sua Majestade Fidelíssima, que Deus guarde
subscreveu
esta
escrivão
que
Faço saber que constou por fé do
do Governador
retro
despacho
do
ao
ser a rubrica posta
pé
hei
que foi desta capitania Rodrigo José Ferreira Lobo o que
de
por justificado. Recife de Pernambuco dois de setembro
Magalhães
mil oitocentos e dezoito. José Francisco de Souza
o subscrevi.
(a.)

Antero José da Maia e Silva

"Selo"
Número trezentos e quatorze. Pagou quarenta réis de
selo. Recife três de setembro de mil oitocentos e dezoito.
Portela. Guimarães.
O qual instrumento eu Tabelião Marcelino Epifânio Soares de Albergaria bem fiel e verdadeiramente sem cousa que
dúvida faça fiz passar em pública forma do próprio original
que por parte do Suplicante me foi apresentado ao qual em
todo e por todo me reporto e o tornei a entregar à pessoa que
de como o recebeu abaixo assinou, e com outro oficial de Justiça companheiro ao concerto abaixo assinado este instrumento conferi e concertei subscrevi e assinei nesta sobredita
cidade do Salvador Bahia de Todos os Santos em o mesmo
dia, mês e ano ut retro declarado. Pagou-se de feitio desta pública forma por parte do Suplicante o Capitão José da Silva
Monteiro que o pediu e requereu; e se lhe deu e passou contada na forma do regimento, ao todo com o papel, a soma
e quantia de que à margem vai carregado (1). Eu Marcelino
Epifânio Soares de Albergaria que o subscrevi.
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Em testemunho de verdade.
(Sinal público)
E comigo tabelião. Conferida por mim tabelião.
(ass.)

Antônio Lopes de Miranda
Marcelino Epifânio Soares de Albergaria
José Camelo de Sá Cavalcante

N.° 5.351
80 réis de selo
Bahia, 24 de abril de 1819.
(ass.)

Araújo — Tavares

Certifico que tem 2 folhas.
(a.)

Soares de Albergaria

(1)

De papel
Verba

435
80
515

II — 31, 32, 8 n.° 4

5)

Instrumento em pública forma passado a requerimento
do Capitão José da Silva Monteiro com o teor de uma certidão que abaixo vai copiada etc.
Saibam quantos êste público instrumento dado e passado em pública forma do ofício de mim Tabelião, ou como
em Direito melhor nome e lugar tenha virem que sendo no
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ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil oitocentos e dezenove, aos vinte sete dias do mês de abril do dito
ano, nesta cidade do Salvador Bahia de Todos os Santos, e
meu Cartório por parte do Capitão José da Silva Monteiro
me foi dado uma certidão passada, e assinada pelo Desembargador escrivão da alçada expedida a Pernambuco João
Osório de Castro Souza Falcão, requerendo-me que era o seu
teor se lhe desse e passasse instrumento em pública forma,
ao que satisfiz tanto por obrigação do meu ofício, como por
se achar o próprio limpo sem vício, nem cousa que dúvida
faça, cujo teor é fielmente do modo e forma seguinte:
"Certidão"
Documento terceiro e quarto retro. João Osório de Castro
Souza Falcão, Fidalgo Cavaleiro de Sua Majestade, Desembargador de Agravos, Corregedor Cível da Corte do Rio de
Janeiro e Escrivão da alçada expedida a Pernambuco etc.
Certifico que neste Juízo foram apresentados por mandado
do Vigário do Limoeiro Francisco de Sales, preso na cadeia
desta vila os seguintes documentos numerados terceiro, e
quarto; os quais são do teor seguinte: (1) Terceiro documento. Cópia — Patriota Capitão Monteiro: (2) O patriota Sargento-mor Comandante me ordenou que ordenasse aos patriotas, capitães do meu comando, que no dia quarta-feira
vinte três do corrente, vós, e os vossos alferes e sargentos, e
cabos, e pessoas notáveis todos se achem na Casa da Câmara
lei. Agora recebo
para votarem e comparecerem sobre a nova
outra ordem do mesmo patriota que manda avisar a vós e
aos mais patriotas capitães, (3) que a respeito das armas
só devem tomar pistolas, e bacamartes, e fazer uma fala aos
povos que as suas espingardas e espadas as conservem prontas para quando houvermos de acudir, e portanto ficai na
inteligência, e mandai a cópia ao patriota Capitão Vicente
já e logo sem demora para ficar entendido. Deus vos guarde. (4) Vila do Limoeiro vinte de abril de mil oitocentos e
dezessete. Patriota amigo — João Ribeiro Pessoa (5) — Re-
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conheço ser própria a letra e firma do Capitão Comandante
João Ribeiro Pessoa de Lacerda na carta retro por ter dela
inteiro conhecimento, de que dou fé. Vila do Limoeiro, vinte
nove de abril de mil oitocentos e dezessete. Estava o sinal
público do Tabelião José de Castro Viana. Recebi aos vinte
dois do corrente senhor capitão neste instante — Monteiro —
Fico ciente o Patriota Vicente. E mais se não continha na
dita carta e assim reconhecimento, e declaração na mesma,
à qual me reporto; Vai na verdade sem cousa que dúvida faça
por mim conferida e concertada nesta sobredita vila aos vinte
nove dias do mês de abril do ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil oitocentos e dezessete: Escrevi e assinei em público e raso com os sinais seguintes — Estava o
sinal público do Tabelião João Clemente de Souza Correia —
(6) Quarto documento — Cópia — Senhor Capitão José da
Silva Monteiro: Todas as corporações têm ido prestar obediência a Ilustríssima Regência que nos governa digo à Regência que hoje nos governa (7) pela feliz restauração do
nosso país. Portanto sou a convidar a Vossa Mercê para no
dia vinte do corrente o fazermos achando-se na praça do Recife no dito dia, e seu respectivo .Alferes. Deus guarde a Vossa
Mercê (8) por muitos anos em quatorze de março de mil
oitocentos e dezessete. De Vossa Mercê atento venerador e
obrigado — Pedro Clemente de Melo (9) — Reconheço ser
própria a letra e firma da carta retro do Sargento-mor e Comandante desta vila Pedro Clemente de Melo, por ter dela
inteiro conhecimento do que dou fé (10). Vila do Limoeiro,
vinte nove de abril de mil oitocentos e dezessete — Estava o
sinal público do Tabelião José de Castro Viana — E mais se
não continha na dita carta e seu reconhecimento à qual me
reporto, e vai na verdade sem cousa que dúvida faça; conferida e concertada comigo próprio aos vinte nove de abril de
mil oitocentos e dezessete; Escrevi e assinei em público e raso
de meus sinais seguintes — ESstava o sinal público do Tabelião
João Clemente de Souza Correia — Não se continha mais nos
ditos dois documentos, que ficaram neste Juízo, e para constar passei a presente certidão, de que dou fé. Recife dezenove
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de agosto de mil oitocentos e dezoito; Eu João Osório de
— João Osório de
Castro Souza Falcão, que o escrevi e assinei
Castro Souza Falcão.
O qual instrumento eu Tabelião Marcelino Epifânio Soares de Albergaria, bem, fiel, e verdadeiramente sem. cousa que
dúvida faça fiz passar a presente em pública forma do próme foi apresentado
prio original que por parte do Suplicante
ao qual em todo e por todo me reporto, e o tornei a entregar
à pessoa aue de como o recebeu abaixo assinou e com outro
oficial de Justiça companheiro ao concerto abaixo assinado
êste instrumento conferi, concertei, subscrevi e assinei nesta
sobredita cidade do Salvador Bahia de Todos os Santos em o
mesmo dia, mês e ano ut retro declarado. Pagou-se de feitio
desta pública forma por parte do Suplicante o Capitão José
da Silva Monteiro que o pediu e requereu, e se lhe deu e passou contada na forma do regimento observado e praticado em
todo êste Estado do Brasil e Capitania da Bahia ao todo com
o papel, soma e quantia de que à margem vai carregado (11).
Eu Marcelino Epifânio Soares Albergaria que o subscrevi.
Em testemunho de verdade
(Sinal público)
Conferida por
(ass.)

mim tabelião

Marcelino Epifânio Soares de Albergaria
José Camelo de Sá Cavalcante

E comigo tabelião
(a.)

Antônio Lopes de Miranda

(À margem)
(1) Documento terceiro.
(2) Comandante da vila chamando o Capitão Monteiro
para um adjunto revolucionário na casa da Câmara.
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(3) Tomada de armas.
(4) Data.
(5) Reconhecimento.
(6) Documento quarto.
(7) Manda obedecer.
(8) Data.
(9) Comandante do termo.
(10) Reconhecimento.
641
(11) De papel
Verba 80
721
N.o 5.351
Pagou 120 réis de selo.
Bahia, 27 de abril de 1819.
Araújo — Tavares.
Certifico que tem 3 folhas.
(a.)

Soares de Albergaria.
II — 31, 32, 8 n° 5

6)
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor.
Diz Francisco de Sales, Vigário que foi da Freguesia do
Limoeiro preso na cadeia da cidade da Bahia pelo fatal crime
da Revolução Pernambucana tramado pelo seu declarado inimigo, hoje falecido, o Capitão Comandante João Ribeiro
Pessoa de Lacerda com cinco testemunhas contestes, Manuel
José de Medeiros, Antônio Francisco da Costa, Antônio José
Pinto Bandeira, Francisco Xavier Martins Bastos, e o hoje
Juiz Ordinário da Comarca da mesma Vila do Limoeiro, Manuel de Souza Jardim, sendo um dos grandes crimes que
unânimes provaram de vista, a tirada e dilaceração das armas
reais, que se achavam sobre a porta da respectiva Matriz,
lançadas fora pelos cativos, e ordem do Suplicante, quando
esta falsidade é tão notória que as mesmas armas reais se
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acham sobre a porta da Matriz no seu antigo lugar do mesmo
modo que foram tiradas por ordem dos esconjurados pelo carapina Inácio Camelo, a quem o Suplicante as pediu e depois
logo depois da
guardou, e fêz pô-las pelo mesmo carapina
restauração. Vem aos pés de Vossa Exselência pedir e suplicar à sua alta clemência e piedade para que Vossa Excelência faça que a Câmara dê e mande dar cumprimento aos
requerimentos inclusos, e que o dito Juiz Ordinário Jardim
assistia ao exame e vistoria, e assine o termo ou termos que
se fizerem, e que não assistia a nenhum dos atos requeridos
sogro
pelo Suplicante o escrivão apelidado o Baiano por ser
inimigas
testemunhas
cinco
de Antônio José Pinto uma das
do Suplicante a fim de que apareça a verdade e se livre o
Suplicante de tão rigorosas penas aplicadas aos réus de tão
enormes delitos: diz o Suplicante que o genro do escrivão
0 Baiano — é Francisco Xavier Martins Bastos e o que
tirou as armas reais Antônio Francisco da Costa uma
das cinco testemunhas.
Pede a Vossa Excelência se digne atender à súplica do
Suplicante, e dar ordem à dita Câmara para remeter a esta
Secretaria com toda a brevidade os requerimentos do Suplicante prontos com a conta do seu importe para serem entregues ao Procurador do Suplicante e êste pagar a despesa
para lhe ser entregue.
E Receberá Mercê.
N.o 1.208
Pagou quarenta réis de selo
Recife, 18 de julho de 1820
(ass.)

Ferreira
Guimarães
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(No alto do documento) — Deferido com os ofícios à comarca do Limoeiro com data de hoje. Recife, 3 de junho de
1820.
II — 31, 32, 8 n.o 6
7)
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor.
Para cumprimento dos dois ofícios que de Vossa Etxcelência recebemos com a data de 3 do corrente, fizemos lavrar no
respectivo livro o termo que consta da cópia inclusa a que
acompanham, como o despacho que nos foi possível, os 7 requerimentos do Reverendo Francisco de Sales, que com os referidos ofícios nos foram entregues, pelo que toca à despesa,
nenhuma quis o escrivão, que para os referidos despachos nomeamos, como dos mesmos se vê. Deus guarde a Vossa Excelentíssima por muitos anos. Vila do Limoeiro em Câmara,
21 de junho de 1820.
(ass.) Antônio José de Moura Varejão
Gonçalo José da Silva
Joaquim Alves Rodrigues
Luiz Domingues Carneiro
Francisco Ferreira Couto
N.o 1.209
Pagou quarenta réis de selo
Recife, 18 de julho de 1820.
Ferreira
Guimarães
(No alto) — Entregue-se ao procurador do Suplicante.
Recife, 30 de junho de 1820.
(ass.)

(ass.)

Ferreira
Guimarães

II — 31, 32, 8 n.° 7

— 58 —
8)

João Clemente de Souza Correia, Tabelião Público do
Judicial e Notas, Escrivão do Crime e Civil e órfãos nesta
Vila de Nossa Senhora da Apresentação do Limoeiro e seu
termo Comarca de Olinda por Sua Majestade Fidelíssima que
Deus guarde etc. Certifico que revendo o livro de acórdão
das vereações deste Senado nele consta o termo de vereação
ser do teor e maneira seguinte — Termo de vereação — Aos
vinte e um dias do mês de junho de mil oitocentos e vinte
nesta Vila do Limoeiro, Comarca de Olinda, na Casa da Câmara onde se achavam o Juiz Presidente Antônio José de
Moura Varejão e o primeiro vereador Gonçalo José da Silva
e o segundo Joaquim Alves da Silva e o terceiro Luiz Domingues Carneiro; o primeiro por si e os dois um por ausência do
atual e outro por não ter sido ainda empossado o que se acha
eleito e o atual Procurador Francisco Ferreira Couto para
efeito de se tratar do serviço de Deus e de Sua Majestade Fidelíssima logo os mesmos oficiais da Câmara em observância
do ofício do Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Governador
e Capitão General desta Capitania Luiz do Rego Barreto que
hoje receberam da data de três do corrente junho do corrente
ano nomearam a mim escrivão abaixo declarado para o ser
nos autos determinados em outros ofícios do mesmo Excelentíssimo Senhor e em cumprimento do primeiro fizeram chamar a Francisco Xavier Martins Bastos, e oficial de carapina
Inácio Camelo Pessoa e não a Manuel José de Medeiros, e
Antônio Francisco da Costa, e Antônio José Pinto Bandeira
por se acharem ausentes desta vila em grande distância. E
abrindo-se o segundo ofício do mesmo senhor, da mesma data
de três do corrente do presente ano e estando presentes as
pessoas acima nomeadas, e o Juiz Ordinário Manuel de Souza
Jardim passaram a dar cumprimento à sua determinação relativamente aos sete requerimentos do Reverendo Vigário que
foi desta freguesia Francisco de Sales, inclusos no mesmo
que deles constara e mandaram que deste termo se extraísse
uma cópia por certidão para ser remetida ao dito senhor com
ofício deliberando sobre cada um segundo o seu contexto o
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os mencionados requerimentos, e por não haver outra cousa
que acordar mandaram fazer o presente em que assinaram e
eu João Clemente de Souza Correia escrivão do geral nomeado
o escrevi — Varejão — Silva — Alves — Carneiro — Couto —
E mais se não continha em dito termo de vereação aqui
transcrito do próprio livro de acórdão ao qual me reporto e
vai sem cousa que dúvida faça e por mim subscrita e assinada com o oficial abaixo conferida e concertada na forma
do estilo, e esta passei em observância do mesmo termo de
vereação nesta sobredita vila aos vinte e três do mês de junho
do ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil
e oitocentos e vinte — fiz escrever, subscrevi, e assinei.
Em fé de verdade escrita e concertada na forma do estilo com o oficial
(a.)

João Clemente de Souza Correia

E comigo partidor
(a.)

Vicente Ferreira de Melo

N.o 1.210
Pagou oitenta réis de selo
Recife, 18 de julho de 1820
(ass.)

Ferreira
Guimarães

II — 31, 32, 8 n.° 8

9)

Ilustríssimos Senhores do Nobre Senado.
Diz o Padre Francisco de Sales, vigário que foi da freguesia desta vila preso nas cadeias da cidade da Bahia que
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tem vários requerimentos para serem deferidos e informados
por Vossa Excelência e neles deve escrever o escrivão da Câmara; mas porque êste escrivão é sogro de Antônio José Pinto
Bandeira uma das testemunhas que tão falsamente arguiu
crimes contra o Suplicante e outros desta vila, crimes os mais
odiosos, e temíveis: requer portanto a V. S. que para nada do
Suplicante seja admitido o dito escrivão tanto para escrever
como para estar presente: declara o Suplicante que o genro
do escrivão é Francisco Xavier Martins Bastos, e não o dito
Bandeira.
Pede a Vossas Senhorias se dignem assim o mandar.
E Receberá Mercê.
N.o 1.211
Pagou quarenta réis de selo
Recife, 18 de julho de 1820
(ass.)

Ferreira
Guimarães

(No alto do documento) — Como pede. Em Câmara de
21 de junho de 1820. Varejão. Silva. Alves. Carneiro. Couto.
II — 31, 32, 8 n.o 9
10)
Ilustríssimos Senhores do Nobre Senado.
Diz o Padre Francisco de Sales, Vigário, que foi nesta
freguesia preso nas cadeias da cidade da Bahia, que êle fora
acusado pelos seus públicos inimigos de ter mandado tirar
pelos seus escravos as armas reais que se achavam sobre a
porta da Matriz desta vila, quebrá-las e lançá-las fora; e
como deste horroroso crime resulta as mais graves penas da
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lei, e não é justo, e nem Sua Majestade quer, que padeça o
inocente: Requer o Suplicante a Vossas Senhorias que por
serviço de Deus e de Sua Majestade Fidelíssima se dignem ir
em corpo de Câmara com um Escrivão e as pessoas melhores
do lugar e sua vizinhança fazer exame e vistoria na presença
de todos se se acham as armas reais na frente da Igreja Matriz desta vila, e se elas são as armas que antes da revolução
ali estavam, ou se são outras novamente feitas e postas por
suprimento das antigas: Requer mais o Suplicante a Vossas
Senhorias que seja presente o Meretíssimo Juiz Ordinário
atual Manuel de Souza Jardim, e se notifiquem para também
estarem ao fato, Manuel José de Medeiros, Antônio Francisco da Costa, Antônio José Pinto Bandeira, Francisco Xavier Martins Bastos, e o carapina Inácio Camelo, e na falta de
todos os que morarem nesta vila e seu termo, e se inquira o
carapina debaixo de juramento dos Santos Evangelhos para
êle declarar se foi quem tirou as armas reais por ordem dos
revolucionários e quem foi que lhe deu a ordem, e se na ação
de tirar as mesmas armas, apareceu o Suplicante, e perante
muitas pessoas desta vila, que se achavam presentes, pediu
que as tirasse com jeito e lhas entregasse e se com efeito lhas
entregou, e depois da restauração as mandou o Suplicante
pregar no mesmo lugar pelo mesmo carapina e se foram
postas no antigo lugar donde se tiraram e no mesmo estado
em que se tiraram; sendo perguntado aos assistentes deste
exame se sabem o referido pelo ver, ou por outra alguma
razão; e no caso de não deporem de uma maneira que façam
concludentemente prova sejam chamadas as pessoas que
constar terem assistido à tirada, e postura das armas reais
para debaixo de juramento, que requer o Suplicante se lhes
dê, deporem individualmente, e de tudo que constar pelo
dito exame, vistoria e juramento se faça um termo por um
escrivão sem suspeita em que tudo se declare, em que todos
assinem com Vossa Senhoria sendo tudo reconhecido por um
dos Tabeliães desta vila.
Pede a Vossa Senhoria se digne mandar proceder sobre
tudo como requer a gravidade do crime.
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E Receberá Mercê.
(No alto do documento) — Como requer. Em Câmara de
21 de junho de 1820. Varejão. Silva. Alves. Carneiro.
Couto.
N.o 1.212
Pagou quarenta réis de selo
Recife, 18 de julho de 1820
(ass.)

Ferreira
Guimarães

II — 31, 32, 8 n.° 10

11)
Auto de exame e vistoria.
Ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil
oitocentos e vinte, aos vinte e um dias do mês de junho do
dito ano, nesta Vila do Limoeiro, comarca da cidade de
Olinda, em cumprimento do ofício do Ilustríssimo, e Excelentíssimo Senhor Governador, e Capitão General desta Capitania Luiz do Rego Barreto, a requerimento do Reverendo Vigário que foi desta freguesia Francisco de Sales; o Juiz Ordinário Presidente Antônio José de Moura Varejão, e os vereadores Gonçalo José da Silva — Joaquim Alves Rodrigues,
e Luiz Domingues Carneiro, com o respectivo Procurador
Francisco Ferreira Couto, comigo escrivão nomeado abaixo
declarado, em presença do Juiz Ordinário Manuel de Souza
Jardim, e Francisco Xavier Martins Bastos (1) e oficial de
carapina Inácio Camelo, à exceção de Manuel José de Medeiros, Antônio Francisco da Costa, e Antônio José Pinto
Bandeira, por se acharem ausentes em grandes distâncias; à
vista das pessoas acima referidas, com as de conceito desta
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mesma vila, e sua vizinhança, passaram os ditos oficiais da
Câmara a fazer [...], e público exame e vistoria nas armas
reais, que se acham na frente da Igreja Matriz desta dita
vila, a fim de verificarem, se elas eram as mesmas que
se achavam antes da revolução desta capitania ou se depois
dela se haviam posto outras. O feito assim, preciso e devido
exame verificaram indubitavelmente, e sem a menor contradição, ou dúvida serem as ditas armas reais que hoje se
acham (2) na frente da referida Igreja, as mesmas que sempre ali existiram muito antes da dita revolução; e isto tanto
pelo que delas se prova, quanto pelo inteiro conhecimento
que de sua antigüidade tem. E do que assim foi realizado pelos
ditos oficiais da Câmara, o afirmaram uniformente em uma
só voz todas as pessoas assistentes ao dito exame, no qual vão
também assinadas. E para constar mandaram os ditos oficiais
da Câmara fazer êste auto em que assinaram eu João Ciemente de Souza Correia escrivão nomeado, e do geral o
escrevi, e assinei.
(ass.)

Antônio José de Moura Varejão
Gonçalo José da Silva
Joaquim Alves Rodrigues
Luiz Domingues Carneiro
Francisco Ferreira Couto
Manuel Souza Jardim (3)
Francisco Xavier Martins Bastos (3)
Inácio Camelo Pessoa

Em fé de verdade.
(ass.)

João Clemente de Souza Correia
Antônio Barbosa da Silva
João Hipolito Silva de Morais
Joaquim Luiz de Melo
Domingos Mendes d'Azevedo
Vicente Ribeiro Pessoa
José da Costa Gomes Júnior
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João José de Souza Rangel
Joaquim Cavalcante de Albuquerque
Paulo Francisco de Andrade
Conrado Joaquim de Lira Flores
José Pedro Alexandrino Júnior
José Teles de Guevara
Domingos Lopes de Andrade Cardoso
Luiz Teotônio Bezerra
Joaquim José Lopes
João Pedro
José Pedro Alexandrino
Vicente Ferreira de Melo Silva
O Padre Manuel José dos Prazeres, Vigário
terino
Joaquim Ricardo do [... ]
João Soares de Albuquerque, Comandante
ordenanças
José Joaquim Lobo de Albertim
Francisco Xavier das Chagas Freitas
José Vicente de Lira
Cipriano Antônio de Lima Pinto
Fr. Joaquim dos Prazeres Brainer
José Lino Alvares de Medeiros, Alferes da
Companhia do 1.° Batalhão de Milícias
Antônio Mendes da Rocha, Tenente do 4.°
quadrão
José Felipe de Melo, Juiz de órfãos

In-

das

3.a
Es-

Reconheço a letra da firma do Juiz Ordinário Antônio
José de Moura Varejão, como igualmente todos os outros seguintes até a que finaliza de José Felipe de Melo, Juiz de órfãos donde pega o presente reconhecimento, por ter dos mesmos outras iguais em meu cartório e serem assinados perante mim. Vila do Limoeiro, 22 de junho de 1820.
Em fé e testemunho de verdade. (4) O Tabelião Público
João Clemente de Souza Correia.
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N.o 1.213
Pagou cento e vinte réis de selo
Recife, 18 de julho de 1820
(ass.)

Ferreira
Guimarães

(No alto):
Como requer em Câmara de 21 de junho de 1820.
Varejão. Silva. Alves. Carneiro. Couto.
(A margem):
(1) Só restavam duas testemunhas que depuseram
contra o réu Manuel de Souza Jardim e Francisco Xavier
Martins Bastos.
(2) Primeira vistoria, em que as armas reais são as
mesmas.
(3) Os dois per juros.
(4) grátis.
II — 31, 32, 8 n.o 11
12)
Termo de Juramento
Aos vinte e um dias do mês de junho de mil oitocentos
e vinte nesta Vüa do Limoeiro comarca da cidade de Olinda
na Casa da Câmara aonde se achava o Juiz Ordinário Presidente Antônio José de Moura Varejão e mais oficiais dela
abaixo assinados, aí por êle dito Juiz Presidente foi deferido
o juramento dos Santos Evangelhos na forma do estilo a
Inácio Camelo Pessoa mestre carapina e encarregando-lhe
debaixo dele que bem e verdadeiramente declarasse a verdade
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do que soubesse, sobre o conteúdo no requerimento de Francisco de Sales, Vigário que foi desta freguesia, na parte que
a êle depoente tocava. E recebido assim o dito juramento —
Disse que êle não fora quem despregara no tempo da revolução as armas reais que então se achavam, e hoje se acham
na frente da Igreja Matriz desta mesma vila; e ouvira dizer
que as arrancara Antônio Francisco da Costa, (1) a cujo
tempo chegando o dito Reverendo Vigário pedira que as tirasse com jeito e com tato e lhos entregasse, o qual com
efeito as recebera, e guardara dentro da mesma Igreja, porque logo depois da exaltação das reais bandeiras desta mesma
vila, êle com suas próprias mãos as pegara, e entregara pessoai a êle depoente a fim de as colocar no mesmo lugar
de onde haviam sido tiradas as ditas armas, (2) o que assim
êle executou e reconhece serem os próprios, e até mesmo os
cravos com que antigamente tinham sido cravados, cuja ação
foi praticada e executada a horas do dia em presença de
muitas pessoas, aonde disse o mesmo Reverendo Vigário a
êle depoente quando lhe entregou as ditas armas, que as havia guardado para a seu tempo as fazer pregar em seu devido lugar e mais não disse e para constar fiz este termo em
que assino com o dito Juiz Presidente e mais oficiais da Câmara eu João Clemente de Souza Correia escrivão do geral
nomeado o escrevi.
(ass.)
(a.)

Varejão. Silva. Alves. Carneiro. Couto.
Inácio Camelo Pessoa

(A margem):
(1) Antônio Francisco que jurou contra o Réu é o
mesmo que tirou as reais armas.
2) As mesmas armas e os mesmos pregos.
E logo no mesmo dia mês e ano retro declarado nesta
dita Vila do Limoeiro Comarca de Olinda na Casa da Câ-
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mara aonde se achava o Juiz Presidente Antônio José de
Moura Varejão e mais oficiais da mesma e o atual Procurador
abaixo assinado, deferiu o dito Juiz Presidente o juramento
dos Santos Evangelhos na forma do estilo a José Vitoriano
dos Santos para que debaixo dele dissesse com verdade o mesmo que espontaneamente havia dito em presença do dito Senado relativamente à pessoa que no tempo da revolução desta
Capitania tirara as armas reais que se achavam na frente da
Igreja Matriz desta mesma vila. E recebido por êle o juramento referido debaixo dele declarou e confessou (1) que Antônio Francisco da Costa com alguns emissários dos rebeldes
no tempo da dita revolução fazendo pôr uma escada à porta
da dita Igreja tirara com as suas próprias mãos as referidas
armas que se achavam na frente dela; a cujo tempo acudira
o Padre Francisco de Sales, Vigário então desta freguesia e
pedira que se lhe dessem as mesmas armas que precisava deIas e recebendo-as as levara êle mesmo para dentro da Igreja
aonde as guardara, fazendo-as repor no seu antigo lugar logo
depois da restauração das reais bandeiras nesta vila, chamando para isso ao mestre carapina Inácio Camelo Pessoa
que das mãos do dito padre as recebera para o dito fim, tendo
êle depoente presenciado ocularmente os fatos referidos e
mais não disse e assinou o seu juramento com o dito Juiz
Presidente e mais Oficiais da Comarca eu João Clemente de
Souza Correia Escrivão do Geral nomeado o escrevi.
(ass.)
(a.)

Varejão. Silva. Alves. Carneiro. Couto.
José Vitoriano dos Santos.

Reconheço serem as firmas as próprias do
oficias da Câmara desta vila como igualmente
Camelo Pessoa e de José Vitoriano dos Santos
mesmas todo o conhecimento. Vila do Limoeiro,
de 1820.
Em fé e testemunho de verdade.

Juiz e mais
a de Inácio
por ter das
22 de junho
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O Tabelião Público
(a.)

João Clemente de Souza Correia

N.° 1.214
Pagou cento e vinte réis de selo
Recife, 18 de julho de 1820
(ass.)

Ferreira
Guimarães

(A margem):
(1) As armas reais tiradas por Antônio Francisco testemunha que jurou contra o réu e guardadas pelo mesmo réu.
II — 31, 32, 8 n.° 12
13)
Ilustríssimos Senhores do Nobre Senado.
Diz o Padre Francisco de Sales, Vigário que foi desta freguesia preso nas cadeias da cidade da Bahia que para bem
da sua justiça precisa que Vossa Senhoria mande vir à sua
presença os homens mais bons do lugar, e outros moradores
desta vila que presenciaram levantar a bandeira dos conjurados, ou tem notícia quem a levantou, e assistiu a esta ação
em cujo número devem entrar o Meretíssimo Juiz Ordinário
Doutor Manuel de Souza Jardim, Manuel José de Medeiros,
Antônio Francisco da Costa, Antônio José Pinto Bandeira, e
Francisco Xavier Martins Bastos, e tendo já falecido, ou se
tenham ausentado deste termo alguns dos nomeados assistam os que existirem, e os faça declarar debaixo de juramento
dos Santos Evangelhos se viram ou ouviram dizer quem é
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que mandou levantar a bandeira dos conjurados e se o Suplicante se achou presente quando a levantaram, como também declarem se o Suplicante no tempo da revolução andou
sempre cruzado como Cavaleiro da Ordem de Cristo, e se fêz
algum Te-Deum, ou pregou, ou fêz alguma função pública
a favor dos conjurados, e se lhes consta que o Suplicante publicasse, ou mandasse publicar na Matriz, ou em alguma capela filial as Pastorais que os conjurados lhe mandaram para
as publicar, e pregar a favor deles, e se pelo contrário viram,
ou ouviram dizer que depois da restauração fêz Te-Deum e
pregou em honra de Sua Majestade.
Pede a Vossas Senhorias se dignem mandar lavrar termo
de declaração sobre todo o alegado, e que os juramentados
assinem o mesmo termo com Vossas Senhorias sendo finalmente reconhecidas todas as firmas e termos por um Tabelião.
E Receberá Mercê.
N.o 1.215
Pagou quarenta réis de selo
Recife, 18 de julho de 1820.
(ass.)

Ferreira
Guimarães

(No alto do documento) — Como requer em Câmara de
21 de junho de 1820. (ass.) Varejão. Silva. Alves. Carneiro.
Couto.
II — 31, 32, 8 n.° 13
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14)
Termo de declaração
Aos vinte um dias do mês de junho de mil e oitocentos e
vinte nesta Vila do Limoeiro Comarca da cidade de Olinda
na Casa da Câmara onde se achava o Juiz Presidente Antônio José de Moura Varejão e mais oficiais da mesma comigo escrivão do geral e nomeado abaixo declarado, aí com
assistência do Juiz Ordinário Manuel de Souza Jardim e
Francisco Xavier Martins Bastos, e mais pessoas da nobreza
e povo desta mesma vila e sua vizinhança abaixo assinados,
à exceção de Manuel José de Medeiros e Antônio Francisco
da Costa, e Antônio José Pinto Bandeira por se acharem ausentes em distâncias grandes, na conformidade do requerimento retro do Padre Francisco de Sales, Vigário que foi
desta freguesia deferiu o dito Juiz Presidente o juramento
dos Santos Evangelhos na forma do estilo a todas as sobreditas pessoas encarregando-lhes que debaixo dele que bem e
verdadeiramente declarassem o que soubessem e lhes constasse sobre o deduzido no dito requerimento do mesmo Vigario, o qual sendo-lhes lido uniformemente, disseram e declararam em uma mesma voz que não viram e nem ouviram
dizer que o Reverendo Suplicante se achasse presente ao levantamento das bandeiras dos conjurados nesta dita vila e
nem que para isso concorresse (1). Que viram por muitas vezes
em todo o tempo que durou a revolução desta capitania
trazer o mesmo Reverendo Suplicante a devida insígnia de
Cavaleiro da Ordem de Cristo. Que não viram e nem ouviram
dizer que êle durante este tempo fizesse na sua Igreja, ou
em outra alguma filial Te-Deum, pregasse ou fizesse alguma
função pública em louvor dos conjurados (2) e menos que
publicasse alguma pastoral ou pastorais que os mesmos conjurados lhe mandassem para as publicar. Que pelo contrário
viram e ouviram depois da restauração que o mesmo Revêrendo Suplicante fêz Te-Deum e pregou na dita Matriz em
honra de Sua Majestade Fidelíssima El-Rei Nosso Senhor (3).
E como assim o declararam debaixo do referido juramento
que receberam mandaram os ditos oficiais da Câmara fazer
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êste termo em que com todos assinaram. Eu João Clemente
de Souza Correia, Escrivão do Geral nomeado o escrevi.
(ass.)

Antônio José de Moura Varejão
Gonçalo José da Silva
Joaquim Alves Rodrigues
Luiz Domingues Carneiro
Francisco Ferreira Couto
Manuel de Souza Jardim (4)
Francisco Xavier Martins Bastos (4)
Antônio Barbosa da Silva, Capitão-mor
O Padre Manuel José dos Prazeres, Vigário Interino
Joaquim Cavalcante de Albuquerque, Capitão
Comandante do 2.° Esquadrão
José Felipe de Melo, Juiz dos órfãos
João Hipólito Silva de Morais, Capitão das Ordenanças
Domingos Mendes d'Azevedo
Antônio Mendes da Rocha, Tenente do 4.° Esquadrão
José Teles de Guevara
José Lino Alves de Medeiros, Alferes da 3.a
Comp.a do 8.° Batalhão de Milícias
Vicente Ribeiro Pessoa, Alferes interino das ordenanças
Vicente Ferreira de Melo Silva
José da Costa Gomes Júnior, Tenente
Joaquim Luiz de Melo, Tenente do 8.° Batalhão
Antônio de Oliveira
Luiz Teotônio Bezerra
Domingos Lopes de Andrade Cardoso
Joaquim José Lopes
Conrado Joaquim de Lira Flores
Bernardino Rodrigues Ferreira
Estêvão José Torres
José Vicente de Lira, Cabo
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Joaquim Máximo de Freitas
Manuel Ferreira Lima
Antônio José de Queiroz
José Barbosa da Silva
José Pacheco Raposo
Alexandre Guimarães Cabral
Joaquim José de Santa Ana
Francisco Pereira Borges
José de Souza Barbosa
João Rodrigues Honorato
Antônio José de Carvalho
Antônio Manuel de Macedo
Inácio Camelo Pessoa
Bento Fernandes Lima
Manuel José de Aguiar Júnior, Alferes
João José de Aguiar, Sargento de Cavalaria
José Vitorino dos Santos
Inácio Gomes da Silva Júnior
João de Moura Varejão
Gregorio José de Siqueira
Miguel Pereira de Melo
Lourenço Pereira da Cruz
Plácido Francisco das Chagas
Luiz Cavalcante de Albuquerque
Reconheço a letra da firma do Juiz Ordinário Antônio
José de Moura Varejão, como igualmente todas as outras
seguintes até a de Luiz Cavalcante de Albuquerque aonde
pega o presente, por ter dos mesmos todo o inteiro conhecimento e serem feitas em minha presença. Vila do Limoeiro,
22 de junho de 1820.
Em fé e testemunho de verdade (5)
O Tabelião Público
(a.)

João Clemente de Souza Correia
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N.o 1.216
Pagou cento e vinte de selo.
Recife, 18 de julho de 1820.
(ass.)

Ferreira. Guimarães

(Ã margem):
(1) Que o Réu não assistiu ao levantamento da bandeira rebelde.
(2) Que não fêz Te-Deum ou função pública pela rebelião.
(3) Que fêz ações de graças e pregou pela contra-revolução.
(4) As duas testemunhas perjuras.
(5) Grátis.
II — 31, 32, 8 n.o 14

15)
Ilustríssimos Senhores do Nobre Senado.
Diz o Padre Francisco de Sales, Vigário que foi dai freguesia desta Vila preso nas cadeias da Cidade da Bahia que
para bem da sua justiça precisa que Vossas Senhorias pelo
que lhes consta e por informações das pessoas mais boas, e
vizinhas desta Vila atestam se na ocasião em que o Suplicante e mais homens dos melhores dêste termo foram chamados à Câmara para se abrirem uns ofícios remetidos pelo
Doutor Ouvidor que então era desta comarca em que apareceram as leis orgânicas atestem se o Suplicante nesta
ocasião, ou em outra alguma blasfemou contra a soberania
real ou se pelo contrário tendo o Suplicante recebido umas
pastorias remetidas pelo governo dos conjurados para as ler
ao povo, e pregar para os capacitar, o Suplicante lhes fêz
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desprezo, como vários presenciaram não as leu nem mandou
ler na Matriz, ou em capela filial, e nem pregou no tempo
da revolução.
Pede a Vossas Senhorias se dignem mandar na forma requerida.
E Receberá Mercê.
N.o 1.217
Pagou quarenta réis de selo.
Recife, 18 de julho de 1820.
(ass.)

Ferreira. Guimarães

(No alto do documento):
Como requer. Em Câmara de 21 de junho de 1820.
(ass.)

Varejão. Silva. Alves. Carneiro. Couto.
II — 31, 32, 8 n.o 15

16)
O Juiz Presidente e mais oficiais da Câmara este presente ano nesta Vila do Limoeiro Comarca da cidade de
Olinda, por Sua Majestade Fidelíssima, que Deus guarde etc.
Atestamos tanto pelo que sabemos de certa ciência,
quanto pelo que nos consta por informações de pessoas boas
que o Reverendo Francisco de Sales, Vigário que foi desta
freguesia, nem na ocasião em que se abriram em Câmara
uns ofícios remetidos por parte dos rebeldes com ordens suas
e as leis orgânicas, a cujo ato êle não assistiu, nem em outra
semelhante ou diversa ocasião, nem em parte alguma blasfemou contra a soberania real (1), ou disse alguma cousa que
indicasse a menor falta de respeito a ela; antes pelo con-

— 75 —

trário tendo êle recebido umas pastorais enviadas pelo govêrno dos rebeldes para as ler e pregar a favor deles, êle o não
fêz e as consumira de sorte que nunca as fêz ler nem ainda
em particular. Isto atestamos debaixo do juramento de
nossos cargos; e por nos ser esta pedida pelo requerimento
junto a mandamos passar. Vila do Limoeiro, 21 de junho de
1820. Eu João Clemente de Souza Correia, escrivão do geral
nomeado o escrevi.
(ass.)

Antônio José de Moura Varejão
Gonçalo José da Silva
Joaquim Alves Rodrigues
Luiz Domingues Carneiro
Francisco Ferreira Couto

N.o 1.218
Pagou quarenta réis de selo.
Recife, 18 de julho de 1820.
(ass.)

Ferreira. Guimarães

Reconheço as letras e firmas tanto do Juiz Ordinário
Antônio José de Moura Varejão como a dos mais oficiais da
Comarca por ter de todos inteiro conhecimento. Vila do Limoeiro, 20 de junho de 1820.
Em fé e testemunho de verdade.
O Tabelião Público
(a.)

João Clemente de Souza Correia

(À margem):
(1) Que o réu não disse coisa alguma nem mostrou
desobediência à Soberania.
II — 31, 32, 8 n.° 16
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17)
Ilustríssimos Senhores do Nobre Senado.
Diz o Padre Francisco de Sales, Vigário que foi desta
freguesia preso nas cadeias da cidade da Bahia, que por bem
da sua justiça precisa que Vossa Senhoria pelo que lhes
consta, e pelo que de novo souberem por informações dos
melhores desta Vila e seus arrabaldes sejam servidos atestar
se o Suplicante se uniu com a Câmara, e induziu os povos
para prestarem juramento aos rebeldes, e mandou levantar
a bandeira dos insurgentes ou se pelo contrário o Suplicante
e todos os melhores desta Vila foram chamados à Câmara
para se abrirem uns ofícios em que vinham ordens do respectivo corregedor e [... ] apareceram as leis orgânicas
sendo levantada a bandeira pelo emissário dos conjurados
junto com o Capitão Comandante João Ribeiro Pessoa de
Lacerda por ter passado do seu distrito para o desta vila,
e ser quem nela mandava a ordenança a favor dos conjurados, não assistindo porém o Suplicante ao levantamento
da dita bandeira.
Pede a Vossas Senhorias por eqüidade sejam servidos darem ao Suplicante a dita atestação do que lhes constar,
sendo assinados todos os informantes; e reconhecidas as
firmas.
E Receberá Mercê.
(No alto do documento):
Como requer. Em Câmara, 21 de junho de 1820.
(ass.) Varejão. Silva. Alves. Carneiro. Couto.
(No verso):
N.o 1.219. Pagou quarenta réis de selo. Recife, 18 de
julho de 1820. (ass.) Ferreira. Guimarães.
(A margem):
N.° 5. João d'Andréa.

II — 31, 32, 8 n.o 17
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18)
O Juiz Presidente e mais oficiais da Câmara êste presente ano nesta Vila do Limoeiro e seu termo Comarca de
Olinda por Sua Majestade Fidelíssima, que Deus guarde etc.
Atestamos assim pelo que sabemos como pelas informações de pessoas fidedignas abaixo assinadas que o Reverendo
Francisco de Sales, Vigário que foi desta freguesia, se não viu
com pessoa alguma para induzir os povos a irem prestar juramento aos rebeldes no tempo da revolução (1) desta, digo,
revolução desta capitania e menos assistiu ao levantamento
das bandeiras deles (2) ou para isto concorreu de modo algum
pois que elas foram levantadas pelos emissários dos mesmos
conjurados; assim como sendo chamado para assistir em Câmara a abertura de uns ofícios em que vinham ordens daqueles e juntamente as leis orgânicas, o mesmo Reverendo
Suplicante não obedeceu e conseqüentemente não assistiu à
dita abertura (3). O referido atestamos debaixo de juramento
de nossos cargos e o mesmo com juramento atestam as demais pessoas; e se passou a presente por nos ser pedida pelo
requerimento junto. Vila do Limoeiro em Câmara de 20 de
junho de 1820. Eu João Clemente de Souza Correia escrivão
do geral nomeado o escrevi.
(ass.)

Antônio José de Moura Varejão
Gonçalo José da Silva
Joaquim Alves Rodrigues
Luiz Domingues Carneiro
Francisco Ferreira Couto
Antônio Barbosa da Silva, Capitão-mor
Joaquim Cavalcante de Albuquerque, Capitão Comandante
Antônio Mendes da Rocha, Tenente do 4.° Esquadrão
José Felipe de Melo, Juiz dos Órfãos
Joaquim Luiz de Melo, Tenente do 8.° Batalhão
de Milícias
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Domingos Mendes d'Azevedo
Miguel Pessoa de Albuquerque
Vicente Ribeiro Pessoa
Vicente Ferreira de Melo Silva
Plácido Francisco das Chagas
José Pedro Alexandrino Júnior
(A margem):
(1) Que o réu não induziu pessoa alguma para obediência dos rebeldes.
(2) Não assistiu ao levantamento da bandeira rebelde
e nem cooperou.
se
(3) O réu segunda vez chamado à Casa do Senado
escusou.
Declaração
O Juiz Presidente e mais oficiais da Câmara mandaram
declarar que a falta de obediência descrita na atestação retro
só se deve entender respectiva aos repetidos chamados para
o Reverendo Suplicante assistir a abertura de vários ofícios
dos conjurados, obedecendo tão somente ao primeiro chamado da Câmara quando se leram as leis orgânicas. Em
Câmara dia era ut retro. Eu João Clemente de Souza Correia escrivão do geral nomeado a escrevi e declarei.
(ass.)

Antônio José de Moura Varejão
Gonçalo José da Silva
Joaquim Alves Rodrigues
Luiz Domingues Carneiro
Francisco Ferreira Couto

Reconheço tanto a firma do Juiz Presidente e mais oficiais da Câmara retrós e supras, como igualmente todos os
outros atestados retro assinados por ter de todos pleno conhecimento e serem feitos em minha presença. Vila do Limoeiro, 20 de junho de 1820.
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Em fé e testemunho de verdade.
O Tabelião Público
(a.)

João Clemente de Souza Correia

N.° 1.220
Pagou oitenta réis de selo.
Recife, 18 de julho de 1820.
(ass.)

Ferreira. Guimarães

(A margem): Grátis.
II — 31, 32, 8 n.o 18

19)
Ilustríssimos Senhores do Nobre Senado.
Diz o Padre Francisco de Sales, Vigário que foi da freguesia desta Vila preso na cadeia da Cidade da Bahia que
para bem do seu direito, e justiça precisa que Vossas Senhorias pelo que lhes consta informados dos melhores da
Vila e seus subúrbios atestem debaixo de juramento de seus
nobres cargos se antes da revolução Pernambucana teve
nesta Vila oui no termo dela algum corpo maior ou menor
de milicianos, e se o Capitão Comandante João Ribeiro Pessoa de Lacerda durante a revolução passou a comandar as
ordenanças desta Vila não obstante ter nela comandante
distribuindo e dando ordens a benefício dos conjurados;
como também se o dito Capitão Comandante era tido por
participante do desgraçado padre João Ribeiro Pessoa de
Lacerda, e declarado inimigo do Suplicante contra quem fêz
várias representações aos seus superiores.
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Pede a Vossas Senhorias sejam servidos prestar ao Suplicante a dita atestação com a precisa individuação.
E Receberá Mercê.
N.° 1.221
Pagou quarenta réis de selo.
Recife 18 de julho de 1820.
(ass.)

Ferreira. Guimarães

(No alto do documento):
Como requer. Em Câmara, de 21 de junho de 1820.
Varejão. Silva. Alves. Carneiro. Couto.
II — 31, 32, 8 n.° 19
20)

O Juiz Presidente e mais oficiais da Câmara êste presente ano nesta Vila do Limoeiro e seu termo por Sua Majestade Fidelíssima, que Deus guarde etc.
Atestamos que antes da revolução desta Capitania não
houve nesta vila e seu termo corpo algum miliciano (1).
Que o Capitão Comandante João Ribeiro Pessoa de Lacerda
enquanto durou a mesma revolução (2) comandou as ordenanças desta dita Vila distribuindo e dando ordens a favor
dos conjurados, não obstante haver legítimo comandante,
sendo aquele dito João Ribeiro havido por parente do Padre
João Ribeiro Pessoa de Lacerda, e público inimigo (3) declarado do Reverendo Francisco de Sales, Vigário que foi desta
freguesia contra quem por si e por outros fêz várias representações aos respectivos superiores do mesmo Reverendo
Suplicante. E por serem estes fatos tão verdadeiros como
públicos que jamais alguém os ignora passamos a presente
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pelo requerimento incluso, debaixo do juramento de nossos
cargos. Vila do Limoeiro em Câmara de 21 de junho de 1820.
Eu João Clemente de Souza Correia escrivão do geral nomeado o escrevi.
(ass.)

Antônio José de Moura Varejão
Gonçalves José da Silva
Joaquim Alves Rodrigues
Luiz Domingues Carneiro
Francisco Ferreira Couto

Reconheço as letras e firmas tanto do Juiz Ordinário
Antônio José de Moura Varejão como igualmente a dos mais
oficiais da Câmara por ter de todos inteiro conhecimento.
Vila do Limoeiro, 22 de junho de 1820.
Em fé e testemunho de verdade.
O Tabelião Público
(a.)

João Clemente de Souza Correia

N.o 1.222.
Pagou quarenta réis de selo.
Recife, 18 de julho de 1820.
(ass.)

Ferreira. Guimarães

(A margem):
(1)
belião.
(2)
rebeldes
(3)
(4)

Não havia corpo miliciano na Vila antes da reO Comandante João Ribeiro executor das ordens
e parente deles.
Inimigo declarado.
Grátis.
II — 31, 32, 8 n.o 20
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Ilustríssimos Senhores do Nobre Senado.
Diz o
Vila preso
certidão o
desta dita
da Costa.

Padre Francisco de Sales, Vigário que foi desta
nas cadeias da Cidade da Bahia, que precisa por
teor dos autos de arrematação dos contratos reais
Vila de que foi arrematante Antônio Francisco

Pede a Vossas Senhorias sejam servidos mandar passar
a dita certidão.
E Receberá Mercê.
N.o 1.223.
Pagou quarenta réis de selo.
Recife, 18 de julho de 1820.
(ass.)

Ferreira. Guimarães

(No alto do documento):
Passe do que constar. Em Câmara de 21 de junho de
Varejão. Silva. Alves. Carneiro. Couto.
1820. (assh)
II — 31, 32, 8 n.o 21

22)

João Clemente de Souza Correia, Tabelião Público do Judicial e Notas, Escrivão do Crime Civil e órfãos nesta
Vila de Nossa Senhora da Apresentação do Limoeiro da
Comarca de Olinda por Sua Majestade Fidelíssima, que Deus
lançam as
guarde etc. Certifico que revendo o livro onde se
mesmo
do
Vila,
desta
Senado
do
arrematações e contratos
refosse
da
Costa
(1)
não consta que o Antônio Francisco
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matante de nenhum deles. O referido é verdade e vai sem
cousa que dúvida faça; conferida e concertada por mim e na
forma do estilo e a passei em observância do despacho proferido na petição junta nesta sobredita Vila aos vinte e três
dias do mês de junho do ano do nascimento de Nosso Senhor
Jesus Cristo de mil e oitocentos e vinte. Escrevi e assinei.
Em fé de verdade e concertada na forma do estilo com
oficial.
(a.)

João Clemente de Souza Correia

E comigo partidor,
Vicente Ferreira de Melo Silva
O doutor Antero José da Maia e Silva, Professo na Ordem de Cristo, do Desembargo de Sua Majestade Fidelíssima,
seu Desembargador Ouvidor Geral do Recife de Pernambuco
Corregedor da Comarca, e nela Juiz de índia e Mina com aicada pelo mesmo Senhor, que Deus guarde etc. Faço saber
que me constou por fé do Escrivão que esta subscreveu ser
o sinal e letra supra do próprio Escrivão João Clemente de
Souza Correia, o que hei por justificado. Recife de Pernambuco, 21 de julho de 1820. Manuel Pereira Dutra, Escrivão o
subscrevi.
(a.)

Antero José da Maia e Silva

N.o 1.224.
Pagou quarenta réis de selo.
Recife, 18 de julho de 1820.
(ass.)

Ferreira. Guimarães
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(Â margem):
(1) Antônio Francisco não rematou contratos reais,
mas quando jura se finge arrematador dos ditos contratos.
(2) Grátis.
II — 31, 32, 8 n o 22
23)
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor.
Todos os fatos que Vossa Excelência foi servido mandar
averiguar são falsos enquanto se entendem depostos contra
o Reverendo Suplicante bastando para prova desta verdade a
existência das armas reais; criminosamente inculcadas pelos
seus inimigos, arrancadas, despedaçadas, e lançadas fora.
Não é preciso dizer a Vossa Excelência o feio caráter de
Manuel José de Medeiros e os seus companheiros, basta lembrar que se atreveram jurar contra um fato que se não podia
ocultar.
Deus guarde a Vossa Excelência por muitos felizes anos.
Vila do Limoeiro, 23 de junho de 1820.
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Luís do Rego Barreto, Governador e Capitão General desta Capitania.
(a.)

Joaquim Cavalcante de Albuquerque
Capitão Comandante do 4.° Esquadrão

(A margem):
Informação a favor do réu.
(No alto do documento):
Entregue-se ao Procurador do Suplicante. Recife, 30 de
junho de 1820. Rubrica.
II — 31, 32, 8 n.o 22
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24)
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor.
Diz Francisco de Sales, Vigário que foi da freguesia da
Vila do Limoeiro, preso nas cadeias da Cidade da Bahia pelo
horroroso crime de revolução armado pelo seu implacável
inimigo, hoje falecido, o Capitão Comandante João Ribeiro
Pessoa de Lacerda por cinco testemunhas contestes seus
amigos, e inimigos do Suplicante, Manuel José de Medeiros,
Antônio Francisco da Costa, Antônio José Pinto Bandeira,
Francisco Xavier Martins Bastos e o Juiz Ordinário atual
Manuel de Souza Jardim; sendo um dos crimes que as ditas
testemunhas provaram por verem mandar o Suplicante pelos seus escravos tirar da frente da Igreja as armas reais,
quebrá-las, e lançá-las fora, o que é conhecidamente falso
porque as armas reais foram tiradas do lugar em que estavam pregadas por um oficial de carapina Inácio Camelo,
parente do dito Capitão João Ribeiro Pessoa de Lacerda, por
ordem que êle teve do dito seu parente ou dos encarregados
pelos rebeldes para levantar ali a Bandeira Patriota e fazer
lêr as leis orgânicas, remetidas pelo então Corregedor da comarca e abertas por ordem deste em ato de Câmara, para c
que foram chamados todos os homens bons do lugar, e o Suplicante assistindo à tirada das armas reais pediu ao dito
carapina que as tirasse com jeito, e lhas entregasse, e isto
mesmo aconteceu guardando-as o Suplicante até o tempo da
restauração, e no segundo dia da restauração mandou pôr
as mesmas armas reais pelo mesmo oficial que as despregou,
no próprio lugar donde se tiraram, e no mesmo estado em
que as tinha recebido. Para o Suplicante poder escapar do
grande castigo que merece um Réu de semelhante culpa, é
de indispensável necessidade dar uma tal prova da sua inocência, e tão verdadeira e clara como no presente caso se pode
fazer concorrendo Vossa Excelência com as ordens necessárias dirigidas ao Comandante do Batalhão de Cavalaria Miliciana para êle convocar o respectivo Capitão-mor e todos os
oficiais do mesmo batalhão, e algumas pessoas boas da Vila
e seus subúrbios para irem ao lugar da Matriz examinar e
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mandar examinar com o maior escrúpulo se estão postas as
armas reais sobre a porta principal da Matriz e se elas são
as mesmas que ali tinham estado, ou se são outras que de
novo se fizeram e puseram e se é certo que as mesmas armas
reais foram tiradas por mão do carapina Inácio Camelo, por
ordem dos rebeldes, e não pelos escravos do Suplicante ou
dito
por sua ordem, e mandá-las pôr o mesmo Suplicante pelo
carapina no mesmo estado em que êste lhas entregou.
É também muito preciso ao Direito e Justiça do Suplicante provar que o dito Capitão João Ribeiro Pessoa de Lacerda, sendo capitão do distrito ao Sul do Rio Ipojuca passou
ficando às
para o comando da Vila no tempo da revolução
Vila,
mesma
que êle
suas ordens o respectivo comando da
com o enviado dos conjurados é que levantaram a bandeira
dos insurgentes, e que o Suplicante não assistiu a esta ação,
não fêz função alguma de Igreja, ou particular em favor
dos ditos conjurados; fazendo Te Deum não só uma vez, e
Fidelíssima,
pregando em honra, e glória de Sua Majestade
em
particular nunca voque o Suplicante ou no público ou
zeou contra a soberania real, que sempre usou da insígnia
de Cavaleiro da Ordem de Cristo em todo o tempo da revolução, e que finalmente foi chamado com os mais da terra
para assistir a abertura dos ofícios, dirigidos pelo Corregedor
leis orque então era da comarca cujos ofícios continham as
e
ao
Suplicante
não
competia
gânicas e o seu cumprimento
sim ao Comandante João Ribeiro de Lacerda, e aos emissários dos conjurados, que é quem determinava tudo:
Pede a Vossa Excelência se
querida atestando tudo com a
sentes, sendo logo reconhecido;
pectivo capitão-mor seja suprida
que fizer suas vezes.

digne mandar na forma reassinatura de todos os pree quando não se ache o resa sua falta pelo comandante

E Receberá Mercê.
Meia
(No alto do documento): O Capitão Interino da 4.a
Suplio
Brigada de Cavalaria, vendo com atenção quanto
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cante requer nesta petição passará à Vila do Limoeiro e convocando todos os seus Oficiais, Oficiais Inferiores e mesmo
os Soldados que possam dizer alguma cousa sobre os fatos
apontados pelo Suplicante, os fará depor por escrito o que
souberem e tudo firmarão debaixo de palavra de honra; e
assinados e reconhecidos me enviará tudo com a sua informação. Recife, 3 de junho de 1820. Rubrica.
Por bem do muito respeitável despacho de Vossa Excelência chamei a oficialidade e alguns beneméritos soldados
da 4.a Meia Brigada da Cavalaria desta Vila, da qual tenho
a honra de ser Capitão e Comandante e sem demora fomos
vêr e examinar um objeto do nosso conhecimento por sabermos sem sombra de dúvida que as armas reais que se tiraram do frontespício da Matriz desta Vila por ordem dos conjurados foram pedidas pelo Reverendo Suplicante ao que as
tirou Inácio Camelo (1) morador nesta Vila e oficial de carapina, e este as entregou ao mesmo Reverendo Suplicante
e por êle foram escondidas e conservadas até que constou a
feliz restauração, entregando-as então o Reverendo Suplicante ao dito Inácio Camelo, morador, para este as pôr, como
com efeito as pôs no antigo lugar, e foram tidas por tais até
o presente; e sendo por nós examinadas miüdamente. Conhecemos perfeitamente serem as armas reais existentes as
mesmas que foram tiradas no tempo de revolução o que atestamos por palavra de honra, e vão respondidos os inquéritos
do requerimento retro debaixo da mesma palavra de honra.
(ass.)

Joaquim Cavalcante de Albuquerque
Capitão Comandante do 4.° Esquadrão
Antônio Mendes da Rocha,
Tenente da 3.a Companhia
José da Costa Gomes Júnior,
Tenente da 4a Companhia
Antônio de Oliveira,
Alferes Porta-Estandarte
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Manuel José de Aguiar Júnior,
Alferes da 4.a
Bernardino Rodrigues Ferreira,
Sargento de Brigada
João José de Aguiar,
2.° Sargento da 4.a
Joaquim José de Aguiar,
2.° Sargento da 3.a
Pantaleão da Costa de Araújo,
Furriel da 3.a Companhia
José Vicente de Lira,
Cabo da 3a
Antônio José de Queiroz,
Cabo de Esquadra da 3a
Joaquim José de Santa Ana,
Soldado
Alexandre Francisco Cabral,
Soldado
Manuel Ferreira Campos,
Soldado
Vitoriano José dos Santos,
Soldado
João do Rosário
Manuel Barbosa da Silva,
Soldado
(A margem):
(1) Armas reais pedidas pelo Réu guardadas e pregadas no seu próprio lugar.
II — 31, 32, 8 n.° 24
25)
Declaração
A denominação que fiz escrever de Inácio Camelo, tirador das armas reais da frente da Igreja Matriz desta Vila,
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procedeu de perturbação do escritor do exame por não haver
dúvida alguma que o que tirou as ditas armas reais chama-se
Antônio Francisco da Costa, morador que foi desta Vila, e
nela vendilhão de molhados, sendo igualmente vendedor de
tabaco pelo contrato, e de como mandei fazer a presente declaração na mesma me assino. Limoeiro, 24 de junho de
1820.
(a.)

Joaquim Cavalcante de Albuquerque
Capitão e Comandante do 4.° Esquadrão

N.o 1.230.
Pagou cento e vinte réis de selo.
Recife, 18 de julho de 1820.
(ass.)

Ferreira. Guimarães

(À margem):
Armas reais tiradas por Antônio Francisco.
II — 31, 32, 8 n.o 25

26)

Revendo-me ao deduzido sobre a existência das próprias
armas reais sobre a porta principal da Matriz desta Vila.
Atesto que sei por ver e ser público que as ditas armas são as
próprias que sempre existiram antes da rebelião (1).
Disse mais que sabe por ver e ser muito público que o
falecido Capitão Comandante João Ribeiro Pessoa de Lacerda, no tempo antes da insurgência era capitão comandante da outra banda da parte do Rio Capiberibe, e que êste
logo que se levantou a bandeira dos insurgentes veio para
dentro desta Vila tomando conta do comando dela, e ficando
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o Capitão da mesma Antônio José de Moura Varejão debaixo
das suas ordens recebendo e dando ordens a favor dos insurgentes.
Disse mais que sabe por ser público que o Reverendo Suplicante não assistiu o levantamento da bandeira dos conjurados, e nem para isso cooperou para ação alguma, antes na
ação em que se arrancaram as armas reais o Reverendo Suplicante as tomou da mão de Antônio Francisco da Costa, morador nesta Vila, e com muito recato as guardou dentro da
Matriz debaixo do altar-mor, e publicamente disse que a
seu tempo as ditas armas reais seriam postas com muitos
louvores no seu dito lugar, como de fato assim o fêz, logo
que se levantaram as bandeiras reais mandou chamar o carapina Inácio Camelo, e as mandou pregar no seu antigo lugar com os próprios pregos que de antes existiam.
Disse mais que sabe por ver e ser público que o Revêrendo Suplicante fêz prédicas e Te Deum laudamos a favor de Sua Majestade Fidelíssima e da família real.
Disse mais que por ver que o Reverendo Suplicante sempre usou da sua insígnia do Hábito de Cristo publicamente
tendo nesta Vila inimigos públicos como fosse o falecido Capitão João Ribeiro Pessoa de Lacerda, Manuel José de Medeiros, Antônio José Pinto Bandeira, e outros.
Disse mais que sabe por ser público que apareceram
nesta Vila umas ordens do Doutor Corregedor para se abrirem em Câmara, e foram para isso chamadas as pessoas das
melhores desta Vila e seus arrabaldes para assistirem na
abertura da dita ordem e que o Reverendo Suplicante não
concorreu para nada retirando-se para sua casa, ficando
cumprindo com a dita ordem o falecido Capitão Comandante
João Ribeiro Pessoa de Lacerda e seus emissários. Limoeiro,
22 de junho de 1820.
(a.)

Antônio Mendes da Rocha,
Tenente da 3.a Companhia
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N.o 1.231.
Pagou quarenta réis de selo.
Recife, 18 de julho de 1820.
(ass.)

Ferreira. Guimarães

(A margem):
(1)

As próprias armas reais.
II — 31, 32, 8 n.° 26

27)
Atesto que sobre a existência das armas reais são as próinsurgência na frente
prias que sempre existiram antes da
mais que depois
Atesto
da Matriz desta Vila do Limoeiro.
da insurgência que se levantaram as bandeiras reais mandou
o Reverendo Suplicante chamar ao carapina Inácio Camelo
Suplicante as tipara pregar as armas reais que o Reverendo
nha guardado dentro da Matriz debaixo do altar-mor, cujas
Frantinham sido tiradas no tempo da rebelião por Antônio
totinha
as
Suplicante
cisco da Costa de quem o Reverendo
dizendo
que
mado debaixo de muita honra para as guardar,
lugar.
seu
no
a seu tempo elas seriam postas
Disse mais que por ver e ser público que o falecido Comandante João Ribeiro Pessoa de Lacerda antes da rebelião
comandava a companhia da outra parte do Rio Capiberibe,
e que na ocasião que se soube nesta vila tinha havido o levante na praça do Recife, passou logo a comandar esta
Vila ficando sujeito debaixo das suas ordens o Capitão Comandante desta vila, Antônio José de Moura Varejão dando
ordens e recebendo dos insurgentes o dito Lacerda.
Disse mais que sabe por ser público que o Reverendo Sudos replicante não assistiu ao levantamento da bandeira
beldes e nem para isso cooperou para nada.
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Disse mais que sabe por ver e ser público que o Revêrendo Suplicante logo na ocasião em que foram levantadas
as bandeiras reais fêz prédicas e três dias de Te Deum laudamus, a favor de Sua Majestade Fidelíssima e da família real
tendo disso grande contentamento dizendo publicamente que
há muito tempo esperava aquele feliz dia.
Disse mais que sabe por ver e ser muito público que o
Reverendo Suplicante sempre usou da sua insígnia do Hábito de Cristo, trazendo-a sempre consigo, apesar de que tinha nesta Vila inimigos públicos como fossem o falecido Capitão Comandante João Ribeiro Pessoa de Lacerda e outras
mais.
Disse mais que sabe por ser público que vieram umas
ordens do Doutor Corregedor, remetidas à Câmara e nela
serem abertas, e que para isso foram chamadas todas as pessoas melhores desta Vila e seus arrabaldes para assistirem a
abertura das ditas ordens, e que o Reverendo Suplicante não
concorreu para nada retirando-se para sua casa, ficando
cumprindo com as ordens o falecido Capitão Comandante
João Ribeiro Pessoa de Lacerda e seus emissários. Limoeiro,
22 de junho de 1820.
(a.)

José da Costa Gomes Júnior
Tenente da 4.a Companhia

N.o 1.232.
Pagou quarenta réis de selo.
Recife, 18 de julho de 1820.
(ass.)

Ferreira. Guimarães
n — 31, 32, 8 n.o 27

28)

Revendo-me ao deduzido sobre a existência das próprias
armas reais que se acham sobre a porta principal desta Vila
digo da Matriz desta Vila. Atesto que sei por ver e ser pú-
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blico que as ditas armas são as próprias que sempre existiram antes da rebelião.
Disse mais que sabe por ver e ser muito público que o
falecido Capitão Comandante João Ribeiro Pessoa de Lacerda no tempo antes da insurgência, era Capitão Comandante da outra banda da parte do Rio Capiberibe, e que êste
logo que se levantou a bandeira dos insurgentes veio para
dentro desta Vila tomando conta do comando dela à força
e ficando o Capitão da dita Companhia Antônio José de
Moura Varejão debaixo das suas ordens recebendo o dito Lacerda e dando ordens a favor dos insurgentes.
Disse mais que sabe por ser público e ver, que o Revêrendo Suplicante não assistiu ao levantamento dos conjurados e nem para isso cooperou para ação alguma antes na
ação em que se arrancaram as armas reais o Reverendo Suplicante as tomou da mão de Antônio Francisco da Costa, morador nesta Vila, e com muito recato as guardou dentro da
Matriz, debaixo do altar-mor, e publicamente disse que a,
seu tempo as ditas armas reais seriam postas com muitos
louvores e alegria no seu competente lugar onde de antes
existiam, como de fato o fêz e logo que se levantaram as
bandeiras reais mandou chamar o carapina Inácio Camelo
e as mandou pregar no seu antigo lugar com os próprios
pregos que de antes existiam.
Disse mais que sabe por ver e ser muito público que o
Reverendo Suplicante fêz prédicas e Te Deum Laudamos a
favor de Sua Majestade Fidelíssima e da família real, convocando as suas ovelhas para com êle assistirem aos ditos louvores.
Disse mais que sabe pelo ver e ser público que o Revêrendo Suplicante sempre usou de sua insígnia do Hábito de
Cristo publicamente, e dizia que não tirava porque quem o
tinha posto tinha sido Sua Majestade Fidelíssima, inda
mesmo apesar de que tinha dentro desta Vila inimigos públicos de quem se devia temer, que eram o falecido Capitão
Comandante João Ribeiro Pessoa de Lacerda, Manuel José de
Medeiros, Antônio José Pinto Bandeira, e outros mais.
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Disse mais que sabe por ver e ser muito público que apareceram nesta Vila umas ordens do Doutor Corregedor para
se abrirem em Câmara, e foram para isso chamadas as pessoas das principais desta Vila e seus arrabaldes para assistirem à abertura das ditas ordens e que o Reverendo Suplicante não concorreu para nada retirando-se para sua casa;
ficando cumprindo com as ditas ordens o Capitão Comandante João Ribeiro Pessoa de Lacerda e seus emissários. Limoeiro, 22 de junho de 1820.
(a.)

Antônio de Oliveira,
Alferes Porta-Estandarte
II — 31, 32, 8 n.° 28

29)
Atesto que sobre a existência das armas reais são as próna frente
prias que sempre existiram antes da insurgência
da Matriz desta Vila do Limoeiro.
Atesto mais que depois da insurgência que se levantaram as bandeiras reais mandou o Reverendo Suplicante chamar o carapina Inácio Camelo para pregar as armas reais
da
que o Reverendo Suplicante as tinha guardado dentro
no
Matriz debaixo do altar-mor, cujas tinham sido tiradas
tempo da rebelião por Antônio Francisco da Costa de quem
o Reverendo Suplicante as tinha tomado debaixo de muita
honra e respeito para as guardar, dizendo que a seu tempo
elas seriam postas no antigo lugar.
Disse mais que sabe por ser público que o falecido CaLacerda antes da
pitão comandante João Ribeiro Pessoa de
outra
da
parte do Rio Carebelião comandava a companhia
nesta
Vila tinha hapiberibe e que na ocasião que se soube
vido o levante na praça do Recife, passou logo a comandar esta Vila ficando sujeito debaixo das suas ordens o
Capitão Comandante desta Vila Antônio José de Moura Varejão, dando ordens e recebendo dos insurgentes o dito Lacerda.

— 95 —
Disse mais por ser muito público que o Reverendo Suplicante não assistiu ao levantamento da bandeira dos rebeldes e nem para isso cooperou para nada.
Disse mais que sabe por ser muito público que o Revêrendo Suplicante logo na ocasião em que foram levantadas
as bandeiras reais, fêz prédicas e Te Deum laudamos a favor
de Sua Majestade Fidelíssima e da família real, convocando
a muitos para assistirem tão grande feliz dia que os esperava.
Disse mais por ver e ser muito público que o Reverendo
Suplicante sempre trouxe o seu Hábito de Cristo, inda mesmo
diante de algumas pessoas suas inimigas como fôsse o Capitão falecido João Ribeiro Pessoa de Lacerda e outros mais.
Disse mais por ser público que vieram umas ordens remetidas à Câmara para nela serem abertas, e que para isso
foram chamadas todas as pessoas melhores desta Vila e seus
arrabaldes para assistirem à abertura das ditas ordens e que
o Reverendo Suplicante não concorreu para nada, retirando-se para sua casa, ficando cumprindo com as ordens o falecido Capitão Comandante João Ribeiro Pessoa de Lacerda,
e seus emissários. Limoeiro, 22 de junho de 1820.
(a.)

Manuel José de Aguiar Júnior,
Alferes da 4.a
II — 31, 32, 8 n.° 29

30)

Revendo-me ao deduzido sobre a existência das próprias
armas reais que se acham sobre a porta principal desta, digo,
principal da Matriz desta Vila.
Atesto por ver e ser público que as ditas armas reais são
as próprias que sempre existiram antes da rebelião.
Disse mais por ouvir dizer e ser público que o falecido
Capitão Comandante João Ribeiro Pessoa de Lacerda no
tempo antes da insurgência, era Capitão Comandante da outra banda do rio Capiberibe e logo que se levantaram as
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bandeiras dos insurgentes veio para dentro desta Vila e se
apossou do comando dela, botando fora o Capitão Comandante desta Vila, Antônio José de Moura Varejão, a favor dos
rebeldes.
Disse mais que sabe por ouvir dizer que o Reverendo Suplicante não assistiu ao levantamento das bandeiras dos rebeides, que antes quando se tirou as armas reais de cima da
porta da Matriz as guardou debaixo do altar-mor, dizendo
leque a seu tempo seriam postas no seu lugar e logo que se
cao
chamar
vantaram as bandeiras reais o fêz mandando
rapina para as pôr no seu lugar.
Disse mais que sabe por ouvir dizer que o Reverendo Suplicante fêz prédicas e Te Deum Laudamos a favor de Sua
Majestade Fidelíssima e da família real.
Disse mais que sabe por ouvir dizer que o Reverendo Suplicante nunca tirou de si a sua insígnia do Hábito de Cristo
que tinha, inda mesmo diante de alguns seus inimigos.
Disse que sabe por ouvir dizer que vieram umas ordens
debaixo para serem abertas em Câmara e que para isso foram chamadas algumas pessoas da melhor gente, tanto da
Vila como de fora e que o Reverendo Suplicante se retirou
para sua casa depois de lidas sem cooperar para nada, e que
tomou conta das ordens o falecido Lacerda e seus emissários.
Vila do Limoeiro, 22 de junho de 1820.
(a.)

Bernardino Rodrigues Ferreira,
Sargento de Brigada

N.o 1.233.
Pagou cento e vinte réis de selo.
Recife, 18 de julho de 1820.
(ass.)

Ferreira
Guimarães
II — 31, 32, 8 n.° 30
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31)
Atesto que sobre a existência das armas reais são as
na
próprias que sempre existiram antes da insurgência
frente da Matriz desta Vila do Limoeiro.
Atesto mais que depois da insurgência que se levantaram as bandeiras reais, mandou o Reverendo Suplicante
chamar o carapina Inácio Camelo para pregar as armas
reais que o Reverendo Suplicante as tinha guardado dentro
da Matriz, debaixo do altar-mor, cujas as tinha tirado do
lugar onde elas estavam no tempo da rebelião Antônio Francisco da Costa, de quem o Reverendo Suplicante as tinha tomado debaixo de muito respeito para as guardar, dizendo
lugar.
que a seu tempo elas seriam postas no seu antigo
Cafalecido
o
Disse mais que sabe por ser público que
rebelião copitão João Ribeiro Pessoa de Lacerda, antes da
e
Capiberibe
rio
do
outra
de
parte
mandava a companhia
leo
havido
tinha
Vila
que na ocasião que se soube nesta
vante na praça do Recife passou logo a comandar esta
Vila apesar de ter nela Capitão Comandante que era o Capitão Antônio José de Moura Varejão.
Disse mais por ser público que o Reverendo Suplicante
não assistiu ao levantamento da bandeira dos rebeldes nem
para isso deu voto algum.
Disse mais que soube por ser público que o Reverendo
Suplicante logo na ocasião em que foram levantadas as bandeiras reais fêz prédicas e Te Deum Laudamos a favor de Sua
Majestade Fidelíssima e da Família Real convidando a
muitos para assistirem tão alto louvor.
Disse mais que sabe por ser público e ver que o Revêrendo Suplicante sempre trouxe o seu Hábito de Cristo, inda
mesmo diante de algumas pessoas suas inimigas como fosse
o falecido Capitão Comandante João Ribeiro Pessoa de Lacerda e outras mais.
Disse mais por ser público que vieram umas ordens remetidas à Câmara para nelas serem abertas e que para isso
foram chamadas todas as pessoas melhores desta Vila e seus
arrabaldes para assistirem à abertura das ditas ordens, e que
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o Reverendo Suplicante não concorreu para nada, retirando-se para sua casa, ficando cumprindo com as ordens o falecido Capitão João Ribeiro Pessoa de Lacerda e seus emissários. Vila do Limoeiro, 22 de junho de 1820.
(a.)

João José de Aguiar,
2.° Sargento da 4.a Companhia

N.o 1.234.
Pagou quarenta réis de selo.
Recife, 18 de julho de 1820.
(ass.)

Ferreira. Guimarães
II — 31, 32, 8 n.o 31

32)

Atesto que sobre a existência das armas reais são as próprias que sempre existiram antes da insurgência na frente
da Matriz desta Vila do Limoeiro.
Atesto mais que depois da insurgência que se levantaram as bandeiras reais mandou o Reverendo Suplicante
chamar o carapina Inácio Camelo para pregar as armas
reais que o Reverendo Suplicante as tinha guardado dentro
da Matriz, debaixo do altar-mor, cujas tenham sido tiradas no
tempo da rebelião por Antônio Francisco da Costa de quem
o Reverendo Suplicante as tinha tomado debaixo de muita
honra e respeito para as guardar, dizendo que a seu tempo
elas seriam postas no seu antigo lugar.
Disse mais que sabe por ser público que o falecido Capitão Comandante João Ribeiro Pessoa de Lacerda antes da
rebelião comandava a Companhia da outra parte do Rio Capiberibe e que na ocasião que se soube nesta Vila tinha havido o levante na praça do Recife passou logo a comandar esta Vila ficando sujeito debaixo das suas ordens o Capitão Comandante Antônio José de Moura Varejão, dando o
dito Lacerda ordens, e recebendo também dos insurgentes.
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Disse mais que sabe por ser público que o Reverendo Suplicante logo na ocasião em que foram levantadas as bandeiras reais fêz prédicas e Te Deum Laudamos a favor de Sua
Majestade Fidelíssima e da Família Real, convocando a muitos para assistirem os louvores dados a Sua Majestade Fidelíssima e à Família Real.
Disse mais que sabe por ser público que o Reverendo Suplicante não assistiu ao levantamento das bandeiras dos rebeldes nem para isso cooperou para nada.
Disse mais que por ver e ser muito público que o Revêrendo Suplicante sempre trouxe o seu Hábito de Cristo inda
mesmo diante de algumas pessoas suas inimigas que eram
a favor dos rebeldes, como fosse o falecido Capitão Comandante João Ribeiro Pessoa de Lacerda e outras mais.
Disse mais por ser público que vieram umas ordens
remetidas à Câmara para nela serem abertas, e que para
isso foram chamadas todas as pessoas melhores desta Vila
e de fora para assistirem à abertura das ditas ordens e que
o Reverendo Suplicante não concorreu para nada retirando-se para sua casa, ficando cumprindo com as ordens o falecido Capitão Comandante João Ribeiro Pessoa de Lacerda
e seus emissários. Vila do Limoeiro, 22 de junho de 1820.
(a.)

Joaquim José de Aguiar,
2.° Sargento da 3.a Companhia

N.o 1.235.
Pagou quarenta réis de selo.
Recife, 18 de julho de 1820.
(ass.)

Ferreira. Guimarães
II — 31, 32, 8 n.° 32
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33)

Revendo-me ao deduzido sobre a existência das próprias
armas reais que se acham sobre a porta principal da Matriz
desta Vila.
Atesto por ver e ser público que as ditas armas reais são
as próprias que sempre existiram antes da rebelião.
Disse mais que sabe por ver e ser público que o falecido
Capitão Comandante João Ribeiro Pessoa de Lacerda no
tempo antes da insurgência era Capitão Comandante da outra banda da parte do Rio Capiberibe e logo que se levantou
a bandeira dos insurgentes veio para dentro desta Vila, e se
fêz a posse do comando que pertencia ao Capitão Antônio
José de Moura Varejão a favor dos rebeldes.
Disse mais que sabe por ser público que o Reverendo Suplicante não assistiu ao levantamento da bandeira dos conjurados e nem para isso cooperou por ação alguma, antes
na ação em que se arrancaram as armas reais o Reverendo
Suplicante as tomou da mão de Antônio Francisco da Costa,
morador nesta Vila, e com muito recato as guardou dentro
da Matriz debaixo do altar-mor, e publicamente disse que a
seu tempo as ditas armas reais seriam postas com muitos
louvores no seu competente lugar onde de antes existiam
como de fato o fêz logo que se levantaram as bandeiras
reais, mandando chamar o carapina Inácio Camelo e as
mandou pregar no seu antigo lugar com os próprios pregos
que de antes existiam.
Disse mais que sabe por ver e ser público que o Revêrendo Suplicante fêz prédicas e Te Deum Laudamos a favor
de Sua Majestade Fidelíssima e de sua Família Real, convocando as suas ovelhas para com elas assistirem tão grande
louvor.
Disse mais que sabe por ver e ser muito público que o
Reverendo Suplicante sempre usou da sua insígnia do Hábito de Cristo publicamente, inda mesmo diante dos seus inimigos como fosse o Capitão João Ribeiro e outros mais.
Disse mais que sabe por ouvir dizer que vieram para
esta Vila umas ordens do Doutor Corregedor para se abrirem
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em Câmara, e foram para isto chamadas as melhores pessoas
da Vila e seus arrabaldes para assistirem à abertura das ditas ordens, retirando-sei o Reverendo Suplicante para sua
casa, ficando cumprindo com as ditas ordens o Capitão Comandante João Ribeiro Pessoa de Lacerda e seus emissários.
Limoeiro, 23 de junho de 1820.
(a.)

Pantaleão da Costa de Araújo,
Furriel da 3.a Companhia

N.o 1.236.
Pagou quarenta réis de selo.
Recife, 18 de julho de 1820.
(ass.)

Ferreira. Guimarães

II — 31, 32, 8 n.o 33

34)

Revendo-me ao deduzido sobre a existência das armas
reais que se acham sobre a porta principal da Matriz desta
Vila.
Atesto que sei por ver e ser muito público que as ditas
armas são as próprias que sempre existiram antes da rebelião.
Disse mais que sabe por ser público que o falecido Capitão Comandante João Ribeiro Pessoa de Lacerda, no tempo
antes da insurgência comandava a Companhia da outra
banda do Rio Capiberibe, e logo que se soube nesta Vila que
se tinha levantado a bandeira dos insurgentes, veio para
dentro desta Vila tomando conta do comando dela à força,
ficando o Capitão da dita Companhia Antônio José de Moura
Varejão sem comando algum, recebendo o dito Lacerda ordens dos insurgentes e as distribuindo.
Disse mais que sabe por ouvir dizer e ser público que o
Reverendo Suplicante não assistiu ao levantamento das
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bandeiras dos conjurados, e nem para isso cooperou para
ação alguma, antes na ação em que se arrancaram as armas
reais de cima da porta da Matriz, o Reverendo Suplicante as
tomou da mão de Antônio Francisco da Costa, morador nesta
Vila, e com muito zelo as guardou debaixo do altar-mor da
mesma Matriz dizendo que chegaria o tempo que elas fossem
postas no mesmo lugar.
Disse que sabe por ser público que o Reverendo Suplicante fêz prédicas e Te Deum Laudamos logo que se levantaram as bandeiras reais.
Disse mais que sabe por ver e ser muito público que o
Reverendo Suplicante sempre usou da sua insígnia do Hábito de Cristo, publicamente, à vista de alguns seus inimigos
de quem se devia temer.
Disse mais que sabe por ouvir dizer e ser público que
vieram para esta Câmara umas ordens do Doutor Corregedor
para serem abertas que para isso foram chamadas todas as
pessoas melhores desta Vila e seus arrabaldes para assistirem à abertura das ditas ordens, e que o Reverendo Suplicante não concorreu para nada, retirando-se para sua casa,
ficando cumprindo com as ditas ordens o falecido Capitão
Comandante João Ribeiro Pessoa de Lacerda e seus emissários. Limoeiro, 23 de junho de 1820.
(a.)

José Vicente de Lira,
Cabo de Esquadra da 3.a Companhia
II — 31, 32, 8 n.o 34

35)

Revendo-me ao deduzido sobre a existência das armas
reais que se acham sobre a porta principal da Matriz desta
Vila.
Atesto por ver e ser público que as ditas armas reais são
as próprias que sempre existiram antes da rebelião.
Disse mais que sabe por ver e ser público que o falecido
Capitão Comandante João Ribeiro Pessoa de Lacerda no
tempo antes da insurgência era Capitão Comandante da ou-
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tra banda do Rio Capiberibe e logo que se levantaram as
bandeiras dos insurgentes, veio para dentro desta Vila tomando conta do comando dela à força o dito Lacerda, ficando sem comando algum o Capitão da Companhia Antônio José de Moura Varejão que ficou sendo seu súdito, dando
o dito Lacerda ordens e recebendo-as dos insurgentes.
Disse mais que sabe por ser público que o Reverendo Suplicante não assistiu ao levantamento das bandeiras dos
conjurados, e nem para isso cooperou antes na ação em que
se arrancaram as armas reais, o Reverendo Suplicante as
tomou da mão de Antônio Francisco da Costa, e com muito
recato as guardou dentro da Matriz desta Vila, debaixo do
altar-mor, dizendo publicamente que as ditas armas haviam
ser postas no mesmo lugar, e com brevidade o esperava.
Disse mais por ser muito público que o Reverendo Suplicante fêz prédicas e Te Deum Laudamos, logo que se levantaram as bandeiras reais tudo a favor de Sua Majestade
Fidelíssima e da Família Real.
Disse mais por ver que o Reverendo Suplicante nunca deixou de trazer o seu Hábito de Cristo tanto no tempo de Sua
Majestade Fidelíssima como no tempo da rebelião, apesar
de que nesta Vila havia alguns seus inimigos como fosse o
falecido Capitão João Ribeiro e outros mais que eram a favor
dos rebeldes.
Disse mais por ouvir dizer que vieram para esta Vila
umas ordens do Doutor Corregedor para serem abertas em
Câmara, onde para isso foram convocadas as pessoas melhores desta Vila e seus arrabaldes, e sendo as ditas ordens
abertas o Reverendo Suplicante se retirou para sua casa não
querendo dar voto algum, ficando-as cumprindo o falecido
Capitão Comandante João Ribeiro Pessoa de Lacerda e seus
emissários. Vila do Limoeiro, 23 de junho de 1820.
(a.)

Antônio José de Queiroz,
Cabo de Esquadra 3.a
II — 31, 32, 8 n.° 35
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36)

Atesto que sobre a existência das armas reais são as
próprias que sempre existiram antes dos insurgentes na
frente da Matriz desta Vila.
Disse mais que sabe por ser público que depois da insurgência que se levantaram as bandeiras reais mandou o
Reverendo Suplicante chamar o carapina Inácio Camelo
para pregar as armas reais que as tinha guardado debaixo
do altar-mor da mesma Matriz, cujas as tinha tirado do lugar onde estavam, Antônio Francisco da Costa de quem o
Reverendo Suplicante as tinha tomado quando as guardou
dizendo publicamente que logo viria o tempo em que elas
fossem postas.
Disse que sabe por ver que o falecido Capitão João Ribeiro Pessoa de Lacerda, antes da rebelião comandava a
Companhia da outra banda do Rio Capiberibe, e que na ocasião que se soube nesta Vila tinha havido o levante, passou
logo a comandar esta Vila apesar de ter nela Capitão Comandante que era Antônio José de Moura Varejão.
Disse mais por ver que o Reverendo Suplicante não assistiu ao levantamento das bandeiras dos rebeldes e nem
para isso deu voto algum.
Disse mais que sabe por ver que no dia em que se levantaram as bandeiras reais o Reverendo Suplicante fêz
prédicas e Te Deum Laudamos convocando todas as suas
ovelhas na Vila, para assistirem e logo foi a pregar as armas
reais que as tinha guardado, dando muitos louvores a Sua
Majestade Fidelíssima e Família Real.
Disse mais que sabe por ver que o Reverendo Suplicante
sempre trouxe o seu Hábito de Cristo tanto no tempo da rebelião como no tempo das bandeiras reais, apesar de que
tinha alguns inimigos que eram a favor dos rebeldes, como
fosse o falecido João Ribeiro Pessoa de Lacerda.
Disse mais que ouviu dizer que vieram umas ordens remetidas à Câmara para serem abertas e que para isso foram
chamadas as melhores pessoas desta Vila e seus arrabaldes
para assistirem a abertura das ditas ordens, e que o Revê-
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rendo Suplicante não concorreu para nada, retirando-se
para a sua casa ficando cumprindo com as ordens o Capitão
falecido João Ribeiro Pessoa de Lacerda e seus emissários.
Vila do Limoeiro, 22 de junho de 1820.
(a.)

Joaquim José de Santa Ana,
Soldado

II — 31, 32, 8 n.o 36

37)

Atesto que sobre a existência das armas reais são as prólugar
prias que sempre existiram antes da insurgência, no
da frente da Matriz desta Vila do Limoeiro.
Disse mais que sabe por ser público que no dia em que
se levantaram as bandeiras reais, mandou o Reverendo Suditas
plicante chamar o carapina Inácio Camelo, e pregar as
armas reais, as quais eram as que tinha o Reverendo Sualtar-mor
plicante guardado dentro da Matriz debaixo do
Antônio
quando foram tiradas no tempo da insurgência por
Francisco da Costa de quem o Reverendo Suplicante as
tomou.
Disse mais que sabe por ver e ser público que o falecido
Capitão João Ribeiro Pessoa de Lacerda antes da rebelião comandava a Companhia da outra banda do Rio Capiberibe,
e que na ocasião em que houve o levante passou logo a comandar esta Vila, apesar de ter nela Capitão Comandante
que era Antônio José de Moura Varejão, ficando sem govêrno algum.
Disse mais por ser público e ver e conversar a êste resassistiu ao
peito com o Reverendo Suplicante que o dito não
levantamento das bandeiras dos rebeldes e nem para isso deu
voto algum, antes com muito sentimento lastimava.
Disse mais que sabe por ver e assistir por ser convidado
do Reverendo Suplicante que o dito fêz prédicas e Te Deum
Laudamos a favor de Sua Majestade Fidelíssima e de toda
Família Real convocando a muitos para a assistirem.
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Disse mais que sabe por ver e ser muito público e com
o dito ter muitas conversas a respeito do mal que tinham
feito os insurgentes, que o mesmo Reverendo Suplicante
sempre trouxe o seu Hábito de Cristo, inda apesar de que o
Reverendo Suplicante conhecia que tinha alguns seus inimigos que estes eram a favor dos rebeldes, como fosse o falecido Capitão Comandante João Ribeiro Pessoa de Lacerda
e outros mais.
Disse mais que sabe por ser público que tinham vindo
debaixo umas ordens para serem abertas, e que para isso foram chamadas as pessoas melhores desta Vila e seus arrabaldes para assistirem a abertura das ditas ordens, e que o
Reverendo Suplicante não concorreu para nada retirando-se
para sua casa, ficando cumprindo com as ditas ordens o falecido Capitão Comandante João Ribeiro Pessoa de Lacerda
e seus emissários. Vila do Limoeiro, 23 de junho de 1820.
(a.)

Alexandre Francisco Cabral,
Soldado
II — 31, 32, 8 n.o 37

38)

Atesto que sôbre a existência das armas reais são as próprias que sempre existiram antes da insurgência, na frente
da Matriz desta Vila do Limoeiro.
Disse mais que depois da insurgência se levantaram as
bandeiras reais, e logo mandou o Reverendo Suplicante chamar um carapina para pregar as armas reais que o dito Suplicante as tinha guardado dentro da Matriz debaixo do altarmor, cujas tinham sido tiradas no tempo da rebelião por Antônio Francisco da Costa de quem o Reverendo Suplicante
as tinha tomado para as guardar dizendo que elas a seu
tempo seriam postas em seu lugar.
Disse mais por ver e ser muito público que o falecido
Capitão Comandante João Ribeiro Pessoa de Lacerda, Comandava a Companhia da outra banda do Rio Capiberibe,
e que na ocasião em que houve o levante nesta Vila se soube
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veio tomar à força conta da Companhia desta Vila o dito falecido Lacerda, ficando sujeito o Capitão dela debaixo das
suas ordens, dando o dito Lacerda ordens a favor dos rebeldes e recebendo dos mesmos para as cumprir como o fêz.
Disse mais que sabe por ver que o Reverendo Suplicante
não assistiu ao levantamento da bandeira dos rebeldes e nem
para isso cooperou.
Disse mais que sabe por ver e assistir que o Reverendo
Suplicante fêz quando foram levantadas as bandeiras reais
Fiprédicas e Te Deum Laudamos a favor de Sua Majestade
delíssima e da Família Real, convocando as suas ovelhas para
o dito louvor.
Disse mais por ver e ser público que o Reverendo Suplicante nunca deixou de trazer o seu Hábito de Cristo, inda
mesmo diante dos seus inimigos que eram a favor dos rebeldes como o falecido João Ribeiro e outros.
Disse mais que sabe por ser público que vieram umas ordens debaixo para serem abertas em Câmara, e que para
isso se convocaram as melhores pessoas desta Vila e seus arrabaldes para assistirem a abertura das mesmas ordens, e
nada, retique o Reverendo Suplicante não concorreu para
rando-se para a sua casa, ficando cumprindo com as ordens
o falecido Capitão Comandante João Ribeiro Pessoa de Lacerda, e seus emissários. Vüa do Limoeiro, 23 de junho de
1820.
(a.)

Manuel Ferreira Campos,
Soldado

11 — 31, 32 n.° 33

39)
Atesto que revendo o deduzido sôbre a existência das ardo
mas reais que existem sôbre a porta da Matriz da Vila
Limoeiro.
armas
Atesto que sei por ver e ser público que as ditas
reais são as próprias que sempre existiram antes da rebelião.
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Disse mais que sabe por ver e ser público que o falecido
Capitão Comandante João Ribeiro Pessoa de Lacerda no
tempo antes da insurgência era Capitão Comandante da outra banda do Rio Capiberibe, e logo que se levantou a bandeira dos insurgentes veio para dentro desta Vila, tomando
conta do comando dela, ficando o Capitão da mesma debaixo das suas ordens, recebendo e dando ordens a favor dos
insurgentes.
Disse mais que sabe por ver e ser público que o Revêrendo Suplicante quando se levantou as bandeiras dos insurgentes estava dentro de sua casa lastimando a infelicidade
do acontecido, e nem o Reverendo Suplicante cooperou para
nada antes na ação em que Antônio Francisco da Costa arrançou as armas reais o Reverendo Suplicante as pediu e
guardou-as dentro da Matriz, debaixo do altar do sacramento, dizendo que elas algum dia se poriam no seu competente
lugar como o fêz quando se levantaram as bandeiras reais,
mandando logo chamar um carapina, e as mandou pregar
no seu antigo lugar tendo também conservado até os mesmos
pregos que com eles mesmos foram pregadas as ditas armas
reais.
Disse mais que sabe por ver e ser público que o Revêrendo Suplicante fêz prédicas e Te Deum Laudamos a favor
de Sua Majestade Fidelíssima e da Família Real.
Disse mais que sabe por ver e ser muito público que o
Reverendo Suplicante sempre publicamente usou da sua insígnia do Hábito de Cristo, inda mesmo tendo nesta Vila
inimigo público como fosse o falecido Capitão Comandante
João Ribeiro Pessoa de Lacerda e outros mais que eram a
favor dos con jurados.
Disse mais que sabe por ver e ser muito público que apareceram nesta Vila umas ordens, vindas da praça do Recife
para estas serem abertas em Câmara que para isso foram
chamadas as melhores pessoas tanto desta Vila como dos
seus arrabaldes, para assistirem à abertura das ditas ordens,
e que o Reverendo Suplicante não concorreu para nada, retirando-se para sua casa, ficando cumprindo com as ditas
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ordens o falecido Capitão Comandante João Ribeiro Pessoa
de Lacerda e seus emissários. Vila do Limoeiro, 23 de junho
de 1820.
(a.)

Vitoriano José dos Santos,
Soldado
II — 31, 32, 8 n.o 39

40)

Atesto que sobre a existência das
prias que sempre existiram antes da
da Matriz desta Vila do Limoeiro.
Disse que do mais nada sabe pela
no sertão naquele tempo. Vila do
de 1820.
(a.)

João
Soldado

armas reais são as próinsurgência; na frente
razão de que se achava
Limoeiro, 23 de junho

]
II — 31, 32, 8 n.° 40

41)
Atesto que sobre a existência das próprias armas reais
sobre a porta principal da Matriz desta Vila são as próprias
que sempre existiram antes da rebelião.
Disse mais que sabe por ver e ser muito público que o
falecido Capitão Comandante João Ribeiro Pessoa de Lacerda
no tempo antes da insurgência era Capitão Comandante da
outra banda do Rio Capiberibe, e logo que se levantou as
bandeiras dos insurgentes, veio direito para dentro desta Vila,
e tomou conta do comando dela ficando o Capitão Comandante da mesma Antônio José de Moura Varejão sem comando algum, que só o tinha o dito Capitão Lacerda.
Disse mais que sabe por ver e ser muito público que o
Reverendo Suplicante não assistiu ao levantamento da ban-
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deira dos conjurados antes se ocultou, e nem para isso cooperou para ação alguma, antes na ação em que se arrancaram
as armas reais, o Reverendo Suplicante as tomou da mão de
Antônio Francisco da Costa, e com muito recato as guardou
dentro da Matriz debaixo do altar-mor, e publicamente disse
seu
que a seu tempo as ditas armas reais seriam postas em
as
levantaram
se
lugar, como de fato assim o fêz logo que
bandeiras reais, mandando chamar o carapina Inácio Camelo, e as mandou pregar no seu antigo lugar.
Disse mais que sabe por ver e ser muito público que o
Reverendo Suplicante fêz prédicas e Te Deum Laudamos a
favor de Sua Majestade Fidelíssima e da Família Real, convidando a muitos moradores desta Vila para assistirem tão
grande e louvável dia.
Disse mais que sabe por ver e ser muito público que o
Reverendo Suplicante sempre usou da sua insígnia do Hábito de Cristo publicamente, apesar de ter nesta vila inimigos
públicos e estes eram alguns a favor dos conjurados como
fosse o falecido Capitão Comandante João Ribeiro Pessoa de
Lacerda, e outros mais.
Disse mais que sabe por ser público que apareceram
nesta Vila umas ordens vindas da Praça do Recife para
se abrirem em Câmara e que para isso foram chamadas
algumas pessoas melhores desta Vila e seus arrabaldes e o
dito Reverendo Suplicante não fêz nada e nem deu voto aigum retirando-se para sua casa; ficando cumprindo as ditas
ordens o falecido Capitão Comandante João Ribeiro Pessoa
de Lacerda, e seus emissários. Vila do Limoeiro, 23 de junho
de 1820.
(a.)

Manuel Barbosa da Silva,
Soldado

II — 31, 32, 8 n.° 41

42)

Reconheço não só as firmas do atestado sobre a existência das armas e serem as próprias, donde principia pela
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de Joaquim Cavalcante de Albuquerque e acaba no de Manuel Barbosa da Silva, como igualmente as assinaturas dos
depoimentos principiando pelo de Antônio Mendes da Rocha
finalizando na de Manuel Barbosa da Silva, por ter de todos
inteiro conhecimento e serem feitos em minha presença.
Vila do Limoeiro, 23 de junho de 1820. Em fé e testemunho
de verdade
O Tabelião Público
(a.)

João Clemente de Souza Correia

O Doutor Antero José da Maia e Silva, Professo na Ordem de Cristo, do Desembargo de Sua Majestade Fidelíssima,
Desembargador Ouvidor Geral de Pernambuco, Corregedor
da Comarca, Juiz de índia e Mina pelo mesmo Senhor, que
Deus guarde. Faço saber que me constou por fé do escrivão
que esta subscreveu ser a letra da subscrição sinal público
e raso supra do próprio tabelião nela conteúdo como também
as rubricas postas ao pé do primeiro e segundo despacho retro do próprio punho do Ilustríssimo e Execelentíssimo Luiz
do Rego Barreto Governador e Capitão General desta Capitania o que hei por justificado. Recife, 20 de julho de 1820.
Luiz Bernardo de Brito Castelo Branco o subscrevi.
(a.)

Antero José da Maia e Silva

N.o 1.237.
Pagou duzentos e oitenta réis de selo.
Recife, 18 de julho de 1820.
(ass.)

Ferreira. Guimarães
II — 31, 32, 8 n.o 42
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43)
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor.
Só a intriga, e baixeza da alma dos inimigos do Revêrendo Vigário era capaz de o carregar dos crimes horrorosos
de que êle se queixa no seu requerimento, mas a verdade
cedo ou tarde aparece (1), descobriu a existência das armas
reais, para de uma vez se conhecer a falsidade dos crimes.
O Reverendo Vigário em lugar de ser rebelde é realista, e até
hoje sente, e chora a pobreza desta freguesia, a ausência e
desgraça do seu bom pároco (2) e os homens de bem, de
quem êle era amigo igualmente sentem a sua falta. Deus
Liguarde Vossa Excelência por dilatados anos. Vila do
moeiro, 23 de junho de 1820.
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Luiz do Rego Barreto.
(a.)

Antônio Barbosa da Silva,
Capitão-mor

(A margem):
(1) As próprias armas reais.
(2) Qualidades do Réu.
(No alto do documento):
Entregue-se ao Procurador do Suplicante. Recife, 30 de
junho de 1820. (Rubrica).
II — 31, 32, 8 n.o 43

44)
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor.
Diz Francisco de Sales, Vigário que foi do Limoeiro preso
nas cadeias da Cidade da Bahia pelo horrível crime de revolucionário, que lhe armou o Capitão Comandante João Ri-
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beiro de Lacerda com os do seu conluio Manuel José de Medeiros, Antônio Francisco da Costa, Antônio José Pinto
Bandeira, Francisco Xavier Martins Bastos, e o hoje Juiz Ordinário Manuel de Souza Jardim, arguindo estas 5 testemunhas contestemente que o Supücante na declaração da revolução Pernambucana convocara os povos para darem juramento a favor dos rebeldes: que mandou levantar a bandeira
da Pátria ou dos conjurados: que assistiu a esta ação do levantamento da dita bandeira: que fêz Te Deum e pregou
vozeando contra a Real Família, e finalmente que o Suplicante mandara pelos seus escravos tirar as armas reais que
estavam pregadas sobre a porta da Igreja Matriz da Vila, quebrá-las, e deitá-las fora e porque qualquer destes crimes é horroroso e digno da severidade das leis, e para se mostrar a falsidade deles precisa uma prova claríssima, e em semelhantes
casos não há lugar a inquirição das testemunhas recorre o
Supücante à inata piedade de Vossa Excelência para que se
digne mandar ao respectivo Capitão-mor e na sua ausência a
quem suas vezes fizer, que mande chamar as pessoas mais
capazes da Vila e seu termo e vão ao lugar da respectiva Matriz e vejam e examinem se sobre a porta principal estão as
armas reais e se elas são as mesmas que tinha antes da revolução ou se são feitas de novo, e atestem o que lhes constar por
meio do dito exame declarando se conheciam as ditas armas
reais antes da revolução, e se foram postas por mando do
Supücante pelo mestre carapina Inácio Camelo, logo depois
da restauração, e se êste mesmo carapina foi quem as tirou
do dito lugar em que elas estavam, e por ordem de quem foi
êle obrigado a tirá-las, e se quando as tirou, o Suplicante
lhas pediu, e guardou até o feliz dia em que foram restituídas ao seu antigo lugar, sendo-lhe entregues pelo Suplicante
no mesmo estado em que as recebeu; assim atestem pelo que
viram, e ouviram dizer se o Suplicante fêz Te Deum e pregou
a favor dos conjurados, ou se pelo contrário fêz Te Deum,
e pregou, em honra e glória da Soberania Real deixando de
publicar as pastorais que os conjurados lhe mandaram com
recomendação de pregar a favor do seu sistema, e se em todo
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o tempo da revolução andou sempre cruzado como cavaleiro
que é da Ordem de Cristo, ou se lhes consta que o Suplicante
não usasse do seu hábito; e também atestem se viram, ou
ouviram dizer que o Suplicante mandasse levantar a bandeira dos conjurados, ou concorresse para isso, ou se assistiu
na ocasião em que ela se levantou e quem foi que a mandou
levantar assistindo pessoalmente a este ato, e se viram ou
ouviram dizer que o Suplicante induziu os povos da dita
Vila por si, ou em união com os da Câmara, que então serviam, ou com alguns outros homens para que jurassem e
abraçassem o partido dos conjurados, e se viram, ou ouviram
dizer, que o Suplicante blasfemou contra a Soberania Real;
atestando outrossim se o Capitão João Ribeiro Pessoa de Lacerda foi declarado inimigo do Suplicante pirocurando-lhe
acusações por várias vezes ante os seus superiores amigo dos
cinco nomeados, e estes inimigos do Suplicante.
Pede a Vossa Excelência se digne compadecer-se do Suplicante para mostrar uma tão grave e arguida falsidade
mandando na forma requerida; e que tudo feito, e reconhecido por tabelião seja prontamente entregue.
E Receberá Mercê.
(No alto do documento):
O Capitão-mor do Limoeiro vendo atentamente quanto
o Suplicante pede neste Requerimento convoque todas as
tepessoas de bom conceito da mesma Vila e os mais que
oue
refere
o
Suplicante
nham presenciado os fatos a que se
vindo-os escrupulosamente sobre tudo quanto viram e souberam a este respeito os faça declarar por escrito quanto
disseram e debaixo do juramento dos Santos Evangelhos e
reconhecidos por Tabelião me remeta tudo debaixo da sua
informação e parecer. Recife, 3 de junho de 1820.
Rubrica

II — 31, 32, 8 n.o 44
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45)

Em cumprimento do respeitável despacho de Vossa Excelência convoquei os depoentes abaixo assinados, os quais
foram comigo à Matriz desta Vila para verem, e examinarem
se as armas reais, que estão na sua frente são as mesmas,
que estiveram até o dia que foram tiradas por mandado dos
emissários, que aqui estiveram dos rebeldes, ou se as que
existem são outras feitas de novo, sendo praticadas as diligências necessárias, e pelo que todos sabiam, disseram debaixo de juramento dos Santos Evangelhos, que as armas
reais são as mesmas, que se conservaram até os rebeldes as
mandarem tirar, e debaixo do mesmo juramento fizeram as
declarações que se seguem. Vila do Limoeiro, 24 de junho
de 1820.
(ass.)

O Capitão-mor, Antônio Barbosa da Silva
Paulo Francisco de Arruda, Capitão e Comandante das Ordenanças
João Soares de Albuquerque, Capitão e Comandante das Ordenanças
João Hipólito Pereira de Morais, Capitão das Ordenanças
Domingos Mendes de Azevedo
Vicente Ribeiro Pessoa, Alferes da Ordenança
Capitão Gonçalo José da Silva
Antônio José de Moura Varejão, Capitão das Ordenanças
O Padre Manuel José dos Prazeres, Vigário Interino
Conrado Joaquim de Lira Flores
Franciso Xavier das Chagas Freitas
Fr. Joaquim dos Prazeres Brainer
José Pedro Alexandrino Júnior
Cipriano Antônio da Silva Ribeiro, Alferes do 8.°
Batalhão
Joaquim Luiz de Melo, Tenente do 8.° Batalhão
João José de Souza Rangel, Tenente do 8.° Batalhão
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Antônio José de Souza Rangel, Tenente do 8.°
Batalhão
Antônio José de S. Ana, Sargento do 8.° Batalhão
Domingos Gomes da Silva
José Vitoriano dos Santos
Vicente Ferreira de Melo Silva
Lourenço Pereira da Cruz
Francisco Pereira Borges
Manuel Francisco Lima Chaves
Antônio Manuel de Macedo
Manuel Ferreira Lima
Luiz Cavalcante de Albuquerque
José Lino Alvares de Medeiros, Alferes da 3.a
Companhia do 8.° Batalhão de Milícias
José Pedro Alexandrino
Gregório José de Siqueira
João de Moura Varejão
Plácido Francisco das Chagas
Antônio José de Carvalho
Inácio Camelo Pessoa
José do Rosário
João Rodrigues dos Santos
José Joaquim Lobo de Albertim
H — 31, 32, 8 n.° 45

46)

Declarou o Capitão Comandante Paulo Travassos de Arruda que sabe por ser público que quem arrancou as armas
reais, que se achavam pregadas na frente da Matriz fora
Antônio Francisco da Costa com o Cuxarra mandado pelos
rebeldes, e nesta ação apareceu o Reverendo Suplicante e
recepediu aos ditos, que lhe dessem aquelas armas reais, e
capela-mor
da
bendo-as as guardou dentro da Matriz debaixo
e depois de levantadas as bandeiras mandou o Reverendo
Suplicante o oficial de carapina Inácio Camelo Pessoa pre-
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gá-las no seu competente lugar, que era na frente da dita
Matriz até com os mesmos pregos com que estavam pregadas,
dizendo o Reverendo Suplicante que as guardava para seu
tempo, como quem já esperava o feliz instante da restauração da real coroa.
Disse mais que nunca vio o Reverendo Suplicante exercer ação alguma a favor dos rebeldes, antes sendo-lhe remetidas pelos insurgentes duas pastorais para as publicar, ou
mandar publicar, tratou do resto e o não fêz.
Disse mais que nunca ouviu dizer que o Reverendo Suplicante mandasse levantar a bandeira dos rebeldes, e nem
conviesse para isso; porque o Capitão João Ribeiro Pessoa de
Lacerda Comandante da Vila, era quem distribuía as ordens
dos rebeldes e era inimigo declarado do Reverendo Suplicante, e por fim uniu-se com Manuel José de Medeiros, e outros inimigos do Reverendo Suplicante arguindo-lhe crimes
falsos, de que trata o requerimento.
Disse mais que não viu, nem ouviu dizer que o Revêrendo Suplicante blasfemasse contra o Nosso Augusto Soberano, antes sempre conservou a insígnia do Hábito de Cavaleiro da Ordem de Cristo.
Disse mais por ouvir dizer que o Reverendo Suplicante
fora chamado em sua casa, e os mais moradores desta Vila
para assistirem a abertura de uns ofícios que mandara o
Doutor Corregedor para se abrirem em Câmara, e abertos
que fossem se retirou com os mais para suas casas, e de como
depôs o referido assinou.
(a.)

Paulo Francisco de Arruda,
Capitão das Ordenanças
II — 31, 32, 8 n.o 48

47)

Declarou o Capitão Comandante João Soares de Albuquerque que sabe por ouvir dizer de público, que quem arrançou as armas reais, foi Antônio Francisco da Costa com

- il8outro sujeito de sobrenome Cüxarra na ocasião da insurPároco Sugência, e ao mesmo tempo apareceu o Reverendo
as
e
armas,
guardou dentro da
plicante e lhe pediu as ditas
Igreja Matriz debaixo do altar da capela-mor, dizendo püblicamente que a seu tempo serviriam, e depois de levantadas as bandeiras reais as mandou pregar pelo carapina Inácio Camelo Pessoa no seu mesmo lugar, que era na frente da
dita Matriz: disse mais, que não viu, nem ouviu dizer que
o Reverendo Suplicante fizesse ação alguma a favor dos rebeldes, antes pelo contrário sabe por ver, e ser notório, que
sendo mandadas pelos rebeldes duas pastorais para as ler
aos povos da sua freguesia, as não leu, nem mandou ler, e
usou sempre de público do Hábito de Cavaleiro da Ordem de
Cristo, de que abusavam os rebeldes: disse mais, que nunca
ouviu dizer, que o Reverendo Suplicante mandasse levantar
a bandeira dos rebeldes e nem isto se pode presumir; porque
o Capitão João Ribeiro Pessoa de Lacerda, comandante da
Vila, era quem distribuía as ordens dos rebeldes era público
inimigo do Reverendo Suplicante, inimigo tão grande, que
requereu muitas vezes contra êle aos seus superiores, e por
fim uniu-se a seu amigo Manuel José de Medeiros, e os mais
declarados inimigos do Reverendo Suplicante e arguiram-lhe
os falsos crimes, de que se queixa em seu requerimento e
nem ouviu dizer que êle assistisse ao levantamento da bandeira dos rebeldes, ou procurasse pessoa alguma para ser a
favor dos ditos rebeldes, e menos que blasfemasse do Soberano, e só sabe por ouvir dizer que o Reverendo Suplicante e
os mais moradores foram chamados para assistirem à abertura de uns ofícios, que mandara o Doutor Corregedor para
se abrirem na presença dos melhores da Vila, fora à casa da
Câmara, e assistira a abrir os ditos ofícios, e tanto o Revêrendo Suplicante, como os mais se retiraram para suas casas,
e de como depôs o referido assinou.
(a.)

João Soares de Albuquerque,
Capitão e Comandante das Ordenanças
II — 31, 32, 8 n.° 47
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48)

Declarou o Capitão João Hipólito Pereira de Morais que
sabe por ver, e ser público que as armas reais, que se acham
pregadas no frontespício da Matriz desta Vila, são as próprias, que sempre existiram antes da horrorosa insurgência, e que no tempo da mesma foram arrancadas por Antônio Francisco da Costa com o Cuxarra, e na ação de arrancá-las o Reverendo Suplicante as tomou e guardou dentro
da dita Matriz debaixo do altar da capela-mor, e disse públicamente que as guardava que a seu tempo seriam precisas, e logo que se levantaram os reais estandartes mandou
chamar o Reverendo Suplicante ao carapina Inácio Camelo
Pessoa, para as pregar fielmente na mesma forma, em que
estavam até com os próprios pregos antigos.
Disse mais que o Reverendo Suplicante nunca exercitou
função alguma a favor dos insurgentes, antes sendo-lhe entregues por ordem dos mesmos duas pastorais, para as publicar, ou mandar publicar, o não fêz, antes as consumiu.
Disse mais que o Reverendo Suplicante nunca cooperou para
se levantar a bandeira dos rebeldes, e nem assistiu a tal ação,
antes ouviu dizer muitas vezes que essa ação era praticada
por uma corja de bêbados, e que eram castelos ao vento, e
que ninguém se podia opor ao real braço de Sua Majestade.
Disse mais que nunca viu, nem ouviu dizer que o Revêrendo Suplicante blasfemasse contra o Nosso Soberano, e
nem contra a Real Família, e que todos os falsos crimes que
se lhe imputam, só poderiam nascer de seus públicos inimigos, como fossem o Capitão João Ribeiro Pessoa de Lacerda
Comandante desta Vila pois era quem distribuía as ordens
dos rebeldes, e unidos a êste Manuel José de Medeiros, e
outros.
Disse mais que o Reverendo Suplicante nunca abusou da
real insígnia, sempre a trouxe publicamente, apesar de ser
esta ação estranhada pelos rebeldes.
Disse mais que viu na ocasião, em que se achava em
casa do Reverendo Suplicante ser êle chamado, e todos os
mais moradores desta Vila, e algumas pessoas de fora que
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então se achavam na mesma Vila para assistirem à abertura
de uns ofícios do Doutor Corregedor para se abrirem em Câmara, e abertos que fossem se retirou sem dar assenso a
coisa alguma, e de como assim o disse, assinou.
(a.)

João Hipólito Pereira de Morais,
Capitão das Ordenanças
II — 31, 32, 8 n.° 48

49)

Declarou Domingos Mendes de Azevedo, que sabe por
ver, e conhecer distintamente, que as armas reais que se
acham na frente da Matriz desta Vila são as próprias, que
existiram antes da revolução e que sendo morador ao pé da
dita Matriz há vinte anos sempre as conheceu na mesma
forma em que existem, e que no tempo da revolução foram
arrancadas do seu competente lugar por Antônio Francisco
da Costa com o Cuxarra cujo ação vendo o Reverendo SuMaplicante pediu as ditas armas, e as guardou dentro da
triz, debaixo do altar da capela-mor, dizendo publicamente
devido
que as guardava para a seu tempo restituí-las ao seu
lugar.
Disse mais que o Reverendo Suplicante jamais exercitou
ação alguma a favor dos rebeldes, antes a êle depoente disse
repetidas vezes que semelhante fato acontecido só por bebedeira podia acontecer, e que era lástima perder-se todo o
mundo por causa de uma corja de bêbados mal intencionados.
Disse mais que o Reverendo Suplicante nunca levantou
bandeira dos rebeldes, e nem para isso cooperou em coisa aiguma antes advertia a todos, que ao real braço ninguém se
devia opor.
Disse mais que nunca viu, nem ouviu dizer que o Revêrendo Suplicante blasfemasse contra a pessoa do Soberano,
e menos da Real Família, e que só os seus inimigos poderiam fabricar-lhe a máquina de horrorosos crimes de que
trata o seu requerimento.
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Disse mais que o Reverendo Suplicante nunca deixou de
andar atualmente cruzado da insígnia de Cavaleiro da Ordem de Cristo, apesar de ser esta ação estranhada pelos insurgentes.
Disse mais que por vezes teve o Reverendo Suplicante
cartas dos rebeldes para ir àquele tribunal, e nunca lá foi.
Disse mais que sendo o Reverendo Suplicante chamado
para assistir à abertura de uns ofícios do Doutor Corregedor
com os povos desta Vila, êle depoente também se achava e
observou que o Reverendo Suplicante a nada assentiu, e com
êle depoente se retirou dizendo que o Procurador da Câmara,
e dique então existia, repugnou pagar ao Cuxarra cavalo
nheiro para se retirar quando veio influir os povos, e de
como assim o disse, assinou.
(a.)

Domingos Mendes de Azevedo
II — 31, 32, 8 n.o 49

50)

Declarou o Alferes Vicente Ribeiro Pessoa que sem ter
a menor sombra de dúvida conhece claramente, que as armas
reais, que se acham pregadas na frente da Matriz desta Vila
são as mesmas, que sempre existiram antes da infame revolução e que só saíram do seu próprio e competente lugar
quando foram arrancadas por Antônio Francisco da Costa
com o Cuxarra, o que vendo o Reverendo Suplicante as tomou guardando-as dentro da mesma Matriz, debaixo do altar
da capela-mor, dizendo publicamente a êle depoente que não
tardaria muito que as não visse no seu devido lugar, e que
se não unisse a tal partido, e logo que apareceu o feliz dia
da restauração da real coroa as mandou o Reverendo Suplicante pregar pelo carapina Inácio Camelo Pessoa.
Disse mais que o Reverendo Suplicante nunca assistiu,
e nem fêz função alguma pública, ou particular a favor dos
rebeldes, e nem no tempo dos mesmos pregou, e nem exortou
os povos para esse fim; antes tendo duas pastorais remetidas
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pelos rebeldes nem as publicou nem mandou publicar, nunca
fêz Te Deum Laudamos no tempo dos mesmos, antes na restauração das reais bandeiras pregou em honra de Sua Majestade Fidelíssima e fêz Te Deum Laudamos três dias.
Disse mais que nunca viu, nem ouviu dizer, que o Revêrendo Suplicante blasfemou contra a pessoa do Soberano, e
nem menos da Real Família, e que todas as disposições reais
punha na coroa da sua cabeça, e que todos os crimes, de que
se viu cercado o Reverendo Suplicante eram nascidos do ódio
dos seus inimigos.
Disse mais que o Reverendo Suplicante nunca deixou de
andar atual cruzado do seu hábito de Cavaleiro da Ordem de
Cristo, inda mesmo no tempo dos rebeldes.
Disse mais que sendo o Reverendo Suplicante chamado
várias vezes àquele tribunal de insurgência, nunca lá foi, desculpando-se que estava doente, e que sendo chamado para
assistir com os povos desta Vila à abertura de uns ofícios do
Doutor Corregedor que se abriram em Câmara, não assistiu,
e nem assentiu a coisa alguma, e com alguns moradores se
retirou a sua casa; e de como assim o disse, assinou.
(a.)

Vicente Ribeiro Pessoa,
Alferes Interino das Ordenanças
II --rr- 31, 32, 8 n.o 50

51)

Declarou o Capitão Gonçalo José da Silva, que com toda
verdade afirma serem as armas reais existentes na frente da
Matriz desta Vila as mesmas, que sempre existiram antes da
infame revolução, e que sempre se conservaram no seu devido lugar, e que só foram arrancadas quando o fizeram Antônio Francisco da Costa, com o Cuxarra e vendo o Revêrendo Suplicante praticada esta indigna ação, as pediu, e
guardou dentro da Matriz debaixo do altar da capela-mor,
dizendo publicamente que as guardava para a seu tempo
pregá-las no seu devido lugar.
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Disse mais que o Reverendo Suplicante nunca assistiu
a ação alguma feita a favor dos insurgentes, antes sim na
feliz restauração pregou, e fêz Te Deum Laudamos três dias
em honra de Sua Majestade Fidelíssima.
Disse mais que tendo o Reverendo Suplicante duas Pastorais por mandado dos insurgentes para as ler, ou mandar
ler, nunca o fêz nem na Matriz nem nas capelas filiais, antes as consumiu para não serem vistas. Disse mais que
nunca viu, nem ouviu dizer que o Reverendo Suplicante blasfemasse contra Sua Majestade Fidelíssima, e nem menos
contra a Real Família.
Disse mais que o Reverendo Suplicante não levantou
bandeira dos insurgentes, nem assistiu, nem cooperou para
isto, antes convocou algumas pessoas para levantar o real estandarte, e sempre andou cruzado com o seu hábito de Cavaleiro da Ordem de Cristo em todo o tempo da revolução.
Disse mais que sendo chamado várias vezes para assistir
à abertura de uns ofícios do Doutor Corregedor que se abriram em Câmara só assistiu, uma vez, e na ação de se abrirem, se retirou, não convindo em coisa alguma e de como
assim o disse, assinou.
(a.)

Gonçalo José da Silva,
Capitão dos Ordenanças
II — 31, 32, 8 n.° 51

52)

Declarou o Capitão Antônio José de Moura Varejão que
sabe por ver que as armas reais, que se acham pregadas na
frente da Matriz desta Vila, são as mesmas que sempre existiram antes da insurgência, e que só saíram daquele competente lugar no tempo da insurgência arrancadas por Antônio
Francisco da Costa com o Cuxarra, e logo apareceu o Reverendo Suplicante e as pediu, guardando-as dentro da Matriz
debaixo do altar-mor, dizendo que a seu tempo êle as resti-
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tuiria ao seu lugar, como o fêz mandando-as pregar pelo carapina Inácio Camelo Pessoa.
Disse mais que o Reverendo Suplicante nunca executou
função alguma a favor dos rebeldes, nem pregou, e nem convocou pessoa alguma para o fazer, antes recebendo duas pastorais para as publicar, ou mandar publicar, o não fêz, e nem
consentiu fazê-lo.
Disse mais que o Capitão João Ribeiro Pessoa de Lacerda era inimigo declarado do Reverendo Suplicante, por
se não querer unir ao partido dele dito Capitão, e de outros
também inimigos do Reverendo Suplicante.
Disse mais, que o Reverendo Suplicante nunca blasfemou contra a pessoa do Soberano, e nem contra a Real Família, antes sempre conservou a insígnia de Cavaleiro da Ordem de Cristo, da qual sempre andou cruzado publicamente.
Disse-me mais que sabe por ver que o Reverendo Suplicante muitas vezes foi chamado para ver abrir vários ofícios do Doutor Corregedor, que se abriram em Câmara, a
que não assistiu, e só o fêz uma vez por ser chamado com
os povos desta Vila, e chegando o Reverendo Suplicante à
Câmara, não quis presidir a ação alguma, e se retirou à sua
casa, e de como assim o disse assinou.
(a.)

Antônio José de Moura Varejão,
Capitão das Ordenanças
II — 31, 32, 8 n.o 52

53)
Declarou o Reverendo Vigário interino Manuel José dos
Prazeres, que as armas reais, que estão pregadas na frente
da Matriz, são as próprias que sempre estiveram, pois tem
verdadeiro conhecimento delas por morar já oito anos nesta
Vila, e sabe por ouvir dizer que foram tiradas do seu lugar
por Antônio Francisco da Costa, morador que foi desta Vila
com o Cuxarra, e na ocasião em que foram tiradas, o Revêrendo Suplicante as recebeu, guardando-as para as pôr no
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seu competente lugar depois de levantadas as bandeiras reais
pelo carapina Inácio Camelo Pessoa, e sempre as teve com
todo zelo e cautela debaixo do altar da capela-mor.
Disse mais que o Reverendo Suplicante nunca exerceu
ato algum a favor dos rebeldes, nem pregou, nem fêz Te Deum
Laudamos no tempo da insurgência, o que pelo contrário
executou depois da feliz restauração das bandeiras reais, fazendo três dias Te Deum e pregando em honra de Sua Majestade Fidelíssima.
Disse mais que o Reverendo Suplicante não levantou
bandeira dos insurgentes, nem assistiu ao levantamento dela
e nem para isso cooperou, e que nunca disse coisa alguma
contra Sua Majestade Fidelíssima e nem contra a Real Família.
Disse mais que em todo tempo da infame revolução sempre andou cruzado do hábito de Cavaleiro da Ordem de
Cristo.
Disse mais que o Reverendo Suplicante foi muitas vezes
chamado por aquele tribunal da insurgência, e nunca obedeceu.
Disse mais que sendo chamado para assistir a uns oficios do Doutor Corregedor para serem abertos em Câmara,
sendo convocados também os povos desta Vila foi uma única
vez, e não concordou em coisa alguma, e se retirou à sua
casa, e de como assim o disse, assinou.
(a.)

Manuel José dos Prazeres,
Vigário Interino
II — 31, 32, 8 n.o 53

54)

Declarou Conrado Joaquim de Lira Flores que sabe por
ouvir dizer, e presenciar que as armas reais que se acham
pregadas na frente da Matriz desta Vila são as mesmas que
sempre estiveram antes da insurgência.
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Disse mais por ser público que quem arrancou as ditas
armas foi Antônio Francisco da Costa, morador nesta Vila,
com o Cuxarra e que não só arrancou as ditas, como também as suas, que as tinha à sua porta como vendedor do tabaco do contrato real.
Disse mais que sabe por ser público que na ocasião em
arque o tal Antônio Francisco da Costa com o Cuxarra
tomou,
as
Suplicante
Reverendo
rançaram as ditas armas, o
guardando-as dentro da mesma Matriz debaixo do altar da
capela-mor, dizendo que a seu tempo as mandaria pregar,
como o fêz pelo carapina Inácio Camelo Pessoa.
Disse mais que o Reverendo Suplicante sempre repugnou a todas as determinações dos rebeldes, de sorte que
tendo duas pastorais para as publicar, nunca o fêz, antes as
rasgou, que tudo sabe o depoente por ser público e notório.
Disse mais que o Reverendo Suplicante nunca cooperou
para uma ação tão horrorosa de levantar a bandeira dos rebeldes, e nem menos assistiu.
Disse mais que o Reverendo Suplicante nunca disse coisa
alguma contra Sua Majestade Fidelíssima e que só podia ser
arguido tão falsamente pelos seus inimigos.
Disse mais que o Reverendo Suplicante nunca deixou de
trazer a insígnia de Cavaleiro da Ordem de Cristo em todo
tempo da revolução.
Disse mais que sabe por ouvir dizer que o Reverendo
Suplicante muitas vezes foi chamado dos insurgentes, e
nunca lá foi, e que sendo chamado à Câmara para assistir
à abertura de uns ofícios do Doutor Corregedor só foi uma
vez à dita Câmara na ocasião que foram chamados todos
os povos desta Vila, e não conveio em coisa alguma, e logo
se retirou, e de como assim o disse assinou.
(a.)

Conrado Joaquim de Lira Flores
II — 31, 32, 8 n.° 54
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55)
Declarou o Padre Fr. Joaquim dos Prazeres Brainer que
sabe por ser público que quem arrancou as armas reais que
se achavam pregadas na frente da Matriz desta Vüa foi Antônio Francisco com o Cuxarra mandado pelos rebeldes e
que na ação de arrancá-las apareceu o Reverendo Vigário
Suplicante e pediu aos ditos, que lhe dessem aquelas armas
reais, e recebendo-as, as guardou dentro da Matriz debaixo
do altar da capela-mor, e ao mesmo passo disse a várias pessoas, que a seu tempo seriam postas no seu mesmo lugar,
onde hoje existem, e depois da feliz restauração das reais
bandeiras as mandou pregar pelo carapina Inácio Camelo
Pessoa.
Disse mais que sabe por ouvir dizer publicamente que o
Reverendo Suplicante não assistiu ao levantamento da bandeira provisória, e nem para isso cooperou.
Disse mais por ser público, e notório que o Reverendo
Suplicante tem duas pastorais remetidas pelos insurgentes
para as publicar, e que não constou tal fizesse, nem mandasse fazer.
Disse mais que o Reverendo Suplicante sempre andou
publicamente com a insígnia do seu hábito de Cavaleiro da
Ordem de Cristo.
Disse mais que não consta que o Reverendo Suplicante
falasse contra Sua Majestade nem a sua Real Família, antes
sempre deu provas de um fiel vassalo, e mais não disse, e de
como depôs o referido assinou.
(a.)

Fr. Joaquim dos Prazeres Brainer
II — 31, 32, 8 n.o 55

56)

Declarou
estão postas
mesmas que
retiraram na

José Pedro Alexandrino que as armas reais que
sobre a porta da Matriz desta Vila, são as
existiram na ocasião da revolução, e que só se
ocasião da mesma por Antônio Francisco da
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Costa com o Cuxarra e saindo o Reverendo Suplicante as
recebeu, tornando-as para as guardar, como o fêz, conservando-as com todo zelo, e cuidado debaixo do altar da capelamor, dizendo publicamente que a seu tempo as mandaria
real
pregar, como aconteceu logo depois da restauração da
Camelo
Inácio
coroa, mandando-as pregar pelo carapina
Pessoa.
Disse mais que o Reverendo Suplicante nunca exercitou
função alguma pública e nem ainda particular a favor dos
insurgentes, tanto assim que tendo duas pastorais daquele
tribunal insurgente para as publicar, ou fazer publicar, o não
fêz, rasgando-as para não serem vistas como êle depoente
observou visivelmente.
Disse mais que sabe por ver que o Reverendo Suplicante
não levantou bandeira dos rebeldes, e nem assistiu à dita
ação, nem para isso concorreu, antes intentava levantar
bandeira real.
Disse mais que o Reverendo Suplicante nunca tratou indecorosamente ao Soberano, antes depois de levantados os
reais estandartes pregou, e fêz três dias Te Deum em
honra de Sua Majestade Fidelíssima, e que em todo tempo
da revolução sempre trouxe publicamente o hábito de Cavaleiro da Ordem de Cristo.
Disse mais que sendo o Reverendo Suplicante muitas
vezes chamado para assistir a abrir-se vários ofícios do
Doutor Corregedor em Câmara com os povos desta Vila, só
uma vez o fêz, não concordando em coisa alguma, e logo saiu
para fora, e de como assim o disse assinou.
(a.)

José Pedro Alexandrino
II — 31, 32, 8 n.° 56

57)

Declarou o Alferes Cipriano Antônio de Lima Pinto que
a ninguém é [... ] que as armas reais que se acham postas
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sobre a porta da Matriz desta Vila, são as próprias que sempre existiram antes da infame revolução, e que só saíram
daquele lugar, quando foram arrancadas por Antônio Francisco da Costa, com o Cuxarra, e outros por ordem dos rebeldes, cuja ação observando o Reverendo Suplicante pediu
as ditas armas, e as guardou dentro da Matriz debaixo da
capela-mor e logo que a Providência Divina permitiu que
chegasse o feliz instante da restauração dos reais estandartes, o dito Reverendo Suplicante as mandou pregar com os
mesmos pregos antigos pelo carapina Inácio Camelo Pessoa.
Disse mais que o Reverendo Suplicante não levantou a
bandeira dos rebeldes, não assistiu nem concorreu para isso.
Disse mais que o Reverendo Suplicante não fêz função
alguma pública, ou particular a favor dos rebeldes, não pregou nem fêz Te Deum no tempo da insurgência, antes
pelo contrário na restauração das reais bandeiras pregou,
fêz três dias Te Deum em honra de Sua Majestade Fidelíssima e da Real Família.
Disse mais que o Reverendo Suplicante tendo duas pastorais dos rebeldes para as publicar o não fêz, nem por si,
nem por outro e que sendo chamado àquele tribunal insurgente, nunca lá foi, o que tudo sabe por ver, e ser coisa inegável.
Disse mais que em todo tempo da revolução sempre andou publicamente cruzado com o seu hábito de Cavaleiro da
Ordem de Cristo, e de como assim o disse, assinou.
(a.)

Cipriano Antônio de Lima Pinto,
Alferes do 8.° Batalhão
II — 31, 32, 8 n.o 57

58)
Declarou o Tenente Joaquim Luiz de Melo que é inegável
que as armas reais que se acham na frente da Matriz desta
Vila, não sejam as próprias que sempre existiram antes da
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infame revolução, e que só saíram do seu lugar, quando foram arrancadas por Antônio Francisco da Costa, Cuxarra,
e outros, o que vendo o Reverendo Suplicante, pediu as ditas
armas, dizendo que a seu tempo seriam postas em seu devido
lugar, o que cumpriu logo que se levantaram os rais estandartes, mandando pregá-las pelo carapina Inácio Camelo
Pessoa.
Disse mais que o Reverendo Suplicante não levantou a
bandeira dos insurgentes, não assistiu a ela, e nem concorreu
para tal ação.
Disse mais que o Reverendo Suplicante nunca fêz função
alguma a favor dos rebeldes, nunca obedeceu a aquele tribunal insurgente, tanto assim, que sendo chamado nunca lá foi,
e sendo-lhe remetidas pelos mesmos rebeldes duas pastorais
para as publicar, e sabendo disto o Comandante João Ribeiro
Pessoa de Lacerda, lhe mandou dizer que desse a causa por
que o não fazia, que estava na circunstância o fazer prender,
e remetê-lo ao governo provisório, e a êle depoente disse o
Reverendo Suplicante que só se temia do dito Comandante
João Ribeiro que o não mandasse ir amarrado e, esteve o Reverendo Suplicante escondido alguns dias, temendo não fosse
preso, o que tudo sabe o depoente por ver, e presenciar.
Disse mais que o Reverendo Suplicante nunca disse
coisa contra a soberania real.
Disse mais que em todo tempo da revolução sempre andou cruzado com o seu hábito de Cavaleiro da Ordem de
Cristo, e que nesse mesmo tempo nunca pregou, ou fêz Te
Deum a favor dos conjurados, antes sim pregou, fêz três
dias Te Deum em honra de Sua Majestade Fidelíssima.
Disse mais que o Reverendo Suplicante não levantou
bandeira dos rebeldes, não assistiu a ela, e nem concorreu
para uma ação tão enorme, o que tudo sabe por ver.
Disse mais que o Reverendo Suplicante muitas vezes lhe
disse que tardaria pouco que não visse a funesta conseqüência dos rebeldes, exortando-o todos os dias não seguisse tal
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partido que tal ação era praticada por uma corja de bêbados,
e de como depôs o referido, assinou.
(a.)

Joaquim Luiz de Melo,
Tenente do 8.° Batalhão de Milícias.
II — 31, 32, 8 n.o 58

59)

Declarou o Tenente João José de Souza Rangel que sabe
por ver, que as armas reais, são as próprias, que sempre existiram na frente da Matriz desta Vila e hoje existem.
Disse mais que por ouvir dizer publicamente que quem
arrancou as ditas armas no tempo da insurgência foi Antônio Francisco da Costa com o Cuxarra, mandado pelos insurgentes, e que nem só o dito Antônio Francisco arrancou
as ditas armas da Matriz como também as que tinha em sua
porta, como vendedor do tabaco do contrato real, e que na
ação de as arrancar, apareceu o Reverendo Suplicante e as
pediu, guardando-as dentro da Matriz debaixo do altar-mor
e fêz público a todos os seus amigos, e mais pessoas desta
Vila, que as guardava para as pôr no seu lugar, pois breve
espera vêr aqueles insurgentes destruídos, pois eram uma
corja de bêbados.
Disse mais que o Reverendo Suplicante não cooperou,
nem aconselhou a pessoa alguma para que levantasse bandeira dos rebeldes, e nem assistiu a esta ação antes deu infinitos passos concordando com os seus amigos, de quem se
fiava, para levantarem bandeira real.
Disse mais que sabe por ver que o Reverendo Suplicante
sempre conservou em si publicamente a insígnia de Cavaleiro
da Ordem de Cristo, e que nunca ouviu dizer que o Revêrendo Suplicante tratasse contra o decoro de Sua Majestade Fidelíssima, e nem da Família Real, e consta a êle depoente, que o Reverendo Suplicante depois de levantadas as
bandeiras reais pregara e fizera três dias Te Deum em ação
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de graças ao Nosso Soberano, e de como depôs o referido,
assinou.
(a.)

João José de Souza Rangel,
Tenente de Milícias do 8.° Batalhão
II — 31, 32, 8 n.° 59

60)

Declarou o Sargento Antônio José de S. Ana que sabe
por ver, e ser público, que as armas reais, que se acham pregadas na frente da Matriz desta Vila são aquelas mesmas
que sempre existiram antes da revolução dos infames rebeldes, e que só saíram daquele dito lugar, quando as arrançou Antônio Francisco da Costa com o Cuxarra, e outros cuja ação vendo o Reverendo Suplicante imediatamente
as tomou, e as foi guardar dentro da Matriz, debaixo do altar
da Capela-mor, e logo disse a todos que se achavam presentes que pouco tempo passaria que todos as não vissem no
seu lugar, e assim aconteceu logo que se levantou a bandeira real, mandando-as pregar pelo carapina Inácio Camelo
Pessoa.
Disse mais que o Reverendo Suplicante que sabe que o
Reverendo Suplicante não assistiu ao levantamento da bandeira dos rebeldes nem deu conselho para isso.
Disse mais que o Reverendo Suplicante nunca falou
contra Sua Majestade Fidelíssima, antes sempre conservou
a insígnia de Cavaleiro da Ordem de Cristo, uma das coisas
ignoradas pelos revolucionários.
Disse mais que o Reverendo Suplicante nunca obedeceu
àquele tribunal insurgente, tanto assim, que sendo chamado
muitas vezes, lá não foi e recebendo duas pastorais para as
publicar, o não fêz, nem por si, nem por outro.
Disse mais que em todo tempo de revolução o Reverendo
Suplicante nunca pregou a favor dos insurgentes, e nem fêz
Te Deum, o que executou depois da restauração das reais
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bandeiras pregando, e fazendo Te Deum três dias, e de como
assim o disse, assinou.
(a.)

Antônio José de S. Anna,
Sargento de Milícia do 8.° Batalhão
II — 31, 32, 8 n.° 60

61)
Declarou José Vitoriano dos Santos, que sabe por ver,
como testemunha dos fatos expressos no requerimento que
as armas reais que se acham pregadas na frente da Matriz
desta Vila são as mesmas que sempre existiram, e que só foram tiradas daquele lugar quando foram arrancadas por
Antônio Francisco da Costa, Cuxarra e outros, e ao mesmo
tempo aparecendo o Reverendo Suplicante lhes pediu as ditas armas, e lhas entregaram, e foi guarda-las debaixo do
altar da Capela-mor da mesma Matriz, dizendo em presença
dele depoente, e de outros que a seu tempo serviriam para as
tornar a pregar no seu devido lugar, o que fêz logo que se
levantaram as bandeiras reais, convidando para as pregar
ao carapina Inácio Camelo Pessoa, que as pregou com os
mesmos pregos antigos.
Disse mais que o Reverendo Suplicante não levantou a
bandeira dos rebeldes, não assistiu a essa ação, e nem concorreu para isso.
Disse mais que o Reverendo Suplicante em todo tempo
da revolução sempre andou cruzado com o seu hábito de
Cavaleiro da Ordem de Cristo, e que nunca falou contra o
decoro da soberania real.
Disse mais que o Reverendo Suplicante nunca obedeceu
ao tribunal insurgente, tanto assim que sendo chamado
dele, lá não foi, e tendo duas pastorais para as publicar, o
não fêz nem por si, nem por outro, o que tudo sabia por ver,
e assistir a todos estes fatos, e de como assim o disse assinou.
(a.)

José Vitoriano dos Santos
II — 31, 32, 8 n.° 61
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62)

Declarou Francisco Xavier das Chagas Freitas, que sabe
por presenciar que as armas reais, que se acham pregadas
na frente da Matriz são as mesmas que sempre existiram,
desde o ano de mil setecentos e noventa nove, e que sabe
por ouvir dizer que só saíram do seu competente lugar,
quando as arrancou Antônio Francisco da Costa com o
Cuxarra, e outros, e que saindo o Reverendo Suplicante lhes
pedira as ditas, e lhas entregaram e foi guardá-las dentro da
Matriz, debaixo do altar da Capela-mor, dizendo aos circunstantes, que a seu tempo as pregaria no seu lugar, o que fêz
logo que se levantaram as bandeiras reais convidando para
as pregar ao carapina Inácio Camelo Pessoa, que as pregou
com os mesmos pregos antigos.
Disse mais por ver, e ser público que o Reverendo Suplicante não obrou ação alguma contra o Soberano, nem
cooperou para se levantar a bandeira dos rebeldes e nem assistiu a isso.
Disse mais que em todo tempo da revolução sempre o
viu cruzado com o hábito de Cavaleiro da Ordem de Cristo.
Disse mais que o Reverendo Suplicante nunca obedeceu
àquele tribunal insurgente, de sorte que sendo chamado,
nunca lá foi e tendo duas pastorais para as publicar, o não
fêz, e no tempo em que se levantaram as bandeiras reais
pregou, e fêz Te Deum três dias em ação de graças a Sua
Majestade Fidelíssima e de como assim o disse assinou.
(a.)

Francisco Xavier das Chagas Freitas
II — 31, 32, 8 n.o 62

63)

Declarou Vicente Ferreira de Melo que sabe por ver, e
presenciar todos os fatos de que trata o requerimento do
Reverendo Suplicante que as armas reais, que se acham na
frente da Matriz desta Vila são as próprias que sempre existiram no dito lugar antes da revolução, e sabe mais por ser
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público que Antônio Francisco da Costa com o Cuxarra, e
outros despregaram as ditas armas da frente da dita Matriz
por ordem dos insurgentes, e que êle depoente vira o Revêrendo Suplicante recebê-las, e guardá-las debaixo do altar
da Capela-mor, dizendo que a seu tempo elas seriam postas
em seu lugar, e depois de levantadas as bandeiras reais, as
mandou pregar por Inácio Camelo Pessoa com os mesmos
pregos de antes.
Disse mais que o Reverendo Suplicante na ocasião que
se levantou a bandeira dos insurgentes, estava em sua casa
não assistiu nem cooperou para tal ação.
Disse mais que em todo tempo de revolução sempre o
viu cruzado com a cruz de Cavaleiro da Ordem de Cristo e
que nunca viu, nem ouviu dizer que o Reverendo Suplicante
falasse contra o nosso Soberano, antes dizia que uns poucos
de bêbados eram a causa da perdição dos povos.
Disse mais que sabe que o Reverendo Suplicante teve
duas pastorais dos insurgentes para as publicar, o que não
fêz, antes as rasgou, e que nunca obedeceu àquele tribunal
insurgente pois sendo chamado nunca lá foi.
Disse mais que o Reverendo Suplicante depois de levantadas as bandeiras reais pregou, e fez três dias Te Deum em
ação de graças ao nosso Soberano, e de como assim o disse,
assinou.
(a.)

Vicente Ferreira de Melo Silva
II — 31, 32, 8 n.o 63

64)

Declarou Lourenço Pereira da Cruz, como testemunha
que sabe, viu e observou todos os fatos constantes do requerimento do Reverendo Suplicante: primeiramente diz que as
armas reais que se acham pregadas na frente da Matriz desta
Vila são as próprias que sempre existiram antes da revolução e que foram tiradas de seu devido lugar por Antônio
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Francisco da Costa, vendedor do tabaco do real contrato, com
o Cuxarra, e outros, o qual Antônio Francisco até despregou
as armas, que tinha sobre a sua porta passando ao ponto de
dizer, que o Reverendo Suplicante devia ser preso, e remetido
aos governadores provisórios por as não ter arrancado, vendo
o Reverendo Suplicante esta ação saiu na ocasião que estavam
arrancando, e pediu, que lhas dessem, e recebendo-as as
mandou guardar pelo depoente debaixo do altar-mor dizendo
a êle depoente e mais circunstantes que elas haviam ser preInácio Camelo
gadas no seu lugar, como o fêz pelo carapina
estandartes.
Pessoa logo depois de levantados os reais
Disse mais que o Reverendo Suplicante não levantou
bandeira dos rebeldes nem assistiu a ela e nem cooperou para
uma ação tão infame.
Disse mais que o Reverendo Suplicante em todo tempo
da malvada revolução sempre andou atualmente de público
e
cruzado com a insígnia de Cavaleiro da Ordem de Cristo,
inda
ao tal tribunal
que nesse mesmo tempo não obedeceu
caso fêz, lá não
nenhum
chamado,
surgência porque sendo
não quis puas
foi e sendo-lhe remetidas duas pastorais,
Vil i p o y*

Disse mais que sendo o Reverendo Suplicante chamado
assistir
à Câmara com os povos desta Vila veio a ela para
nao
fossem
a uns ofícios do Doutor Corregedor e abertos que
assim
conveiu em coisa alguma e logo se retirou, e de como
depôs, assinou.
(a.)

Lourenço Pereira da Cruz
II — 31, 32, 8 n.o 64

65)
Declarou Francisco Pereira Borges que sabe por ver que
as armas reais que se acham fixadas na frente da Matriz
são as mesmas, que antes da revolução sempre existiram, e
Antônio
que por ordem dos insurgentes foram tiradas por
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Francisco da Costa, Cuxarra, e outros, o que observando o.
Reverendo Suplicante pediu-as e as mandou guardar debaixo
do altar da Capela-mor e depois da restauração, as mandou
pregar no seu devido lugar pelo carapina Inácio Camelo
Pessoa.
Disse mais que o Reverendo Suplicante não cooperou
para o levantamento da bandeira dos rebeldes, não assistiu
a ela e nem aconselhou para tal ação.
Disse mais que o Reverendo Suplicante sempre andou
cruzado com a insígnia de Cavaleiro da Ordem de Cristo, e
nesse tempo não pregou, nem fêz Te Deum a favor dos rebeldes, antes pelo contrário no levantamento das bandeiras
reais pregou, e fêz Te Deum três dias em honra de Sua Majestade Fidelíssima e de como assim o disse, assinou.
(a.)

Francisco Pereira Borges
II — 31, 32, 8 n.o 65

66)

Declarou Antônio Manuel de Macedo que sabe por ver
que as armas reais que se acham pregadas na frente da Matriz desta Vila são as próprias que sempre existiram antes
da revolução e que foram tiradas por Antônio Francisco da
Costa, Cuxarra e outros por ordem dos rebeldes, o que vendo
o Reverendo Suplicante pediu as ditas armas, e lhas entregaram e disse perante os circunstantes que as guardava para
a seu tempo serem postas no seu próprio lugar, e logo depois de levantadas as bandeiras reais as mandou pregar pelo
carapina Inácio Camelo Pessoa.
Disse mais que o Reverendo Suplicante não levantou
bandeira dos rebeldes, não assistiu nem conveio em cousa
alguma.
Disse mais que o Reverendo Suplicante no tempo da revolução sempre trouxe a insígnia de Cavaleiro da Ordem de
Cristo, e que nesse tempo nunca pregou, nem fêz Te Deum
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a favor dos rebeldes, o que pelo contrário executou no levantamento das reais bandeiras, que pregou e fêz Te Deum
três dias em ação de graças ao Nosso Soberano.
Disse mais que o Reverendo Suplicante nunca obedeceu
àquele tribunal insurgente, de sorte que sendo chamado não
quis obedecer, e tendo duas pastorais, para as publicar por
ordem dos mesmos nem o fêz, nem mandou fazer, e de como
assim o disse, assinou.
(a.)

Antônio Manuel de Macedo
II — 31, 32, 8 n.o 66

67)

Declarou Inácio Camelo Pessoa como testemunha de
vista de todos os fatos que relata o requerimento disse ao
primeiro que sabe que as armas reais, que se acham pregadas
na frente da Matriz desta Vila são as próprias que sempre
existiram antes da insurgência e que ouviu dizer por ser público que Antônio Francisco da Costa, com o Cuxarra, e
outros, arrancaram as ditas armas por ordem dos rebeldes e
que depois de levantadas as bandeiras de Sua Majestade êle
depoente foi chamado pelo Reverendo Suplicante em um dia
sábado perante o concurso do povo, que nesse dia se costuma ajuntar para a feira, lhe deu o Reverendo Suplicante
as armas reais para êle depoente as pregar no seu próprio
lugar, que dantes estavam, dizendo que as tinha guardado
debaixo do altar da Capela-mor, para a seu tempo serem pregadas no seu competente lugar, e que era chegado o seu legítimo tempo, e até os mesmos pregos que dantes tinha.
Disse mais que o Reverendo Suplicante não concorreu
para que se levantasse a bandeira dos insurgentes, antes havendo notícia que vinha um reforço para esta Vila sem se
saber a favor de quem disse o Reverendo Suplicante a êle
depoente, na ocasião, que foi enterrar um filho, perante várias pessoas, que se não viesse o dito reforço a favor de Sua
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Majestade Fidelíssima ninguém se opusesse, e que se deviam unir todos a fim de se levantarem as bandeiras reais,
e que fosse advertindo a todos que encontrasse.
Disse mais que sabe que o Reverendo Suplicante nunca
tratou contra o Nosso Soberano, e nem da Família Real, antes sempre usou publicamente da insígnia de Cavaleiro da
Ordem de Cristo em todo tempo da revolução.
Disse mais que sabe por ver que o Reverendo Suplicante
sendo chamado muitas vezes pelos insurgentes, não quis obedecer, e sendo-lhe remetidas duas pastorais para as publicar
o não fêz, nem mandou fazer, e as rasgou.
Disse mais que sabe por ver e assistir, que o Reverendo
Suplicante fêz Te Deum três dias e pregou em ação de graças
ao Nosso Augusto Soberano, praticando mais o Reverendo
Suplicante em cada dia daquela ação vir à Casa da Câmara
convocando todos os povos desta Vila e todas Autoridades, e
conduzia em seus braços o real busto de Sua Majestade debaixo do palio, com toda a devida solenidade, para a dita
Matriz, e no fim da ação o tornava a conduzir na mesma
forma, e de como assim o disse, assinou.
(a.)

Inácio Camelo Pessoa
II — 31, 32, 8 n.« 67

68)

Declarou o Reverendo Padre José Joaquim Lobo de Albertim, que sabe por ver que as armas reais, que se acham
pregadas na frente da Matriz desta Vila são as próprias que
antigamente estavam antes da infame insurgência. Disse
mais que sabe por ver que quem arrancou as ditas armas
no tempo dos rebeldes foi Antônio Francisco da Costa com
o Cuxarra, e outros, e vendo o Reverendo Suplicante este
mau procedimento as tomou das mãos dos ditos, e as guardou
dentro da Matriz, debaixo do altar da Capela-mor. Disse
mais que sabe por ver, que depois de levantadas as bandeiras
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reais mandou o Reverendo Suplicante chamar ao carapina
Inácio Camelo Pessoa para as pregar, dizendo na ocasião
guardou as ditas armas na presença de muito povo, que a
seu tempo elas seriam postas em seu lugar, como de fato
assim o executou.
Disse mais que sabe que o Reverendo Suplicante não
cooperou para o levantamento da bandeira dos insurgentes,
e nem assistiu a êste fato, antes acompanhou a muitas pessoas para levantarem a bandeira real.
Disse mais que sabe que o Reverendo Suplicante nunca
falou contra o nosso Soberano, antes sempre mostrou ser um
fiel vassalo, que só os seus inimigos poderão negar essa verdade.
Disse mais que sabe por ver, que o Reverendo Suplicante
em todo tempo da revolução sempre andou cruzado com a
Cruz de Cavaleiro da Ordem de Cristo, e que nesse mesmo
tempo nunca pregou a favor dos insurgentes, antes pelo contrário depois de levantadas as bandeiras reais, pregou e fêz
Te Deum três dias, em ação de graças ao Nosso Augusto Soberano, vindo em cada dia desta ação a Casa da Câmara a
conduzir com toda solenidade o real busto de Sua Majestade
e finda a ação o tornava a levar com a mesma solenidade, ao
que tudo assistiu êle Reverendo depoente, e de como assim
o disse assinou.
(a.)

José Joaquim Lobo de Albertim
II — 31, 32, 8 n.o 68

69)

Reconheço em primeiro lugar todas as firmas constantes de folhas duas e três adonde principia a de Antônio Barbosa da Silva e acaba na de Antônio José de Carvalho, em
segundo reconheço igualmente todas as firmas dos depoentes sendo a primeira de Paulo Travassos de Arruda e a última do Reverendo Padre José Joaquim Lobo de .Albertim,
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onde pega o presente, tanto porque de todos tenho eu inteiro conhecimento como foram feitos em minha presença.
Vila do Limoeiro, 23 de junho de 1820.
Em fé e testemunho de verdade
O Tabelião Público
(a.)

João Clemente de Souza Correia

O Doutor Antero José da Maia e Silva, professo na Ordem de Cristo do Desembargo de Sua Majestade Fidelíssima, seu Desembargador Ouvidor Geral do Recife de Pernamnambuco, Corregedor da Comarca, e nela Juiz de índia e
Mina com alçada pelo mesmo Senhor, que Deus guarde etc.
Faço saber que me constou por fé do Escrivão que esta subscreveu ser a letra do reconhecimento e sinal público e raso
retro do próprio Tabelião João Clemente de Souza Correia
o que hei por justificado. Recife de Pernambuco, 6 de julho
de 1820. Manuel Pereira Dutra o subscrevi.
(a.)

Antero José da Maia e Silva

N.o 111.
Fagou seiscentos e quarenta réis de selo.
Recife, 3 de julho de 1820.
(ass.)

Ferreira
Guimarães
II — 31, 32, 8 n.o 69

70)
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor.
Diz o Padre Francisco de Sales, Vigário que foi da Vila
do Limoeiro que precisa por certidão dos livros dos autos
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da rematação, dos contratos reais desde o ano de 1810 até
o ano de 1818 todos os autos da rematação dos contratos
reais em que figurou de rematante ou fiador Antônio Francisco da Costa, morador que foi da Vila do Limoeiro.
Pede a Vossa Excelência seja servido mandar ao Escrivão
Deputado ou a quem competir lhe dê a dita certidão.
E Receberá Mercê.
Isidoro Martins Soriano, Cavaleiro da Ordem de Cristo,
Escrivão da Receita, e Despesa da Tesouraria Geral, e Escrivão Deputado da Junta da Real Fazenda desta Província
de Pernambuco por Sua Majestade Fidelíssima, que Deus
guarde, etc. Certifico que revendo os livros de contas correntes dos contratadores dos contratos reais desta dita Província,
deles não consta que o Suplicante Antônio Francisco da
Costa, em tempo algum contratador, ou fiador dos ditos contratos, digo em tempo algum fosse contratador ou fiador dos
ditos contratos (1). E para que o referido conste onde convir,
se passou a presente certidão, em observância do despacho
retro do Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor General desta
dita Província. Recife de Pernambuco, vinte e quatro de
julho de mil oitocentos e vinte.
Fiz escrever, e assinei.
(a.)

Isidoro Martins Soriano

(A margem):
(1) Antônio Francisco nunca foi rematador e nem fiador
dos reais contratos.
O Doutor Antero José da Maia e Silva, professo na Ordem de Cristo do Desembargo de Sua Majestade Fidelíssima,
seu Desembargador Ouvidor Geral do Recife de Pernambuco

— 143 —
e Corregedor da Comarca, e nela Juiz de índia e Mina com
alçada pelo mesmo Senhor que Deus guarde etc. Faço saber
que me constou por fé do Escrivão que esta subscreveu ser
a letra da subscrição e sinal retro do próprio punho de Isidoro Martins Soriano o que hei por justificado. Recife de
Pernambuco, 24 de julho de 1820. Manuel Pereira Dutra,
Escrivão o subscrevi.
(a.)

Antero José da Maia e Silva

N.o 1.663.
Pagou oitenta réis de selo.
Recife, 24 de julho de 1820.
(a.)

Ferreira. Guimarães

(No alto do documento) — Passe em termos. Recife,
22 de julho de 1820.
(Rubrica).
II — 31, 32, 8 n.o 70

71)
Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor.
Diz o Padre Francisco de Sales, Vigário que foi da Vila
do Limoeiro, preso nas cadeias da Cidade da Bahia que para
bem da sua justiça precisa que o Sargento-mor encarregado
da Polícia Fernando da Costa Almeida ateste ao pé desta
o que presenciou dizer os moradores da Vila do Limoeiro
na ação da prisão que êle fêz ao Suplicante, e na demora
que ali teve para se pôr em marcha para esta praça; como
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também o que ouviu em caminho a um morador da sobredita Vila na fala que fêz ao Suplicante.
Pede a Vossa Excelência seja servido mandar dar a dita
atestação com a individuação possível.
E Receberá Mercê.
(No alto do documento):
Ateste como se requer. Recife, 26 de julho de 1820.
(Rubrica).
Fernando da
São Bento d'Aviz
pelo Ilustríssimo
pitão General da

Costa e Almeida, Cavaleiro da Ordem de
e Major de Cavalaria empregado na Polícia
e Excelentíssimo Senhor Governador CaCapitania de Pernambuco, etc, etc.

Atesto, que por portaria de Sua Excelência em data de
17 de julho de 1817, em conseqüência de uma que lhe dirigira o Juiz d'Alçada, que veiu do Rio de Janeiro a Pernambuco, fui à Vila do Limoeiro, e com o Juiz Ordinário prendi
a Francisco de Sales Coelho, Vigário da Igreja desta Vila e
inventariei os seus bens e papéis, apresentando estes ao
mencionado Juiz d'Alçada segundo as ordens que recebi: a
dita prisão causou uma sensação extraordinária em todos os
seus fregueses que dela souberam; e como me demorasse o
dia seguinte para concluir o dito inventário na presença do
dito Juiz Ordinário não obstante que todos os seus bens
eram uma terça ou quarta parte de meia légua de terra cultivada de algodão, que já tinha vendido no tempo da desgraça, para dar de comer à pobreza, pois nunca vi Vigário
mais pobre; geralmente ouvi clamar contra Mianuel José de
Medeiros (1) e João Ribeiro Pessoa, Comandante da Vila, que
sendo os que mais auxiliaram o governo intruso são os
primeiros que perseguiam o pobre Vigário peitando alguns
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sujeitos sem caráter, cujos nomes me não lembram a esta
hora, receiosos, que o dito Vigário os arguisse da sua péssima conduta, e serem falsos a Sua Majestade; e fiquei capacitado desta verdade pelo que observei tanto na dita Vila
do Limoeiro como quando conduzia o mesmo Vigário, porque às 6 horas da tarde pouco mais ou menos distante légua e meia do Pau do Alho, aonde pernoitei, ia caminhando
para o Limoeiro um seu freguês, que chegando a êle Vigario lhe dissera chorando: eu já sabia que Vossa Mercê vinha
preso porque assim mo disse Manuel José de Medeiros, e
me convidou para ir jurar na Alçada contra Vossa Mercê, oferecendo-me para esse fim 50$000 réis, porém não estive pelas
suas rogativas nem pelas suas ofertas pois não sabia que
Vossa Mercê tivesse cometido crime algum; em uma palavra, todo o povo da primeira e segunda ordem chorava a
falta do seu Vigário; e em conseqüência do despacho de
Sua Excelência de 26 do corrente mês, e me ser esta pedida
passei a presente, que assinei. Recife, 28 de julho de 1820.
(a)

Fernando da Costa Almeida

(A margem): (1) O Comandante João Ribeiro e Medeiros, digo, Manuel José de Medeiros êmulo do dito Comandante perseguidor do Réu e executor das ordens rebeldes.
O Doutor Antero José da Maia e Silva, Professo na Ordem de Cristo do Desembargo de Sua Majestade Fidelíssima,
seu Desembargador Ouvidor Geral da Comarca de. Pernambuco e nela Juiz das Justificações de índia e Mina pelo dito
Senhor, que Deus guarde etc. Faço saber que constou por
fé do Escrivão que êste subscreveu ser a letra da atestação
e sinal posto ao pé do [...] retro do próprio Major encarregado da Polícia nele conteúdo o que hei por Justificado.
Recife de Pernambuco, 28 de julho de 1820. Eu José Prudêncio dos Reis Carneiro que o subscrevi.
(a.)

.antero José da Maia e Silva
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N.o 1.969.
Pagou oitenta réis de selo.
Recife, 29 de julho de 1820.
(a.)

Ferreira. Guimarães
II — 31, 32, 8 n.o 71

72)

DEFESA DA CÂMARA DA VILA DO LIMOEIRO
Os juizes e oficiais da Câmara da vila do Limoeiro são
desgraçados mas não são réus, são indiciados pela devassa,
mas não têm crime. Que importa que meia dúzia de malvados tracem o insidioso plano de encher de acusações homens
inocentes se a verdade brilhante dissipa com um golpe de luz
as trevas da calúnia?
Os réus gemem no lugar do crime, quando por sua lealdade deveriam estar alistados no número dos que foram leais
a Sua Majestade, porque só é criminoso de rebelião o que
para ela concorreu direta ou indiretamente, o que se associou
ou não delatou os traidores; ao contrário a Câmara da vila
do Limoeiro foi aquela que em três capitanias rebeldes se
conservou com mais dignidade no meio da tempestade que
obscureceu os seus horizontes.
Eram, no ano de mil oitocentos e dezessete, juizes da
Câmara da vila do Limoeiro José Francisco de Arruda e
Carlos Leitão de Albuquerque, 1.° Vereador João Francisco de
Araújo, 2.° José da Silva Monteiro, 3.° José da Costa, e Procurador José Joaquim de Aragão e Vasconcelos. Acontecida
a insurreição no infausto dia seis de março, no dia quinze
apareceram na vila os emissários de Pernambuco, com ofícios
do Ouvidor para a Câmara. Com eles veio o Comandante da
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Vila João Ribeiro Pessoa de Lacerda com um ofício do monstruoso governo, dirigido ao Sargento-mor Pedro Clemente de
Melo, ou a quem fizesse suas vezes; o Sargento-mor habitava
cinco léguas distante, e por isso o comandante ar rogou a si
a execução. Só quem não viajou o centro do Brasil ignora a
influência que um comandante tem sôbre o povo do seu distrito, fundada na ampla liberdade de capturar até em troncos
por meras suspeitas.
Os emissários e comandante ordenam ao escrivão que se
congregue a Câmara o que não só fêz êste último dia, porém
outros enquanto durou o monstruoso governo. A vila do
Limoeiro terá pouco mais de cem casas, e daqui vem a necessidade de serem nomeados os oficiais que compõem a Câmara
de todo termo, existindo ordinariamente na vila só o juiz
do mês.
Fizeram-se as cartas de participação para convocação da
Câmara pelo escrivão, e com a declaração de ser o adjunto
para o serviço de Sua Majestade, o escrivão não estava costumado à nova ordem que se ia levantar. No entanto os emissários, o povo ignorante, que se achava junto por ser dia de
feira, amante da novidade, e o comandante com os cabos,
soldados e alguns oficiais que juntou levantaram o estandarte
rebelde.
O espírito de vertigem não dava lugar a demoras e por
isso obrigaram o juiz a congregar os oficiais dos anos antecedentes e com eles se fêz um ajuntamento, que se passou
de pé, lavrando-se termo para se registrarem as ordens. A
Câmara não deu outro passo, e nem obrigou a algum dos
moradores a mostrar por meio de públicos festejos a aprovação do nefando sistema. Os bandos nas vilas das Capitanias são sempre incumbidos aos comandantes e capitãesmores com acompanhamento de alguns soldados e tambores,
em quem nenhuma autoridade têm às Câmaras. O Sargento-mor não compareceu então porque tinha marchado
para a vila de Santo Antônio do Recife a prestar juramento,
que deveria ser no dia vinte e um, para o que a Câmara es-
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tava notificada, ao que não anuiu, como há de constar das
atas desse tempo desgraçado.
Êste foi o comportamento da Câmara, assim mesmo a
tempestade geral que se levantou, as paixões de vingança,
que se desenfrearam, manietou de ferros vítimas inocentes,
que pagam indevidamente o que a calúnia lhes arguiu.
Qinco malvados homens sem fé, sem moral, se congregaram e juraram perder os supostos réus; os malvados têm
um fundo de perversidade exaltada, mas de talentos médiocrês, não souberam dar à cabala que traçaram ao menos os
graus de probabilidade. Nós os seguiremos em seus juramentos e por entre a mentira aparecerá a luz da verdade.
É a primeira personagem do trama Manuel José de Medeiros, que se diz Tenente de Milícias de Olinda, esta a qualificação com que se inculcou perjurando e arrogando-se a
títulos indevidos. Foi tenente enquanto viveu naqueles contornos mas por sua indignidade levou baixa, fugindo depois
por sua quebra de má fé da vila do Recife. Para se conhecer
que esta testemunha não é Tenente de Milícias basta ver que
é morador no termo do Limoeiro, e que segundo as ordens
de Vossa Majestade os oficiais devem viver em seus distritos.
Êste homem foi dos que mais abraçou o sistema revolucionário, como convém a seu caráter orgulhoso, violento e a seu
estado implicado de muitas dívidas. Deu ceias nas quais fêz
brindes ao infame governo, a que não assistiram nenhum
dos réus. Na confusão e alteração que acompanham uma
convulsão política a favor ou contra o Estado, entrou em
pretensões de ser proposto pelos réus, como oficial da Câmara, para o lugar de capitão-mor e não o conseguindo protestou a perda dos réus angariando para êste fim gênios do
mesmo toque, como foram Manuel de Souza Jardim, Antônio
Francisco da Costa, Francisco Xaxier Martins Bastos e Antônio José Pinto Bandeira, os dois primeiros miseráveis vendilhões de uma pobre vila central se inculcaram negociantes,
o terceiro homem intrigante, indômito, vagante, e já de presente mudado do termo do Jardim, alçando-se administrador
dos contratos reais, quando o é só estanqueiro do tabaco, e
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o último ainda mais imoral pelo tráfico torpe que faz de sua
filha pondo a ganho seu corpo; concertaram entre si o plano
do juramento. Notem-se e examinem-se e acharemos que
duas testemunhas que tomaram a parte de generalizar à
Câmara o primeiro ato, para assim envolver a todos e depois
tomar cada um em particular, um dos réus, dando o sinal do
ataque o seu chefe Medeiros. Basta esta idéia das testemunhas, analizemos seus ditos a respeito de cada um dos réus,
e ultimamente desenvolvamos a intriga de Medeiros.
O primeiro dos réus é José Francisco de Arruda, como
aquele que seguindo a alternativa estava na vila exercendo
o lugar de juiz, motivo que lhe subministrou o fundamento
de escusa de ir à vila do Recife prestar juramento ao monstruoso governo, para o que tinha sido intimado pelo sargentomor, executor das ordens como Comandante do Corpo. O
façanhudo Manuel José de Medeiros à folha 187 da devassa
jura por ver que no dia quinze de março, Cuxarra, emissário
dos rebeldes, com dois escrivães fora apresentá-los à Câmara
por ser dia de sessão e que estava junta e que sem inteligência com milícias e ordenanças mandara repicar os sinos
da Câmara e da Matriz, chamando algum povo miúdo os
fizeram assinar obediência ao novo governo, deram o grito
de liberdade, içaram bandeira branca, puseram laços brancos
e insígnia da rebelião e o dito Cuxarra e os mais foram à
cadeia soltar os presos e mandaram publicar bandos pelas
ruas, acompanhado de contínuos vivas, pôr luminárias e remeter o dinheiro existente em poder dos tesoureiros, pedindo
uma escolta ao Sargento-mor sendo a Câmara sempre fiel
executora das ordens dos rebeldes. Esta mesma declaração
fizeram as testemunhas Manuel de Souza Jardim, à folha
295, e Antônio José Pinto Bandeira, folha 301 com mui pouca
alteração, com a simples diferença que sabe por ser notório.
Com estes depoimentos do seu plano estabeleceram o
fundo de seus falsos juramentos contra todos os réus, mas
sendo oito testemunhas chamadas para a devassa porque não
juraram todos estes atos de tanta publicidade sendo o primeiro e mais estrondoso? E porque os mesmos deste conluio
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não falaram todos neles? Porque só a estes dois coube em
parte êste aleive?
Nunca pertenceu à Câmara nem ao juiz mandar publicar
bandos e nem os comandantes incumbidos nos distritos da
execução das ordens o consentem nem as ordens da Câmara
se publicam por bandos mas por editais e afixos. Bando é a
notificação ao povo ao som de caixas das ordens que o govêrno envia aos comandantes e essas que se publicaram por
bando foram pelo comandante ordenados, e com sua assistência. Se estas testemunhas tivessem alguma reflexão para
concertarem com coerência a sua impostura imputariam à
Câmara a publicação por editais.
Fala a testemunha no sargento-mor mas não fala no
comandante João Ribeiro Pessoa, ambos parentes do infame
membro do governo João Ribeiro Pessoa, sendo o primeiro
tio e o segundo primo, ambos influídos na esperança de
grandes prêmios, mas a razão de diferença foi a parcialidade
com o dito comandante, e por isso não falou na aparição
deste no ato da revolução. Medeiros fala em agregação do
povo e dá-lhe a denominação de miúdo para confundir e esconder a concorrência dele mesmo, o seu banquete depois
da sublevação e do comandante seu parcial. Declara que
Cuxarra e os mais foram soltar os presos, era necessário
designar que o juiz o mandou fazer, ou que a Câmara o ordenou e a testemunha Bandeira declarando que Cuxarra leu
as proclamações e ordens prova que não foi ordem da Gamara
o que o autorizou. Tendo-se dito que êste homem era emissário do governo rebelde e por êle mandado para esses atos
exclui a Câmara de o ter ordenado, porque a comissão do
governo o autorizava e êle que vinha deputado e expressamente para esse fim julgava-se independente dos mandatos
da Câmara para obrar, e o comandante parente de um dos
membros do governo e dispondo do povo não mendigava
ordens da Câmara.
O mesmo Medeiros que tomou conta do réu, jura que
êle estando com a sua companhia de que era Capitão, e que
querendo êle testemunha mandá-lo em socorro do Pau do
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Alho lhe disse que a sua Companhia não saía da vila, que
êle testemunha que as armou que as desarmasse, e que se
os patriotas vencessem era Patriota, se os realistas vencessem
era Realista; miserável imputação no que concordou a testemunha Manuel de Souza Jardim e Antônio José Pinto
Bandeira!
Primeiramente Medeiros quis inculcar-se e declarou que
querendo êle mandar o réu ao Jardim êste lhe dera aquela
resposta. Já dissemos e é verdade que Medeiros nada era
senão um homem intrigante e intrometido, sem cargo, sem
posto, e donde vinha a autoridade a Medeiros para mandar
o réu? Donde vinha a obrigação de obedecer a êste homem
o juiz ordinário da vila e Capitão de uma companhia?
Se o réu disse a Medeiros que quem as armou que as
desarmasse, negando-se concorrer segue-se que o réu não foi
parte dos atos revolucionários e Medeiros referindo-o assim
parece confessar ser verdadeira essa asserção, antes por legítima ilação, o dito que a testemunha atribui ao réu importa
uma invetiva contra a mesma testemunha, e uma acusação
de ter ela sido dos que tramaram a revolta, e competir-lhe por
isso a emenda.
Suponhamos por um instante que houve esta pretensão
ou mando, como diz a testemunha e que houve a resposta
que mostra contemporização o que se nega sabendo o réu
como sabe que esta testemunha mostrou sentimentos rebeldes, pelo fato do banquete e saúdes que fêz à pátria e sentimentos que declarou deveria lançar-se nos braços da confiança para com êle, ou deveria ser cauteloso, como compete
em tais convulsões, aos vassalos leais segundo a doutrina
dos publicistas, resultado dos conhecimentos das paixões
exaltadas e espionagem que então imperam?
Nós teremos ocasião de desmascarar a impostura de Medeiros e estamos certos, Retíssimos Senhores Magistrados,
que a indignação contra êste homem sucedera aos indícios
que o seu dito fêz contra o réu. Êste em suas respostas mostrou com franqueza a pureza de seus procedimentos, não
estava em seu poder opor-se à força com que o comandante
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unido aos emissários fêz pender o povo para a novidade que
sem conselho nem reflexão abraçou, não fêz ato algum que
denote sentimentos opostos aos deveres de vassalo, como
a
juiz não determinou a entrega dos dinheiros, antes obstou
de
título
a
que Cuxarra recebesse uma porção que pretendia
ajuda de custo. Não era a sua autoridade como juiz capaz
de obstar ao contágio e nem um só homem pode por si só
opôr-se à violência e opressão de um governo usurpador e
seria uma imprudência expor o réu a perda da sua vida sem
proveito dos direitos da soberania usurpada.
O réu apresentou-se no dia trinta de março com mais
de cem homens, ficou guarnecendo a vila, enquanto parte
do povo marchou para o Pau do Alho. Se o réu tivesse sentimentos traidores corria a ajuntar-se com aqueles. A justificação n.° 1.° mostra os procedimentos do réu durante o
tempo da convulsão. Desta consta a conduta do réu na qual
longe de se mostrar infiel, apareceu sempre um vassalo cauteloso, que não deu a menor prova de abraçar o nefando
partido.
Carlos Leitão de Albuquerque, outro juiz da Câmara do
Limoeiro nem ao menos tem indício de crime e é vítima inculpável das intrigas forjadas por Medeiros, e seus sócios.
Nas acusações feitas à Câmara pelo acontecimento do dia
nove foi acusado o juiz companheiro e ainda se não viu uma
câmara presidida por dois juizes para ser o réu compreendido.
Êle a quem pela alternativa competia as diligências, achavase quarenta léguas distante da vila procedendo a devassas
no Jacarará no ato da revolta e esta quartada exclui a possibilidade de assistir a qualquer ato, assim como o isenta de
toda a imputação ainda que a Câmara praticasse atos criminosos. O réu não foi ao Recife prestar obediência, não fêz
donativos, nem deu a mais pequena demonstração de aderência ao partido rebelde, antes pelo contrário publicava o
horror que tinha ao novo sistema.
Os seus inimigos não podendo formar-lhe culpa pela
assistência aos primeiros atos revolucionários perpetrados na
vila, por não admitir dúvida a sua ausência em quarenta
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léguas de distância, inventaram um novo estratagema, confiado à testemunha Antônio Francisco da Costa, estanqueiro
do tabaco, a que êle dá o pomposo título dos contratos reais.
Não era possível figurar o réu dada a evidência da distância
em que se achava mas para envolvê-lo inverteu-se um fato
que para não ter crença basta ser atestado pela singularidade
da testemunha. Jura esta à folha 69 que prendendo o oficial
de justiça João Carlos a um homem do campo por dizer viva
El-Rei, e levando-o à presença do réu o meteu no tronco, dizendo-lhe que enquanto não dissesse viva a Pátria o não
soltava e suposto o dito preso teimasse que havia dizer viva
El-Rei até morrer, contudo se viu obrigado a dizer viva a
Pátria, no fim de vinte e quatro horas, e foi solto.
Admira a tendência desta testemunha para fazer mal e
a esterilidade da sua invenção! O povo da feira semanária,
estabelecida aos sábados na vila, prendera um vendedor de
farinha, que entojado por lhe chamarem patriota respondeu
que patriota era o diabo, e a esse título lhe tomaram a farinha; um oficial conduz o vendedor ao réu e este o manda
soltar e ordenou ao oficial que fizesse restituir a farinha. O
réu nunca mais viu o homem e nem teve outra notícia dele
até ao ponto da presente acusação. Nem o homem falou no
nome de El-Rei Nosso Senhor, nem o réu foi quem o mandou
prender e nem o fêz entrar na prisão.
Talvez que o procedimento do réu naquele tempo de
convulsão não agradasse à testemunha assim como não
agradou a outros, e que daqui nascesse a conservação deste
fato, para o inverter e acusar. A testemunha por si mesmo
se contradiz pintar o réu tão aterrado a este sistema vertiginoso e não ter para o provar mais do que uma história,
que provada representava dois acérrimos teimosos, vencendo
aquele que tinha mais meios de coação, e nem apontar um
único fato, pelo qual o réu desse provas de aderência ao sistema revolucionário é mostrar que a testemunha não achou
meio algum de acusar o réu.
Não ser o réu acusado por outra alguma testemunha e
nem poder quadrar-lhe a acusação que se faz à Câmara é a
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mais convincente prova de sua inocência. O documento n.° 2
prova que o réu se não achava na vila, além das testemunhas
que juram a favor do réu, a atestação da Câmara não deixa
lugar a dúvida, e a prisão de que acusam ao réu havê-la feito
asseverada por uma única testemunha, acha-se desmentida
por seis testemunhas moradores na vila.
O primeiro vereador João Francisco de Araújo tem três
artigos acusatórios.
l.o Que sendo avisado para vir à Câmara na ocasião
da contra-revolução apareceu passados cinco dias, dizendo
que primeiro estava arrancar o seu feijão, que vir à Câmara
e o mesmo disse no tempo dos rebeldes que sentia ser ocupado
por não poder vir à defesa da Pátria, assim o jura Antônio
Francisco da Costa, folha 183 verso. O mesmo confirma Manuel José de Medeiros à folha 188. O mesmo jura Manuel
de Souza Jardim folha 296. Francisco Xavier Martins Bastos
à folha 300 também o afirma, e à folha 302 Antônio José
Pinto Bandeira.
A primeira testemunha jura por ver a segunda também,
a terceira por ver, as outras por ouvir. Se documentos ainda
têm fé, se à prova provada cede a prova testemunhai escusado
é dizermos nada sobre o perjúrio destes perversos; apresentamos a certidão do escrivão da Câmara, extraída dos livros
próprios à folha dos documentos juntos n.° 3, donde consta
que aos vinte e nove de abril de mil oitocentos e dezessete no
acórdão que se lavrou no ato do levantamento das reais
bandeiras, assinou como vereador João Francisco de Araújo.
Que repulsa porão as testemunhas a este documento? Terá
Medeiros mais fé porque sendo um agregado de vícios e
crimes e até daquele de que pretendeu manchar o réu, se
inculca restaurador, quando foi um dos mais acérrimos revolucionários! E que homem por mais moderado que seja
pode conter o ódio, que naturalmente excita na alma de um
defensor da inocência a sórdida cobiça de roubar a glória
alheia, esmagando com o peso do crime o varão justo? Tanta
perversidade! Mas quase sempre ela é estúpida, por fortuna
da inocência? E que diremos da grosseria da segunda parte
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do artigo que jurou a primeira testemunha, e única testemunha? Se é verdadeira, de duas uma ou o réu é tão nulo
que a sua alma é incapaz de impressão e indiferente para
tudo, ou a sua ocupação era tão real que excedia a possibilidade de obrar apesar do aguilhão de sua vontade. Nenhuma é possível, logo é falso o juramento.
O segundo artigo como compreende três dos réus trataremos dele quando tratarmos do último.
O terceiro artigo é asseverado por Antônio José Pinto
Bandeira, o qual jura que sabe por ser público e notório que
o réu na qualidade de vereador entrou a dar vivas muito
voluntariamente, içar bandeira, pôr insígnias, foi soltar
presos e deu juramento, mandou pôr luminárias, entrando
o réu na parte que imputa à Câmara. Suponhamos que o réu
tinha assistido à Câmara, estava na mesma razão dos mais
companheiros e milita para com o réu a mesma causa que
produziu o tumulto e atos revolucionários, como temos mostrado, visto que não se nota ação que fosse particular ao réu
ou que mostre que êle deu o movimento ao motim. Mas nem
o réu precisa dessa defesa, vive mais de uma légua distante
da vila no sítio da Acauã, veio ao chamamento para o serviço
de Sua Majestade, chegou quase ao findar do ajuntamento
e não tomou o seu lugar, já estava substituído por outro.
O réu protesta juntar documentos com que prove que
não assistiu a ato algum, bem que a convicção da falsidade
das testemunhas na primeira asseveração tão evidentemente
demonstrada lhe tira o crédito em tudo pela regra trivial do
direito. No entanto o réu junta debaixo do n.° 4 os documentos que provam a sua conduta leal no tempo da revolução e
as demonstrações da abominação, com que fêz conhecer os
seus últimos sentimentos, contra o novo e monstruoso govêrno.
José Joaquim de Aragão, homem sexagenário, de caráter
franco e chão, da classe daqueles a quem cabe a nossa ex"Portugal Velho", foi
por desgraça procurador da
pressão:
Câmara no calamitoso tempo do mau fado de Pernambuco!
Três léguas distante da vila é a morada do réu e sendo cha-
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mado para a Câmara, na forma do costume, para o serviço
de Sua Majestade veio e quando chegou era o concurso
acabado e se tinham feito todos os atos. O réu é achacado,
chegou tarde, o espírito de revolta não admitiu demoras, o
povo era junto pela concorrência da feira e que quinhão pode
caber ao réu em ações em que não teve parte ainda que elas
fossem criminosas? O cargo de procurador não pode fazer
crime do que outro que lhe substitui comete, nem as testemunhas especificam o réu, falam em geral de que a Câmara
assistiu à leitura das ordens, o réu faz parte da Câmara mas
era da obrigação das testemunhas declararem a sua ausência.
Da justificação junta n.° 4 consta pelo juramento das testemunhas ao 3.° artigo, que o réu chegou à vila em tempo
que acabado o ato e que o réu longe de aprovar repreendera
o procedimento e claramente expressara seus sentimentos de
fidelidade, e fica desta maneira combatido o sub-reptício
modo com que as testemunhas juraram.
A testemunha Antônio José Pinto Bandeira querendo
singularizar-se jura que o réu fora remisso quando se fêz a
restauração, mas descuidando-se a sua maldade declarou
que o réu estava doente de erisipela. Nos interrogatórios fazendo-se cargo ao réu desta acusação êle declarou que não
acudiu pelo legítimo impedimento da moléstia, mas que ainda
mal convalecido apareceu logo e nem era necessária a defesa,
do réu quando o mesmo acusador a deu em sua resposta.
O façanhudo Medeiros, para completar o seu plano, jura
a folha 187 que o réu, com os outros, fizeram um ofício ao
Sargento-mor Pedro Clemente, sem ser em ato de Câmara,
em nome da mesma para lhe dar tropa e evitar o levante que
êle testemunha e mais europeus queriam fazer em favor de
Sua Majestade, e o Cirurgião Bandeira declara que sabe por
ser constante e notório, que foram os vereadores João Francisco de Araújo, José da Silva Monteiro e o Procurador José
Joaquim de Aragão, os que fizeram no dia três esta requisição. O fato é verdadeiro, o fim e o modo são diversos, e só
o caráter destas testemunhas podia invertê-los. O Vereador
Monteiro era o Juiz da Irmandade do Santíssimo Sacramento,
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c Vereador Araújo era Mordomo e o Procurador Aragão era
Escrivão da Irmandade.
Por decência da Augusta Cerimônia que na Semana
Santa se representa, e para o sossego público em todas as
matrizes daquele continente aonde se soleniza êste mistério
de nossa Santa Religião, assiste uma guarda, sempre pedida
pelos juizes e irmãos a cargo de quem está a festividade. O
réu com os outros dois a pediram não na qualidade de oficiais da Câmara, mas da irmandade se o acaso encontrou nas
mesmas pessoas as mesmas qualidades, que culpa tem o réu
da inversão insidiosa das testemunhas para elevarem Medeiros em ocasião em que êle longe de ser fiel a seus deveres
se tinha desvairado para a loucura do tempo? Se os réus
eram revolucionários, se toda a Câmara era, como juram as
testemunhas, se o Sargento-mor Comandante das Ordenanças o era, para que era a ficção de pedir em nome da Câmara
aquilo a que de bom grado se prestaria o Sargento-mor?
Porque os três membros da Câmara esconderiam aos outros,
também revolucionários, essa requisição, que se havia de
fazer? Quem nela figurou de juiz? Ou a Câmara para Medeiros e Bandeira compõem-se sem Presidente? Nenhum
outro fim teve pois aquela patrulha senão conservar a boa
ordem, e evitar qualquer desordem, muito ordinárias em tais
países; providência do costume, como se mostra provado ao
5.° artigo da justificação n.° 4.
O réu nunca consentiu que o dinheiro a seu cargo fosse
entregue à disposição do governo rebelde, e a prova é a existência dele no tempo da restauração, o réu não adotou as
divisas revolucionárias, nunca se constrangeu (e talvez até
com imprudência), em falar publicamente contra o infame
governo. Se ao réu fosse permitido do lugar aonde se acha
dar prova êle mostraria que tendo pretendido Cuxarra que
lhe desse dinheiro da Câmara para o aluguel de certas cavalgaduras, o réu o não consentiu dizendo que o dinheiro
era de Sua Majestade; o réu provaria a simplicidade com que
respondeu à requisição do dinheiro confiado à sua guarda,

— 158 —
como procurador da Câmara, que se desse parte a Sua Majestade para ver se êle assim determinava. E pode um homem
tal ter imputação, ainda que tivesse cometido um fato ilícito?
Muito de propósito deixamos ao segundo Vereador José
da Silva Monteiro para último lugar por ser aquele sôbre
quem mais o conciliábulo das testemunhas procuraram descarregar o golpe tanto para Medeiros segurar a presa que
buscou empolgar, julgando fazer a sua fortuna atribuindose a glória da redenção do Limoeiro, como para se fartar de
vingança por não ser nomeado capitão-mor.
Na acusação geral à Câmara jurou o Cirurgião Bandeira
que o réu assistiu aos atos revolucionários e deu todas as demonstrações de adesão e prazer.
Acontecida a revolta em Pernambuco, o comandante
das Ordenanças da vila do Limoeiro oficiou ao réu assim
como fêz a todos os capitães para irem ao Recife prestar
obediência como se vê do ofício transcrito em pública forma,
documento n.° 5, letra A, folha 2, datado de quatorze de
março, e desde esse momento o réu se deu por doente e se
evadiu por êste modo de assistir a ato algum da Câmara,
como se prova da justificação junta ao 1.° e 2.° artigo. Nenhuma das pessoas da Câmara prestou obediência ao governo,
e nem há testemunha que jure o contrário, nem dá um só
documento que disto acuse a Câmara e o réu. Se o monstruoso passou as ordens para a convocação e ato de obediência ao comandante das ordenanças Pedro Clemente de Melo,
é óbvio que passaria ao mesmo as ordens para a mudança e
é óbvio igualmente que a chegada dos emissários no dia
quinze prova que nem a Câmara nem o povo até esse ponto
profanou a sua obediência prestando-a voluntariamente ao
governo, apesar da notícia geral da mudança do Recife. O
outro ofício do comandante da vila, dito documento letra A,
folha 1 verso, que vem em pública forma é do Comandante
da vila João Ribeiro Pessoa, em que ordena ao réu (assim
como aos mais capitães) que se achem na casa da Câmara
os oficiais da Companhia e pessoas notáveis para a leitura
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da Lei orgânica sobre a busca e tirada de pistolas e bacamartes e prontificação de espingardas. Dêste documento se
prova que o Comandante da vila e o das ordenanças eram
os executores das ordens do governo, o réu e a Câmara não
foram acusados de mandar tirar as armas, logo não cumpriram semelhante ordem, o que fariam se fossem partidistas
contra a Soberania, jamais tendo em sua defesa uma semelhante ordem.
Tendo pois os dois comandantes tanta ascendência que
até para a publicação da Lei Orgânica, negócio inteiramente
civil, lhe foi cometida a convocação dos povos, é muito claro
que o mesmo e muito mais aconteceria para o estabelecimento
do novo governo, que sendo usurpador sempre nele tem a
maior parte a força armada. O réu, como tem provado, não
apareceu a ato algum de Câmara, a sua morada distante, a
moléstia que pretestou lhe deram escusa ao comparecimento; o que tudo se acha provado na primeira justificação
letra A.
Já tratando do réu José Joaquim de Aragão mostramos
a falsidade dos juramentos das testemunhas enquanto inverteram a requisição da guarda na igreja para a polícia, em
guarda de oposição à sonhada restauração de Medeiros e por
isso é supérfluo tornar a falar neste ponto.
Medeiros, querendo inculcar-se e perder o réu, jura que
no dia cinco o réu mandara chamar vários soldados de sua
companhia e pelas dez horas da manhã os postara armados
defronte da igreja e que chegando o réu deu três vivas à
religião, à pátria e à liberdade, e mandou dar duas ou três
descargas. Confirmam o mesmo os acólitos Medeiros, Manuel
de Souza Jardim, Francisco Xavier Bastos, e o Cirurgião
Bandeira, estes por ser público e notório, o fato existiu não
para o modo e fim que se inculca, mas por sentimentos de
pura vassalagem. Já mostramos que os dois comandantes
eram executores das ordens do governo agora mostraremos
provado com o 2.° e 3.° artigos da justificação letra B, do-
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cumento número 5, que o Comandante das Ordenanças sendo
convidado pelo réu no dia vinte e sete para a restauração
não compareceu, e pelo documento n.° 1 que só três dias
depois da restauração veio à vila, e que depois desses três
dias pediu ao escrivão da Câmara o livro do registro para ver
o termo do levantamento das reais bandeiras, e fazer termo
de desistência do seu posto. Parece pois que está mostrado
que este homem era aferrado ao partido revolucionário
porque tanto se desgostou com a restauração do governo legítimo que quis desistir do seu emprego.
O réu que trazia em vistas o que praticou no dia vinte e
nove de abril, mandou pelo sargento de sua companhia
sondar os ânimos, este não se acautelou tanto que o negócio
não respirasse, e o Sargento-mor se dispôs para acusar o réu
de rebelde e o repreendeu da sua suspeita. Era preciso iludiIo, chamou doze homens de sua companhia mais confidentes
e mandou-os postar à porta da igreja e chegando gritou: viva
a Santa Religião e a Pátria, e nada mais; três dos soldados
traziam armas, mandou-as carregar e dar uma só salva de
três tiros, despediu os soldados, e entrou para a igreja. Como
se obsta a um levante com três tiros por uma só vez ausentando-se os soldados? Além disto o réu levava a sua farda,
com o laço da casa de Bragança, e armas reais no talim o
que não é coerente com o que asseveram as testemunhas.
É bem sabido que no tempo do governo usurpador o
vassalo leal deve acautelar-se, iludir a vigilância dos partidistas, para ser um dia útil à boa causa.
Esta doutrina dos Publicistas tem por fundamento as
regras de cautela e conservação próprias escritas pela natureza no coração do homem, o réu é rústico, mas não ignora
o que vem do íntimo sentimento. Talvez (ouso afirmá-lo)
de certo a vila do Limoeiro não se libertaria do jugo no dia
vinte e nove, se o réu não usasse desta cautela, gemeria em
uma prisão, quando não tivesse sido vítima do furor revolucionário e os vassalos leais desanimariam com a catástrofe
do réu.
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Jura mais o mesmo Medeiros, que no dia vinte e nove
vindo êle testemunha levantar a bandeira real o réu o acompanhara por se ter ido recolher no dia vinte e oito a casa dele
testemunha. Jardim aumentou dizendo que o réu acompanhara a contra-revolução pedindo que o não matassem, e
Bandeira jura que o réu veio juntar-se aos mais, protestando
querer defender a Causa Real. Muito denodada ou descarada
é a perversidade!!
Bem, foi Medeiros quem restaurou as bandeiras reais e
o réu veiu unir-se-lhe pedindo clemência. Desenvolvamos a
intriga.
No dia vinte e seis de abril levantou-se a Bandeira Real
na vila de Santo Antão, no dia vinte sete na Capela de
Bengalas no termo do Limoeiro, alguns homens levantaram
à imitação e correram a buscar o réu que se achava na Pedra
Tapada em casa de Francisco Manuel Maciel, como se vê do
documento n.° 3 da própria letra do proprietário e consta
do l.o artigo da justificação letra B. No dia vinte e oito com
mais de cento e cinqüenta pessoas desceu o réu para o Poço
do Pau a unir-se com o povo que aí o esperava; gritou êste:
viva nosso Capitão — Medeiros que ali se acha gritou; não
é Capitão há de ser o nosso Capitão General e comandar êste
exército. O povo em tumulto vai sempre como o mar com o
fluxo e refluxo e bastou esta imprudência de Medeiros para
tomar ala no povo, e apesar das advertências do réu foi chamado e salvado com descargas como Capitão General; o réu
não querendo esfriar o entusiasmo do povo aproveitou-o fêz
tremular as reais bandeiras, sustentou a tropa à sua custa e
comandou o povo até quinze de maio, que marchou em socorro do Pau do Alho.
Medeiros que sempre teve astúcia para se aproveitar das
ações alheias, uniu-se ao réu e até a partida deste no dia
assinalado esteve às suas ordens. Eis a verdade que passamos
a demonstrar.
Se o réu foi que se uniu a Medeiros, suplicando clemência
porque o povo não apelidou a êste Capitão General, mas ao
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réu? O nome prova a quem o povo deu a superioridade.
Porque não passou Medeiros as ordens antes da restauração?
Os documentos juntos debaixo do número 5 e entregues
ao réu por despacho do Excelentíssimo General de Pernambuco, provam sem contradição pelas cartas originais do réu
assinadas no dia vinte e oito e vinte e nove, que o réu teve
essa denominação, que escreveu aos capitães que concorreram, e então como Medeiros era chefe, e como autor? Ou
como sendo o cedeu no réu que êle pinta rebelde? Como o
Capitão-mor do Pau do Alho e os mais comandantes em data
do primeiro, segundo e terceiro de maio respondiam diretamente ao réu, e alguns dando-lhe a denominação de governador, como se vê dos próprios originais debaixo do número
6? Porque o não fizeram a Medeiros? Porque não fêz Medeiros
as despesas que fêz o réu com as tropas, que passou de dez
mil cruzeiros e todas foram pagas pelo réu, como consta dos
documentos debaixo do número 7? A quem confiaram os
tesoureiros as quantias de seu depósito? Não foi ao réu? Não
foi êle quem reentegrou os cofres das quantias, que para esse
fim havia pedido, como mostra o primeiro recebimento no
dito documento n.° 7, de um conto duzentos e dois mil e
duzentos e vinte e cinco réis do Tesoureiro das Sisas? Porque
motivo não foi Medeiros empregado na execução das ordens
do Excelentíssimo Capitão General e foi o réu como mostra
os atestados juntos, debaixo do número 8? Medeiros é o vingador dos direitos reais, e restaurador do Governo legítimo
o réu é rebelde, pede misericórdia, une-se para se salvar e o
réu é quem foi reconhecido pelo povo, a quem se dirigiam os
comandantes, o que foi obedecido, o que sustentou a tropa,
o que gastou o dinheiro, e o que o general empregou?
Medeiros inculcado Tenente de Milícias em Olinda de
que já havia levado baixa, nada é na vila do Limoeiro, não
tem a mínima representação, o mínimo crédito a não ser o
de falido, o de ébrio e intrigante, o réu é homem probo, vereador, Capitão de uma Companhia, arrojado e abastado,
apresenta documentos incontestáveis, quem merecerá mais
crédito?
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Desmascaremos de uma vez Medeiros perante êste Retíssimo Tribunal, Medeiros bajulou, adulou e seguiu o partido
dos comandantes, e foi do seu mesmo sistema revolucionário.
O réu que o havia unido a si por julgar que êle entendia
alguma coisa de tropa lhe entregou duas proclamações do
Sargento-mor Comandante, aquele mesmo que foi espião do
réu, e Medeiros as consumiu. O réu quis obrigá-lo a apresentá-las requerendo ao Capitão General como se vê do documento n.° 9 e não foi possível aparecerem, com a frívola
desculpa de Medeiros de que se perderam. Quem patrocina
os rebeldes? O réu ou Medeiros? E quem melhor acolherá os
fiéis vassalos? Aquele que acusa os rebeldes ou quem os
protege?
Temos mostrado ao grau de evidência, que o réu foi um
vassalo como deve ser, amante de seu soberano e do Estado,
que sabe sacrificar a sua vida, e seus bens em defensão de um
e outro, que o réu não teve uma conduta equívoca, antes
sempre a mais exata na obediência, e amor ao Legítimo e
Supremo Poder, que o domina, e acrescentaremos mais que
na convulsão geral da catástrofe de Pernambuco poucos
apresentam serviços tão relevantes, porque para ser em tudo
venturoso até não assistiu ao rompimento das folhas dos
livros da Câmara, como mostra a certidão n.° 10.
Assim mesmo geme em prisão desde quatorze de abril
de mil oitocentos e dezoito, documento n.° 11, gemem com
êle os mais réus seus companheiros, todos leais, todos cooperadores da glória que cabe à vila do Limoeiro de ser a segunda
que ergueu a voz no meio da usurpação. Seus bens confiscados, suas famílias, seus filhos derramados, entanto que
Medeiros e seus satélites se regozijam do triunfo alcançado
sobre a inocência.
E como na história do Brasil do presente século se lera
com pasmo que a única Câmara que conservou sempre com
reverência o retrato de El-Rei Nosso Senhor no mesmo lugar
aonde foi colocado na criação da vila e donde só saiu para
ser depositado no altar da matriz na ocasião das ações de
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graças ao Onipotente! Que esta Câmara que conservou intata
a sua bandeira, aonde estão as armas reais, a única Câmara
que não consentiu que os réditos das imposições reais que
estavam em cofre, fossem empolgados pelos usurpadores
tenha sido atormentada como criminosa, separada da comunicação dos seus concidadãos que viram os membros desta
Câmara, dando o maior exemplo e testemunho da sua lealdade ser a única que chora quando as mais gozam do júbilo
geral! A Câmara do Pau do Alho abraçou o sistema usurpador
muito antes do que a do Limoeiro, que só o fêz constrangida
pela presença dos emissários, esta foi primeiro reduzida a
seu dever, deu exemplo e impulso a do Pau do Alho e até de
certo modo a constrangeu: nenhum dos oficiais da Câmara
do Pau do Alho foi preso e a do Limoeiro vive em ferros, à
exceção de um dos vereadores. Tanto pode a maldade de
quatro testemunhas perversas que são o opróbio da espécie
humana e funesto escarmento da dúbia prova do juramento!
E que a Câmara assistisse à leitura das infames ordens
do governo qual crime lhe caberia em uma ação involutária,
obrada pela força e no centro de uma Capitania iscada da
peste? Estava na sua mão parar a torrente que descia do
Recife? Só porque testemunhas sem fé, reprovadas pela Ordenação perjuraram contra réus? Sim, a salvação do Estado
é a primeira lei, mas ela não dá crença ao que a não tem, nem
dá o cunho de verdade ao que o não merece.
Se a Câmara ignorante fêz rasgar os termos escritos com
a linguagem usurpadora foi por um movimento de indignação
contra tudo o que era da intrusa dominação, foi com a mesma
nobre cólera com que fizeram em tiras o pavilhão da rebelião.
Oxalá que esses termos não tivessem sido espedaçados porque
então nós facilmente mostraríamos a falsidade das testemunhas, assim como temos mostrado com outros documentos.
Alegra-te, ó vila do Limoeiro, aparelha os braços, recebe
nela os teus filhos tão inocentes, como aquele, que sendo
terceiro vereador escapou às garras dos malvados porque não
agradou a Medeiros levá-lo ao sacrifício. A Justiça porém a
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Imparcial Justiça vingará os ultrages, os trabalhos incalculaveis dos réus, declarando-os inocentes, leais vassalos, e restituindo-lhes a sua boa fama, e seus bens.
Ofereço
(a)
(a)

Antônio Luiz de Brito Aragão e Vasconcelos
Caetano José de Aguiar

(No alto):

N.o 22
Nos. 66, 67, 68, 69
N.o 17

(Todas as páginas têm a rubrica): Pereira.
I — 31, 1, 24
73)

Sumário a que mandou proceder o Desembargador do
Paço Juiz da Alçada em virtude do real Aviso de doze de
fevereiro do corrente ano.
Aos vinte dias do mês de abril de mil oitocentos e dezoito, nesta Vila do Recife, nas casas de residência do Doutor
Bernardo Teixeira Coutinho Álvares de Carvalho, Desembargador do Paço e Juiz desta Alçada aonde eu escrivão abaixo
nomeado vim aí1 pelo dito ministro foram inquiridas as testemunhas das quais os nomes, ofícios, naturalidades, moradas, estado, idade e ditos são os que se seguem e eu João
Oisório de Castro Souza Falcão que o escrevi.
Luiz Antônio Salazar Moscoso, Marechal de Campo e
Governador da Fortaleza do Brum, natural de Lisboa, casado, de idade de cinqüenta e quatro anos, notificado e jurado aos Santos Evangelhos, prometeu dizer a verdade. E
sendo perguntado pelo sumário a que êle juiz mandou proceder, disse que no dia dois ou três de março do ano passado
foi chamado ao Quartel General e em conversa lhe perguntou o General que juízo fazia sobre o sussurro que corria,
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digo, o que ouviu dizer sobre o sussurro que corria de que
os brasileiros se queriam levantar contra os europeus, e êle
testemunha respondeu: que ouviu dizer que se faziam frequentes ajuntamentos nas casas de Antônio Gonçalves Cabugá, Domingos José Martins, João Ribeiro Pessoa de Melo
Montenegro, Vicente Ferreira dos Guimarães Peixoto, num
sítio a que costuma ir assistir, e que isto fazia grande desconfiança a todos, e que o povo andava alvoroçado com isto
porque julgava que nestas casas se tratava de fazer o dito
levantamento, e não lhe disse mais casas, por então o não
saber, posto que depois soube que nestes ajuntamentos entravam várias pessoas como Domingos Teotônio Jorge, José
de Barros Lima, José Mariano de Albuquerque, Manuel de
Souza Teixeira, por não saber mais: no seguinte dia foi êle
testemunha chamado ao quartel general para dizer o seu
parecer sobre as providências que se deviam dar no caso de
haver algum funesto acontecimento, e então disse êle testemunha que julgava necessário que fossem chamados os
milicianos em primeiro lugar para o serviço para dar folga
aos soldados de infantaria, que não tinham um só momento
de descanso, porque no dia que saíam de guarda, nessa
mesma noite, faziam o serviço noturno e no outro dia tornavam a entrar de guarda; em segundo lugar; que se devia
tirar o comando que tinha Domingos Teotônio Jorge do
trem e a José de Barros Lima o do parque de Artilharia,
dando-lhes a ambos diligências a cumprir logo, para não
causar desconfiança; terceiro, que estivessem ou pusessem
em inspeção os regimentos de milícias que não entrassem
em serviço e que os dois de linhas alternassem em revistas
extraordinárias a-fim-de ter sempre em armas um destes
corpos; quarto: que fortificassem a Fortaleza das Cinco
Pontas com uma avançada nos Afogados para evitar algum
tumulto que viesse do Cabo, pois que se dizia que ali era o
foco das povoaçoes do Sul; que no Manguinho, sítio próximo a esta Vila, se pusesse outra avançada reforçada para
evitar a entrada que pudesse tentar-se por ali, assim no
varadouro de Olinda com o destacamento que ali se achava,
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e na Praia de São Francisco, para evitar qualquer entrada
de Iguaraçu, nisto concordou o defunto Brigadeiro Manuel
Joaquim Barbosa, mandou que o Erário se passasse para a
Fortaleza do Brum, e que esta se guarnecesse de tropa escoIhida e se municiasse de munições de boca por supor que
das de guerra lá haveria o necessário. A isto tudo o General respondeu — que daremos providências — e êle testemunha então disse mais — que se êle General em maio de
mil oitocentos e quatorze desse tão sábias providências, para
o impensado levantamento dos negros, de que se não declaravam os autores, muito mais agora devia dar providências
repentinas para o levantamento em que se falava, e de que
se nomeavam os autores. No dia seis de março dito das
oito para as nove horas da manhã foram chamados para um
Conselho Militar pelo mesmo General, êle testemunha, o
Marechal José Roberto, o Brigadeiro Gonçalo Marinho de
Castro, o Brigadeiro José Peres Campeio, o Brigadeiro dito
Manuel Joaquim Barbosa de Castro, e o Tenente Coronel
Ajudante de Ordens, Alexandre Tomás de Aquino de Siqueira, ambos já falecidos, e juntos em conselho perante todos disse o General — que êle tinha sabido no< primeiro daquele mês, pela denúncia que lhe dera o Desembargador
José da Cruz Ferreira e Manuel de Carvalho de Medeiros,
declarando os nomes de várias pessoas, e afirmando que não
era coisa alguma nem podia ser, o que confirmaram o dito
José Peres Campeio, e Alexandre Tomás e que para dar uma
espécie de satisfação se prendessem as ditas pessoas, todo o
Conselho aprovou o que havia dito das providências que êle
testemunha acima disse e o dito Manuel Joaquim Barbosa e
que o General repetiu perante todos, e passando a pedir parecer sobre o modo das prisões êle mesmo sem esperar pareceres deliberou que o Marechal José Roberto se encarregasse
de prender ao Padre João Ribeiro, Domingos José Martins,
a Antônio Gonçalves da Cruz Cabugá e o cirurgião Vicente
Ferreira dos Guimarães Peixoto, e que para isso visse as
providências que queria ao que respondeu — que tendo o
Ajudante de Milícias Manuel Elias era bastante, porque com
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êle e outros europeus que escolhesse executaria a ordem —
e a êle testemunha a de prender o Ajudante Manuel de
Souza Teixeira, e ao Brigadeiro da Artilharia, a de prender
aos Capitães do seu regimento Domingos Teotônio Jorge,
José de Barros Lima, e Pedro da Silva Pedroso ei o Tenente
Antônio Henriques Rebelo e o secretário José Mariano de Albuquerque e que vissem a gente que queriam, êle testemunha não quis gente para prender um só, que mandou prender o sobretido que meteu nas Cinco Pontas, e o Brigadeiro
Barbosa, respondeu que não esperava que lhe faltassem ao
respeito e procurando todos a hora em que deviam proceder
as prisões, declarou o General — que fosse da uma para as
duas horas da tarde do mesmo dia por ser aquela em que
todos se achavam em casa, ao que êle testemunha replicou
que seria melhor que fosse naquela mesma hora, antes que
se divulgasse o que se tinha passado, ao que respondeu —
que naquela hora se não podiam encontrar. E levantando-se
disse o Brigadeiro Manuel Joaquim dito — então meu General não se escreve o parecer de cada um e o que se passou
neste Conselho? — ao que o General respondeu que tudo
depois se faria, e se foram embora. Tendo êle testemunha já
executado a prisão referida, e estando em sua casa, perto
das duas horas, ouviu êle testemunha tocar a fogo e depois
a rebate no quartel e vendo que não aparecia parte onde
era o fogo, saindo de casa, encontrou o soldado José Simões
que lhe disse — não vá ao quartel, não é fogo, é o regimento
de artilharia que está levantado, já mataram ao Brigadeiro
Barbosa, e ao Ajudante de Ordens Alexandre Tomás, e não
se houve outra voz que — mata marinheiro — e como êle
era marinheiro, isto é — europeu — vinha juntar-se a êle
testemunha, por o ser também, e partiu para o General em
seguimento de Gonçalo Marinho que seguia o mesmo caminho com duas pistolas nas mãos gritando — que é isto? —
e chegando a palácio viu ali o Coronel João Ribeiro Pessoa
de Lacerda, Tenente Coronel graduado José Xavier de Mendonça, o Major Inácio Antônio de Barros, o Tenente Luiz Deodato, todos da artilharia, o secretário José Carlos Mairink e
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oficiais da secretaria, o Major Vitoriano José Marinho e o
Sargento Francisco Ribeiro dos Guimarães Peixoto que estava com a mão ferida e lhe disseram que o feriram quando
matavam a Alexandre Tomás com quem ia de ordens: e viu
que todos lastimavam as mortes do dito Brigadeiro Manuel
Joaquim e Alexandre Tomás, e o levantamento, mas ninguém cuidava em providências, e então êle testemunha disse
ao General: — Então quer que todos aqui sejamos assassinados? Devemos retirar-nos para a Fortaleza do Brum,
onde Vossa Excelência pode dar as providências necessárias — e posto que êle testemunha ouviu várias vozes, de
que êle não devia sair da casa do governo, de cujos autores
êle testemunha se não lembra porque eram muitas ao
mesmo tempo contudo o General conviu no que êle testemunha disse, saiu e tudo o que aí estava o acompanhou, e
assim também a guarda de palácio, que então era pouca, por
serem as horas dos jantares; e no caminho viu êle testemunha que todos gritavam — viva El-Rei — cuja voz não
cessou até entrar na Fortaleza do Brum e se iam juntando
as pequenas guardas por onde passou, e algum povo, e depois de estar dentro chegou logo o Intendente da Marinha
com cento e tantos marujos oferecendo-se ao serviço de Sua
Majestade, e o General lhe disse que se podiam recolher,
que não eram precisos, e depois chegou Romão José, pedindo
licença para cortar a ponte, dizendo que tinha gente e artilharia do seu navio, que lhe foi concedido; e alguns negociantes de cujo nome se não lembra foram também oferecer
armas, que o General não aceitou por ter as precisas para a
gente que tinha, que haviam de ser pouco mais ou menos
de duzentos homens dos quais alguns entravam e saíam de
que houve desconfiança de que viessem só para observar o
que havia. E como na fortaleza não havia mantimentos
nem água, o General mandou o dito Coronel João Ribeiro
Pessoa de Lacerda a Olinda, com ordem de fazer recolher
à fortaleza o destacamento que ali estava, e as munições de
guerra que lá havia pertencentes ao parque de artilharia, e
as mesmas peças, o qual voltou das onze para a meia-noite,
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mais ou menos com o destacamento, quatro peças de artilharia sem palamenta, e algumas munições, e duvidando o
Governador da fortaleza abrir-lhe a porta pela desconfiança
que tinha, o General mandou entrar só o Coronel, a quem o
General perguntou de que ânimo vinha a tropa e êie respondeu — que todos estavam com ânimo de defender o Soberano — e contou — que o Deão Bernardo Luiz convidava
a êle General para ir para Olinda onde estava mais seguro, e aonde acharia todo ó preciso, oferecendo-lhe refrescos — O General mandou dividir o destacamento, que parte
fosse para o Forte do Buraco, outra entrasse na fortaleza,
e outra fosse com o dito Coronel a título de aceitar o dito
oferecimento do Deão, mas para trazer o resto das munições e ditas palamentas, e não voltou mais o dito Coronel,
que pelas quatro horas da tarde mais ou menos chegou o
Ajudante Miliciano Manuel Elias, pedindo munições da
parte do Marechal José Roberto que estava no Campo do
Erário, e o General lhas mandou dar pelo Governador da
Fortaleza José Peres Campeio, e êle testemunha não viu o
que lhe deu, daí uma hora pouco mais ou menos veio também do Campo do Erário o Coronel Manuel Correia de
Araújo com três ou quatro oficiais do seu regimento e falaram ao General e não sabe o que e só os viu voltar, e logo
depois chegou José Luiz de Mendonça oferecendo-se ao general para o que quisesse, mas dizendo — que o povo estava
com muita desordem — e o general lhe disse que êle como
juiz ordinário ou pela lei, cuidasse em sossegar o povo e pôr
tudo em ordem e com isto se foi embora. Depois passado
algum tempo tornou o dito José Luiz e o Marechal José Roberto, e êste disse que o Campo tinha ficado em armistício,
que os rebeldes têm grandes forças, e que êle não tinha munições de guerra e boca para se defender, e o dito José Luiz
disse, virando-se para êle testemunha — que não aparecesse
por modo algum porque prometiam o posto de Capitão a
quem o matasse, e voltando-se para Gonçalo Marinho — que
também não devia aparecer, porque era inspetor das tropas
— e que só o Marechal José Roberto podia entrar e sair livre-

— 171 —
mente porque ninguém lhe fazia mal, e para o general disse
— que não pôde impedir que os rebeldes não fossem a casa
do Desembargador Cruz, para o assassinarem e que não pudera acomodar os rebeldes que estavam muito furiosos, que
tinham por si a maior parte do povo e esperavam grandes reforços de Iguaraçu e do Crato, que êle já não podia consigo
e se ia deitar, e que só lembraria que se fizesse um governo provisório para não ficar o povo em uma anarquia e com isto
se foi embora; e ficou nessa noite sem dar outras providências que as que ficam ditas; e logo que chegou ao forte, encarregou ao dito Gonçalo Marinho o arranjo das peças que
executou e vendo este que os rebeldes se juntavam a um corpo
de gente que estava à esquina do muro de São Francisco onde
principia o caminho estreito para o Campo do Erário quis
atirar e apontar a artilharia, mas o general não deixou disparar. Na manhã do dia sete, logo depois do toque de alvorada chegou outra vez o dito José Luiz de Mendonça com um
papel dizendo — que era a capitulação que os rebeldes concediam e que se assinasse dentro de uma hora — e o general
chamou a Conselho a êle testemunha, ao Marechal José Roberto e aos dois brigadeiros sobreditos ao qual leu, mas não
lembra a êle testemunha o que continha, porque o governador a levou e não ficou cópia e propondo-a pediu primeiro o
parecer ao dito Marechal José Roberto o qual disse — tem
Vossa Excelência nesta fortaleza braços, munições de guerra
e boca para a defender ? — respondeu que nada tinha. Disse
então êle marechal — pois então não se pode defender — e
nisto convieram todos, e assinam com declaração — de que
se desse também passagem às famílias dos oficiais que acompanhassem ao general para o Rio de Janeiro ao que respondeu o dito José Luiz — que não só as ditas famílias mas a
todos os europeus também que não quisessem seguir o seu
partido. E logo depois da saída deste José Luiz entrou o Capitão José de Barros Falcão com um corpo de tropa com que
tomou conta da fortaleza. E declarou que no dito dia seis à
noite lembrando os que estavam ao general que no porto
havia dois brigues armados em guerra a sair, e prontos de
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mantimentos, e que mandasse ordem para eles virem estacionar-se perto da fortaleza para a socorrer de mantimentos
e proteger o ístmo com a sua artilharia, no caso de quererem
dar algum assalto passou e mandou esta ordem, mas êle testemunha não viu voltar o portador nem resultado algum da
dita ordem. E declarou mais que a Fortaleza do Brum fica
distante das últimas casas do Bairro do Recife de fora de
portas, pouco mais de um tiro de espingarda, e que a dita
fortaleza domina os três bairros, do Recife, Santo Antônio e
Boavista, a meia distância de tiro de canhão e por consequencias as duas pontes do Recife e Boavista é que as pode
cortar, e na fortaleza se falou nisto e que assim como se tinha
dado licença ao dito Romão para a cortar, se fizesse isso da
dita fortaleza. E também declarou que os quartéis têm uma
rua estreita pelo meio, em que não cabem senão três do fundo,
e são fechadas por duas portas que dentro deles estavam as
armas e munições, porém que havendo uma força fiel se podia com pouca gente fechar dentro, digo com gente que
pudesse circundar as ruas que confinam com os quartéis se
podiam pôr em sítio. Mais declarou que o Campo do Erário
tendo peças de artilharia nas duas entradas, que são estreitas, e um corpo de infantaria, para poder repelir qualquer
força que tentasse entrar a não ser muito superior a que
estava por ter segura a retaguarda e poder por mar ser protegido pela fortaleza. E mais não disse nem dos costumes, e
lido seu depoimento que disse estar conforme, de que dou fé,
assinou com êle Juiz da Alçada e eu João Osório de Castro
Souza Falcão, escrivão da mesma que o escrevi. Rubrica dele
Juiz — Luiz Antônio de Salazar Moscoso.
Segunda testemunha. Manuel da Costa Pinto, Coronel
de artilharia, ajudante general, nesta praça do Recife, natural de Lisboa, de trinta e sete anos e jurado aos Santos Evangelhos, prometeu dizer a verdade.
Perguntado pelo conceito que fêz sobre a defesa da Fortaleza do Brum e efeitos sobre o Campo do Erário e lugares
que lhe ficam dominados, assim como sobre a possibilidade
de estorvar a saída dos quartéis aos que dentro se achavam
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levantados, disse que enquanto à defesa da fortaleza suposto
seja defeituosa e imprópria para sustentar assaltos, por ter
uma grande parte da raiz da muralha sem fogos flanqueantes, o que dá um grande abrigo ao agressor e o põe nas circunstâncias de repetir ataques sucessivamente, contudo atendendo a ficar num ístmo de areia, que mui pouco excede em
largura o diâmetro da praça, uma vez que tivesse munições
de guerra e de boca, e uma guarnição assaz aguerrida, poderia sem se julgar temeridade sustentar por algum tempo.
Enquanto sobre os efeitos sobre o Campo do Erário e lugares
adjacentes, é evidente, fisicamente falando, que todos estes
lugares se acham debaixo do alcance do canhão daquela
praça, porém esta combinação de pontos que se não podem
comunicar nem entender imediatamente, põe certos entraves
à mesma combinação especialmente num caso repentino e
não meditado isto entende-se em geral, porque em particular
poderão haver casos em que a atividade da mesma fortaleza
possa ser útil em vedar passagens, estragar edifícios, etc, o
que depende das circunstâncias particulares. Enquanto à
sujeição dos quartéis é um objeto inteiramente dependente
do estado da relação entre as tropas atacantes e aquelas que
se quisessem reduzir dentro dos mesmos quartéis, o que deveria ser sempre repentinamente porque não é impossível sair
para fora deles sem ser pelas portas; e mais não disse e lido
seu depoimento assinou com êle juiz da Alçada e eu João
Osório de Castro Souza Falcão, escrivão da mesma que o escrevi — Rubrica dele juiz — Manuel da Ctosta Pinto.
Terceira testemunha. Francisco José de Souza Soares
de Andréa, Tenente Coronel do Real Corpo de Engenheiros
nesta praça do Recife, de Pernambuco, natural de Lisboa,
solteiro, de trinta e oito anos, jurado aos Santos Evangelhos,
prometeu dizer a verdade. Perguntado que conceito faz sobre
a defesa da Fortaleza do Brum e socorros que podia receber
de mar e terra, efeitos desta fortaleza sobre o Campo do
Erário e lugares que lhe ficam dominados, como as duas
pontes; sobre a defesa do dito Campo do Erário, e enfim sobre
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a possibilidade de estorvar a saída dos quartéis aos que
dentro se achavam levantados: tendo a fortaleza duzentos
homens pouco mais ou menos, nada de água e munições de
boca. Disse que pelos mapas que viu do inspetor de artilharia do princípio daquele ano de mil oitocentos e dezessete havia ali vinte e três peças de artilharia, em estado de fazer fogo, o que era suficiente ao fogo que se poderia fazer, tinha bastante bala e só cinco arrobas de pólvora, além de uma pouca
cuja quantidade se ignora, que tinha entrado depois do mapa
feito, e mil e novecentos cartuchos de fuzil, o que é nada; mas
sabe-se que existiam ali alguns caixões pertencentes ao depósito. Em tais circunstâncias diz que a Fortaleza do Brum é
um quadrado com dois baluartes e dois meios baluartes, cujas
faces unidas fazem uma grande cortina em frente da barra
pequena, muito baixa e sem flanqueamento algum, dos outros
três lados dois opostos são duas tenalhas em frente da
Restinga, e o quarto é uma tenalha oposta à cortina grande
que fica a seco na vasante. Nestas circunstâncias a fortaleza
referida não podia resistir a um sítio e não seria preciso
grande habilidade para a levar de um golpe de mão escalando-a pelo lado do mar e do Beberibe, sem que lhe valesse o
obstáculo do fogo da tenalha que olha para o arsenal; que
a falta de mantimentos era remediável nos primeiros momentos, entrando por todos os armazéns do Recife, e tirando-lhe
os gêneros que fossem necessários para algum tempo, embora
isto viesse a cair em descrédito para os europeus o caso único
era fornecer a fortaleza; quanto à água não é a da mesma
maneira, as fortalezas não têm cisternas, e o meio de conservarem a água é depositando-a em toneis quando a recebem
das canoas que andam neste serviço e é muito provável que os
toneis fossem poucos e arruinados, e então teriam de ficar à
disposição de seus inimigos em muito pouco tempo, o que só
poderiam evitar recolhendo-a no primeiro dia com muita atividade, ou conservando-se o forte do Buraco do mesmo partido;
os socorros que esta fortaleza podia receber do mar são alguns
mantimentos, tonelame e aguada, e alguns marinheiros que
aumentariam a confusão e o tumulto dentro, apesar disto a
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união dos recursos do Brum e Buraco com os que podiam se
tirar do mar produziriam grandes vantagens, e por um sistema
bem combinado, queimando a ponte poderiam subtrair a desordem geral todo o bairro do Recife, as embarcações que estavam no porto e toda a restinga até Olinda. Para isto era
necessário que um qualquer militar tivesse energia bastante
para se fazer responsável de tudo, principiando por não reconhecer naquele momento outra, digo, senão a sua autoridade
e compelindo todos os outros a obedecer-lhe isto porém não
se faz sem ter adquirido a popularidade para ter partido e lhe
parece que nenhum dos militares de maior patente tinha
adquirido a afeição dos seus súditos.
Pelo que pertence aos efeitos desta fortaleza sôbre o
Campo do Erário, alguns são porque pode ser batido por quatro até cinco bocas de fogo da dita fortaleza, que é o que
poderão montar os dois flancos e uma face que batem aquele
Campo, isto não parece digno de atenção exceto para proteger
as tropas de milícias enquanto ali estiverem porque se os
rebeldes não estivessem bem no Campo do Erário podiam ir
para outra parte. Além deste Campo a fortaleza bate com um
flanco, duas faces e uma cortina a ponte do Recife e pode
destruí-la, e com uma face e um flanco, coisa de um terço
da ponte da Boavista, e da parte deste bairro, mas pouco
dano lhe fará. Além das pontes não pode fazer fogo senão
sôbre as propriedades dos três bairros ou sôbre as campinas
e roda de Santo Amaro, o que seria sem fim conhecido. Sôbre
a defesa do Campo do Erário êle é cercado dos rios Beberibe
e Capiberibe, por três lados e no quarto tem duas entradas
e o muro da cerca dos Franciscanos, por êste motivo lhe parece mais próprio para ser obrigado a depor as armas o corpo
que ali se colocar do que para fazer serviços quando era necessário tudo pensar e tudo decidir em um momento. Se a
tropa que esteve inutilmente estacionada neste campo tivesse
atacado o quartel dos dois regimentos, ou pelo menos tivesse
guardado e defendido a ponte do Recife era provável que se
poupassem tantos males por que tem passado êste povo, porque
isto faria decidir partidos a favor quando tudo era perplexi-
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dade. Quanto à tropa que se achava levantada nos quartéis
seria muito útil atacá-la, parece que o mesmo medo e a
mesma apatia se tinha apoderado dos dois partidos; os rebeldes em vez de se porem logo em campo, de tomarem posse
das duas pontes, de reunirem em si todas as guardas, de atacarem rapidamente todas as fortalezas, de patrulharem por
toda a parte e de colocarem o seu centro de movimentos na
Boavista, aonde não podiam ser cortados, ficaram dentro de
um quartel sem praça, onde podiam ser passados à espada,
se lhes soubessem cerrar as saídas, e os atacassem vivamente,
o que lhe parece muito possível até porque em roda do quartel há muitas casas donde se lhes podia fazer uma tiralhada
terrível e mortífera, sem que eles pudessem responder com
vantagem, fazendo-se isto ao mesmo tempo que se atacasse
o quartel; e mais não disse e sendo-lhe lido e achando-o conforme, assinou com êle juiz da alçada e eu João Osório de
Castro Souza Falcão, escrivão da mesma que o escrevi. Rubrica dele juiz. Francisco José de Souza Soares de Andréa;
e não se continha mais nos ditos três depoimentos que vão
bem e fielmente copiados dos próprios que tornei a entregar
a êle ministro a que me reporto, de que dou fé. Recife, vinte
e sete de abril de mil oitocentos e dezoito anos, e eu João
Osório de Castro Souza Falcão, Desembargador dos Agravos
da Casa da Suplicação, e Escrivão da Alçada que o escrevi e
também me assinei.
(a.)

João Osório de Castro Souza Falcão

Feitio deste traslado
1$820
Conta
$080
1$900
I — 6, 3, 29 n.o 3
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74)

Os abaixo assinados, mestres e pilotos dos navios, que de
presente ancoram neste porto de Pernambuco onde se achavam também no faustíssimo dia 20 de maio do ano próximo
passado, em que gloriosamente foi restaurada esta vila de
Santo Antônio do Recife e cidade de Olinda, por si e pelos
mais mestres que aqui se achavam naquele fausto dia, e ora
não são presentes, têm a honra de informar ao Ilustríssimo
e Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente da Alçada, assim como já o fizeram imediatamente a Sua Majestade,
por súplica, que em nome de todos lhes enviaram, com os
fatos acontecidos naquele feliz dia. Tentada dantes pelos informantes, de acordo com alguns moradores do Recife, uma
contra-revolução já por meio de força que para isso se dispunha, e já por meio de compras de alguns malvados, maiogrou-se o animoso plano com a descoberta do projeto e foi
então que todos por um sentimento natural e unânime prometeram não perderem a primeira ocasião de vingarem tão
nefandos crimes. Na noite de 19 para 20 de maio fêz o inimigo mover o grosso das suas forças e postou-as nos subúrbios da cidade de Olinda, junto do engenho de Paulistas.
Naquela mesma madrugada, movidos os nautos daquele ardor
que possuíam desampararam seus navios, saltaram em terra
com suas tripulações que montariam ao todo a mil homens
pouco mais ou menos, tomaram as fortalezas e foram às embarcações de guerra dos patriotas, e junto com alguns moradores destas povoações levantaram por todas elas a Real Bandeira e aclamaram o nome — Viva El-Rei nosso Senhor Dom
João — Soltaram-se os presos que se achavam à ordem dos
patriotas, e foi para o bloqueio Nicolau Atanásio da Cruz Pagones mestre do navio Ativa (e outros que se encontraram
ao mesmo tempo) a participarem ao chefe do estado das
coisas. Depois de estarem a bordo os ditos abordou uma jangada com uma carta de terra para o mesmo chefe, isto era
das 7 horas para 8 da manhã, pouco mais ou menos, e depois
chegou a bordo da mesma fragata do chefe um dos presos
que haviam sido soltos — O Governador do Rio Grande do
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Norte, José Inácio Borges — a participar oficialmente de todo
o acontecido e a convidá-lo para imediatamente fazer o seu
desembarque. Não desembarcou o mesmo chefe (e ignora-se
a razão) porém mandou o segundo comandante Luiz da
Cunha Moreira, com ordem de lhe fazer na Fortaleza do Brum
certos sinais, que lhes segurasse a verdade dos fatos que o
dito chefe reconheceu de bordo, e então é que dispôs o seu
desembarque, que se verificou das 4 para as 5 da tarde pouco
mais ou menos. Tomou as rédeas do governo, continuou no
restabelecimento da ordem pública, que já era do melhor
modo principiado. Ordenou aos capitães dos navios que rondassem pela noite diante com as pessoas que fossem capazes
da sua marinhagem, a que todos se prestaram com individual
contentamento e prazer fazendo fechar portas abertas que
costumam vender ao povo. Todo o referido juramos aos Santos Evangelhos.
Recife de Pernambuco, 10 de abril de 1818.
(aá.) João Pedro de Almeida
Nicolau Atanásio da Cruz Pagones
Francisco José Monteiro
Reconheço os três sinais supra e infra serem de Nicolau
Atanásio da Cruz Pagones, Francisco José Monteiro e João
Pedro de Almeida. Recife, 13 de abril de 1818.
Em testemunho de verdade, (sinal público). O tabelião
público.
(a.)

Manuel Pereira Dutra
I — 6, 3, 29 n.o 4

75)

Nós abaixo assinados debaixo de juramento se necessário fôr afirmamos e confirmamos tudo o que diz o nós
abaixo assinados retro porque tudo vimos, e tudo assisti-
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mos e declaramos debaixo de juramento se necessário fôr
nós assinados no nós abaixo assinado retro justo contrafazer contra-revolução com o Tenente Coronel Claudino José
Carrilho, porém esta se não efetuou porque os sócios dele
Carrilho foram presos, êle se ausentou para não ser também
preso e por isso nós capitães, püotos e mais oficiais com a
nossa gente fizemos a contra-revolução de 20 de maio e ninguém nos falou para isto, nem se uniu conosco e somente
de saltarmos em terra, e gritando: viva El-Rei Nosso Senhor
Dom João, estando armados com a nossa gente se chegou
para nós muito povo, uns armados, outros sem armas, e seguiram os rumos que nós seguimos, isto é verdade e por o
ser assinaram também os que assinaram nós abaixo assinado retro.
(ass.)

José Machado Pimentel
Pedro José de Sales
Joaquim Antônio Franco
Feliciano Dias dos Prazeres
José Joaquim de Souza
Francisco Augusto de Sales Madeira

Reconheço os sinais retro que são seis de serem dos mesmos aí declarados. Recife, 27 de abril de 1818.
Em testemunho de verdade. (Sinal) o Tabelião Público.
(a.)

Manuel Pereira Dutra
I — 6, 3, 29 n.o 5

76)

Patriota amigo e Senhor Pedro José de Oliveira.
Goiana, 7 de março de 1817.
Foi o rompimento a uma hora da tarde no dia quintafeira que hoje faz oito dias, houveram (sic) 40 e tantas mor-
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tes pouco mais ou menos, findo as nove horas da noite, no dia
seguinte ficou serenado todo tumulto e dadas as providências de abrirem-se as portas, o giro do negócio na forma do
costume, de sorte que algumas famílias que se achavam embarcadas passaram a desembarcar para a terra a tomarem
posse das suas próprias casas, terras e pôr negócios.
Fora preso o Caetano Pinto no Forte do Brum, e foi
o Doutor José Luiz o qual o apresenta à embaixada e para
êle assinar os tratados do governo da Pátria, o qual pediu 10
dias para assinar, o qual embaixador respondeu sem limite de tempo o assinar-se ou decidir-se, ao que disse o dito
Caetano Pinto se não achara outro homem em Pernambuco
que viesse para semelhante empresa, ao que responde o dito
embaixador: que se dava por muito feliz ir êle mesmo darlhe dita embaixada, e do contrário lhe tirariam a própria
vida: o que conhecendo os patrícios da terra que êle fizera
um bom governo de amizade à Pátria e não como déspota
sanguinário, assim mandaram a êle embaixador como próprio da pátria com o patriotismo, e assinou o dito Caetano;
fêz tudo isso preso pela câmara de Olinda e passados os três
dias embarcou para o Rio com a sua família, e Gonçalo Marinho, ficam presos José Roberto e o Salazar, no Forte do
Mato, e o Juiz de Fora, que foi de Goiana, na cadeia do Recife na sala livre. Estão se preparando com todas as forças
no petrecho de guerra pelo Governo Provisório seguinte: o
Padre João Ribeiro de Albuquerque Montenegro, o Doutor José
Luiz de Mendonça, Domingos José Martins, Domingos Teotônio e Manuel Correia de Araújo agricultor. No dia 4 veio
ordem pelo Capitão-mor Inácio Cavalcante do governo para
publicar o seguinte: Religião, Pátria e Liberdade, o que fora
publicado e executado pelo Sargento-mor Miliciano. O Coronel de Guiana e todas as tropas de cavalaria, pardos,
pretos e ordenança, com a primasia de Milícias que girou
toda a vila, foram soltos os presos e defronte da cadeia foi
plantado o estandarte da bandeira branca com uma guarita, e sentinela de armas. As armas que se hão de pôr daqui em vante são as seguintes, com as 5 chagas de Cristo
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no meio da chapa, e o círculo em redor, é o Rosário da Padroeira. No Recife em saindo o Santíssimo Sacramento indo
aos enfermos e com guarda estrumental do regimento: o
Erário todos os dias paga um conto de réis às tropas. Hoje
chegou edital para se apregoar os pelouros para se fazer juiz
ordinário e câmara ao que virá
] para presidir e formalizar o giro da Justiça, escrivães e meirinhos de ce qui
derelica etc. Está o comércio todo livre, entrando e saindo
todas as embarcações vendendo e comprando todos os efeitos e de presente está o açúcar a 500 sobre a inspeção, e espera-se brevemente a 1.000 sobre o ferro etc.
Como me pede notícias certas do movimento repito que
soou ao longe, ouviu os trovões e raios, caiu um corisco sôbre o teto da Igreja de Nossa Senhora da Conceição e não
arruinou coisa alguma das sagradas imagens e depois de cessado exalou o fumo, que pensaram todos tímidos a gritar
que estava uma guerra campal em Pernambuco onde nós
todos morreríamos, o que serenou rapidamente e apareceu
a primavera á& delícias onde só gritamos: viva a nossa religião que é a nossa pátria e liberdade do jugo do nosso cativeiro em que estávamos submergidos, etc, etc.
Assim tenho respondido o que me pede na sua escrita
pelo seu portador o negro Morão.
Deus o guarde por muitos anos.
De Vossa Mercê.
Patriota Amigo Venerador
(a.)

Correia

Reconheço ser a letra e sinal supra de Vicente Ferreira
Correia por ter da mesma todo o conhecimento, de que
dou fé. Goiana, 26 de fevereiro de 1818.
(Sinal do Tabelião Público.)
Em testemunho de verdade. Tabelião Público
(a.)

Manuel da Mota Silveira
I — 6, 3, 29 n.o 20
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77)

Para cumprir a ordem do Ilustríssimo e ExcelentíssimoSenhor Governador e Capitão General desta Capitania, que
acabo de receber, com a data de 8 do corrente, o Escrivão da
Câmara Francisco José Braga passe por certidão ao pé desta
o teor do acórdão ou assento pelo qual a mesma Câmara
mandou cortar as folhas do livro de suas vereações que se
acham faltas, declarando tudo o mais que nessa ocasião
se passou e constar do mesmo livro. Vila do Limoeiro, 14
de julho de 1818.
O Juiz Ordinário
(a.)

Joaquim Luiz de Melo

Francisco José Braga, Tabelião Público do Judicial e
Notas, Escrivão do Crime e Cível, Câmara e Almotaçaria
nesta Vila do Limoeiro, e seu termo, comarca da Cidade de
Olinda, por Sua Majestade Fidelíssima, que Deus guarde,
etc. Certifico que revendo o livro dos acórdãos que serviu
o ano passado na Câmara desta Vila, dele consta a folhas
cento e treze verso e folhas cento e dezesseis, digo, cento e
vinte e seis a certidão e termo de vereação que ao diante se
segue. Certifico que sendo chamado a casa da Câmara desta
Vila do Limoeiro, da comarca da Cidade de Olinda, em falta
do escrivão da mesma para efeito de se cortarem as folhas
que ao diante se seguem, que constam de dez, ao que pus dúvida em razão das rubricas sem embargo desta por mandado do Juiz Presidente, e mais camaristas, e o Procurador,
Nobreza e povo me foi determinado o fizesse sem embargo
do referido, do que para constar passei a presente e no mesmo
dia e era passei a lavrar o termo de vereação, o qual se segue à folha cento e vinte e seis verso. Vila do Limoeiro, vinte
e um de maio de mil oitocentos e dezessete. O Escrivão do
Geral João Clemente de Souza Correia. Termo de Vereação.
Aos vinte e um dias do mês de maio de mil oitocentos e dezessete nesta Vila do Limoeiro, comarca da Cidade de Olinda,
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na casa da Câmara dela onde se achava o Juiz Presidente,
o Capitão José Francisco de Arruda e o primeiro vereador
João Francisco de Araújo, e o terceiro José da Costa Júnior, e em falta do segundo Domingos Mendes de Azevedo,
e em falta do atual procurador Antônio Paulo Viana achando-se na mesma, clérigo, nobreza, e povo para se tratar do
serviço de Deus, de Sua Majestade Fidelíssima, e bem comum
dos povos, acordaram ser de bom grado que fossem demolidas e queimadas dez folhas constantes deste livro em que
se achavam escritas as insolentes proclamações e ordens do
infame governo provisório, dirigidas a esta câmara e povo
desta mesma vila para que delas não houvesse memória aiguma no presente e futuro tempo a fim de que se não lessem jamais tão escandaloso procedimento e sacrílega impiedade daqueles vilíssimos insurretos contra os sagrados direitos da monarquia do nosso Augustíssimo Soberano e Senhor Dom João Sexto, que Deus guarde, e porque assim
acordaram unanimemente, fiz êste termo em que assinaram e eu João Clemente de Souza Correia, Escrivão o escrevi por ausência do atual Escrivão Castro. O Juiz Ordinário José Francisco de Arruda. João Francisco de Araújo.
José da Costa Gomes Júnior. Domingos Mendes de Azevedo.
Antônio Paulo Viana convencido em votos. Francisco de Sales, Vigário do Limoeiro. Francisco Antônio de Oliveira Roselis, Vigário de Tacuritinga. Juiz dos órfãos, Antônio Barbosa da Silva. O Vigário Manuel Tavares da Silva Coutinho. João Soares de Albuquerque. Joaquim Ferreira Moura.
O Capitão Antônio José de Moura Varejão. José Lino Álvares
Coelho. Francisco José Braga convencido em votos. Manuel
Bezerra de Menezes. Domingos Lopes de Figueiredo e Castro. Estêvão José Torres. E mais se não continha em dita
certidão, e termo de vereação que eu sobredito Escrivão no
princípio desta declarado bem e fielmente extrai do próprio livro de vereação a que me reporto, e vai na verdade sem
coisa que dúvida faça, conferida e concertada na forma do
estilo, nesta sobredita Vila aos quatorze dias do mês de julho
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do ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil
oitocentos e dezoito, escrevi e assinei.
Em fé de verdade e conferida e concertada por mim dito
escrivão.
(a.)

Francisco José Braga

E comigo escrivão
(a.)

João Clemente de Souza Correia
I — 6, 3, 29 n.° 21

78)

O Escrivão Alexandre Luiz de Araújo passe junto
desta por certidão que autos e inventários feitos aos bens
dos que se ausentaram no tempo da vil e nefanda rebelião
se acham ou estiveram no seu cartório, e quem foi o Juiz
Administrador destes bens. Recife, 16 de julho de 1818.
(a.)

Bernardo Teixeira Coutinho Álvares de Carvalho

Em cumprimento da respeitável Portaria supra do Excelentíssimo Senhor Desembargador do Paço e Juiz da Alçada
Certifico em como durante o tempo da infame revolução fui
chamado pelo Desembargador Ouvidor Geral desta comarca
que então servia, Francisco Afonso Ferreira para proceder
a inventário dos bens de algumas pessoas que se haviam
ausentado desta Vila na conformidade das ordens do intruso
governo, e indo com o dito Ministro começamos uma relação
dos móveis da casa de Manuel de Carvalho Medeiros, cuja
chave tinha em seu poder Antônio Marques da Costa Soares,
sem que se fizesse seqüestro em coisa alguma nem depósito
e só se entregou verbalmente um pouco de dinheiro que se
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achou ao dito Antônio Marques da Costa Soares para o guardar como por parte do dito Medeiros, e começamos igualmente na busca aparente dos bens da casa de José Joaquim
Carneiro Leal cuja chave apresentou seu sobrinho Antônio
Leal de Barros, sem que contudo se fizesse inventário, seqüestro ou relação alguma por ter o referido Ministro declarado que aquela diligência só era feita em aparência para
indicar que cumpria a ordem que se lhe havia expedido, e
tanto as chaves das ditas casas como os bens e móveis delas
ficaram sempre em poder do dito Antônio Leal de Barros.
E outrossim certifico em como a relação referida dos
bens do mencionado Manuel de Carvalho Medeiros foi rasgada por mim como papel naquele tempo que para nada
servia e isto por ordem verbal que me foi dada pelo dito Ministro.
E para constar passei a presente em que assinei nesta
Vila de Santo Antônio do Recife, aos 18 de julho de 1818.
O Escrivão
(a.)

Alexandre Luiz de Araújo
I — 6, 3, 29 n.o 22

79)
O Escrivão Antônio José Rodrigues Azevedo passe junto
desta por certidão que autos e inventários feitos aos bens
dos que se ausentaram no tempo da vil. e nefanda rebelião
se acham ou estiveram em seu cartório e quem foi o juiz
administrador destes bens no dito tempo. Recife, 16 de julho
de 1818.
(a.)

Bernardo Teixeira Coutinho Álvares de Carvalho

Atesto que segundo a minha lembrança os inventários
que fiz dos bens dos emigrados no tempo da vil e nefanda
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rebelião, e que pelo poder da força dos rebeldes foi nomeado
para juiz deles o Doutor Tomás Antônio Maciel Monteiro,
Juiz de Fora que foi da Vila de Goiana e eu por nomeação
deste para escrever nos mesmos foram os de Domingos Rodrigues do Passo, José Ferreira Duarte, Manuel Gonçalves
Ferreira, Vitorino dos Santos Ferreira, e Gregório da Silva
Rego, sendo nomeados administradores dos ditos bens Bento
José da Costa, Antônio Marques da Costa Soares, e José Joaquim Jorge cujos inventários não estiveram e nem se acham
em meu cartório pois à proporção do! que ia eu escrevendo
neles ficavam em poder daquele juiz, o qual declarou-me
em segredo que imediatamente passasse esta Capitania ao
governo de Sua Majestade Fidelíssima, êle rompia e queimava ditos inventários como se feitos não fossem, por isso
mesmo que constrangido ocupava aquele lugar e não me
consta que por ordem do dito juiz tomassem aqueles administradores a si aqueles bens por se não terem de todo ultimado ditos inventários. Recife, 20 de julho de 1818.
O Escrivão dos Feitos
(a.)

Antônio José Roiz Azevedo
I — 6, 3, 29 n.o 23

80)

O Escrivão Antônio Joaquim de Melo passe junto desta
certidão
por
que autos e inventários feitos aos bens dos que
se ausentaram no tempo da vil e nefanda rebelião se acham
ou estiveram no seu cartório, quem foi o juiz administrador
destes bens. Recife, 16 de julho de 1818.
(a.)

Bernardo Teixeira Coutinho Álvares de Carvalho

Atesto que no tempo em que fui escrivão, segundo a
minha lembrança fui proceder a inventário dos bens dos
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emigrados do tempo da revolução, os quais foram Elias
Coelho Cintra, Antônio Ramos Belo, Manuel Lourenço e Antônio Cardoso de Queiroz: Fonseca, foi o Juiz o Doutor Juiz
de Fora de Goiana, José Alexandre de Souza Gurgel do Amaral Coutinho, mas estes inventários se não acabaram nem
em meu poder param nenhuns. A administração que havia
nomeada para estes bens eram: Bento José da Costa, Antônio Marques da Costa Soares e José Joaquim Jorge, os
quais não tomaram conta dos bens dos ditos quatro emigrados por se não acabarem os inventários que não existem.
É o que posso atestar por não ter a que me reporte.
Recife, 18 de julho de 1818.
(a.)

Antônio Joaquim de Melo
I — 6, 3, 29 n.o 24

81)
Juiz Presidente e mais oficiais da Câmara este presente
ano nesta Vila de Iguaraçu da comarca de Olinda, por Sua
Majestade Fidelíssima, que Deus guarde.
Atestamos que João Pinto de Souza, Coronel do Regimento montado da Vila de Goiana, por esta mesma Vila
passou preso no dia 9 de maio do corrente ano para a praça
do Recife, conduzido por dois oficiais de banda, que se dizia
um deles ser filho do capitão-mor da mesma Vila de Goiana.
Foi isto acontecido quando nesta dita vila se achava José
Mariano intitulado comandante das forças do Norte, preparando um corpo de homens para ir atacar aos realistas do
Pau do Alho, e nos consta que o pequeno descanso que nesta
referida Vila teve o dito coronel o sobredito José Mariano o
mandou recolher na cadeia debaixo de chaves, de cuja prisão saiu para seguir a sua derrota. É verdade o referido, e
o juramos em fé de nossos cargos, e por nos ser pedida lhe
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mandamos passar a presente por nós assinada, e selada com
o selo das armas reais. Vila de Iguaraçu em câmara de 20
de julho de 1817. Eu Caetano da Silva e Azevedo, Escrivão
da Câmara a escrevi.
(ass.)

Matias Aires Delgado
Manuel Pereira Bulcão
Francisco Dias Leite de Albuquerque
José Alves Campos
I — 6, 3, 29 n.o 25

82)

Patriota Capitão Monteiro. O Patriota Sargento-mor Comandante me ordenou que ordenasse aos Patriotas Capitães do meu comando (1) que no dia quarta-feira vinte e três
do corrente, vós e os vossos alferes e sargentos e cabos e
pessoas notáveis, todos se achem na casa da Câmara para
votarem e comparecerem sobre a nova lei. Agora recebo
outra ordem do mesmo patriota que manda dizer a vós e aos
mais Patriotas Capitães que a respeito das armas devem, tomar pistolas e bacamartes e fazer uma fala aos povos (2) que
as suas espingardas e espadas os conservem prontos para
quando houvermos de acudir e portanto ficai na inteligência e mandai a cópia ao patriota Capitão Vicente já e logo
sem demora para ficar entendido. Deus vos guarde. Vila
do Limoeiro, vinte de abril de mil oitocentos e dezessete.
Patriota amigo João Ribeiro Pessoa. Reconheço ser própria
a letra e firma do Capitão Comandante João Ribeiro Pessoa
de Lacerda na carta retro por ter dela inteiro conhecimento
do que dou fé. Vila do Limoeiro, vinte nove1 de abril de mil
oitocentos e dezessete; estava o sinal público do Tabelião
José de Castro Viana. Recebi aos vinte e dois do corrente do
Senhor Capitão neste instante. Monteiro. Fico ciente. O
Patriota Vicente. E mais se não continha em dita carta e
seu reconhecimento e declarações na mesma, a qual me re-
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porto, vai na verdad^ sem coisa que dúvida faça, por mim
conferida e concertada nesta sobredita vila aos vinte e nove
dias do mês de abril do ano do nascimento de Nosso Senhor
Jesus Cristo de mil oitocentos e dezessete. Escrevi e assinei
em público e raso dos meus sinais seguintes.
Em fé e testemunho de verdade.
O Tabelião Público
(a.)

João Clemente de Souza Correia

(A margem):
Onde confio o comando.
(2) Onde convoca os povos para a Câmara e ordena a
tomadia das armas.
I — 6, 3, 29 n.o 26
(1)

83)
4.° Documento
Senhor Capitão José da Silva Monteiro; todas as corporações têm ido prestar obediência à Ilustríssima regência (1)
que nos governa digo regência que hoje nos governa pela
feliz restauração do nosso país portanto sou a convidar a
vossa mercê para no dia vinte do corrente a fazermos, achando-se na praça do Recife no dia digo no dito dia e seu respectivo alferes. Deus guarde a vossa mercê por muitos anos,
aos quatorze de março de mil oitocentos e dezessete (2). De
vossa mercê atento venerador e obrigado. Pedro Clemente
de Melo. Reconheço ser própria a letra e firma da carta
retro do Sargento-mor Comandante desta Vila Pedro Ciemente de Melo, por ter dela inteiro conhecimento do que
dou fé. Vila do Limoeiro, vinte e nove de abril de mil e
oitocentos e dezessete. Estava o sinal público do tabelião.
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José de Castro Viana. E mais se não continha em a dita
carta e seu reconhecimento a que me reporto e vai na verdade sem coisa quei dúvida faça, conferida e concertada comigo próprio aos vinte e nove de abril de mil e oitocentos e
dezessete. Escrevi e assinei em público e raso de meus sinais
seguintes.
Em fé e testemunho de verdade.
O Tabelião Público
(a.)

João Clemente de Souza Correia

(A margem):
(1) Manda prestar obediência.
(2) Data da carta.
I — 6, 3, 29 n.o 27
84)

Dizem os adminstradores dos fundos da Companhia Geral extinta desta Capitania que lhes faz a bem que o escrivão privativo Antônio José Roiz Azevedo lhes passe por
certidão verbo ad verbum o teotf do termo da abertura das
portas da casa em que reside a dita administração e tudo
o mais quanto se passou naquele mesmoi dia, presente Gervásio Pires Ferreira, e o Ouvidor que então servia nesta comarca, e se o dinheiro que ali se achava, alguns livros mais
principais e as chaves foram naquele mesma dia, ou não conduzidos para o Erário, e assim mais de quem êle recebeu
as ordens para assim o executar, como também certifique
logo o dia, mês e ano, em quei entregou outra vez as ditas
chaves, e livros, e por ordem de quem.
Pedem a Vossa Senhoria Doutor Desembargador Ouvidor Geral e Juiz Privativo seja servido mandar se lhes passe
a certidão que requerem.
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E Receberá Mercê.
Só o que se passou judicialmente é objeto de certidão;
passe do que constar de livros, autos ou papéis. Recife, 8 de
abril de 1818.
Maia
Antônio José Rodrigues Azedo.
Escrivão dos Feitos e Execuções da Real Fazenda, Coroa,
Fisco Real, Alfândega, contrabandos e descaminhos dos reais
direitos privativos dos feitos e execuções da administração
dos fundos da Companhia Geral extinta nesta Vila de Santo
Antônio do Recife, Capitania e Comarca de Pernambuco, por
Sua Majestade Fidelíssima, que Deus guarde, etc. Certifico
que em meu poder e cartório se acham os termos da abertura e entrega de que a petição retro faz menção e é da
forma e maneira seguinte:
Certifico que no dia da data desta fui chamado por ordem
do Patriota Francisco Afonso Ferreira, Ouvidor Geral e Corregedor desta vila e seu termo a casa da administração dos
fundos da Companhia Geral, extinta, aonde se achava com o
Patriota Gervásio Pires Ferreira como encarregado para esta
diligência para eu como escrivão privativo dos feitos da administração abrir as três portas da dita casa, que se achavam
fechadas e seladas, sendo a primeira a da sala, que se entra
por ela para a outra sala da Contadoria da Administração e
outra sala do segundo andar da mesma casa chamada a da
Junta da Administração depois de ser por mim desafixados os
selos com que estavam as abri com as suas competentes chaves que me foram entregues pelo dito Ministro do que dou fé.
Recife, primeiro de abril de mil oitocentos e dezessete em fé
de verdade. Antônio José Rodrigues Azedo. Termo de entrega
do dinheiro que entregaram os administradores dos fundos da
companhia e de exame no cofre (1). Ao primeiro de abril de
mil oitocentos e dezessete nesta vila do Recife de Pernambuco

— 192 —
na casa da administração dos fundos da Companhia Geral
extinta onde foram vindo os patriotas Francisco Afonso Ferreira, Ouvidor Corregedor desta Vila, Gervásio Pires Ferreira,
comigo escrivão por ordem do Governo Provisório, onde foram
vindos os patriotas administradores Manuel Francisco Maciel
Monteiro, José de Matos Girão, e o patriota guarda-livros da
Casa Manuel José da Silva, mandou o Ministro abrir o cofre
da casa, e aberto em minha presença não se achou dentro dele
dinheiro algum e só sim uns papéis, e sobre a mesa da casa do
despacho da administração se achou as parcelas seguintes: um
saco com novecentos e sessenta mil réis, outro com seiscentos
e quarenta pesos espanhóis do valor cada um peso de setecentos e cinqüenta que importam em quatrocentos e oitenta mü
réis, e um saco de dinheiro de cobre com quarenta e oito mil
réis, um pouco de dinheiro em ouro, prata e cobre, importando vinte e cinco mil e quinhentos e na mesma ocasião
apareceu o patriota guarda-livros com um saco com cento e
noventa e seis mil duzentos e cinqüenta e cinco que se achou
na casa da contadoria, cujas adições vão remetidas para a
tesouraria do Erário ao Patriota Tesoureiro Antônio Joaquim
Ferreira de Sampaio, e para constar fiz êste termo em que
assinaram Antônio José Rodrigues Azedo. Escrivão Privativo
o escrevi. Afonso Ferreira. Ferreira. Manuel Francisco Maciel
Monteiro. José de Matos Girão. Manuel José da Silva. Entregou nesta contadoria do Erário o Patriota Antônio José
Rodrigues Azedo quatro chaves pertencentes a casa da administração dos fundos da Companhia Geral extinta. Recife,
doze de abril de mil oitocentos e dezessete. Maximiniano
Francisco Duarte. Certifico que no dia primeiro de abril
depois que se finalizou a diligência do termo antecedente fui
por ordem do Patriota Francisco Afonso Ferreira Ouvidor
Geral, Corregedor encarregado dela pelas duas horas da tarde, em que se finalizou fui a casa do Erário entregar ao Patriota Maximiniano Francisco Duarte, as quatro chaves constantes da declaração acima, e o não achei e nesse mesmo dia
pelas três horas da tarde fui a casa de sua residência fazer-lhe
dita entrega e as não quis receber dizendo-me que o fizesse
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no dia seguinte na casa do dito Erário, o que satisfez como se
vê da declaração retro e para que assim conste passei a presente. Recife, dois de abril de mil oitocentos e dezessete. Em
fé de verdade. Antônio José Rodrigues Azedo. E não se continha mais em tudo quanto aqui vai copiado que eu sobredito
escrivão no princípio desta declarado, e no fim assinado, bem
e fielmente fiz passar por certidão das próprias a que me reporto, a qual comigo próprio e com outro oficial conferi e
concertei, e vai na verdade sem coisa que dúvida faça por
mim subscrita e assinada nesta vila de Santo Antônio do
Recife, Capitania, e comarca de Pernambuco aos dezesseis dias
do mês de abril do ano do nascimento de nosso Senhor Jesus
Cristo de mil oitocentos e dezoito, subscrevi e assinei e concertei.
O escrivão dos feitos.
(a.)

Antônio José Roiz Azedo

(A margem):
(1)

Termo de entrega do dinheiro e de exame no cofre.
I — 6, 3, 29 n.o 28

85)

Senhor.
Dizem os Coronéis Manuel Roiz de Aguiar, Manuel Francisco Maciel Monteiro, e José de Matos Girão, administradores da extinta Companhia desta praça, que lhes é necessário
por certidão o lançamento da quantia de 1:709$755 réis com
que entraram para os reais cofres, em 2 de abril de 1817.
Pedem a Vossa Majestade se sirva mandar passar a certidão requerida.
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E Receberá Mercê.
Isidoro Martins Soriano, escrivão da Receita e Despesa da
Tesouraria Geral e escrivão deputado da Junta da Real Fazenda desta Capitania de Pernambuco, por Sua Majestade
Fidelíssima, que Deus guarde, etc. Certifico que revendo o
livro da Receita, e Despesa da dita Tesouraria Geral que serviu no ano próximo passado de mil oitocentos e dezessete,
nele a folhas vinte e seis e no dia dois de abril do mesmo ano,
foi lançada em Receita a quantia de um conto setecentos e
nove mil setecentos e cinqüenta e cinco réis que os administradores dos fundos da extinta Companhia desta praça fizeram recolher ao cofre da mesma Tesouraria Geral, por mão
do guarda-livros, Manuel José da Süva, cuja quantia era a
que havia em ser no cofre daquela repartição e que em conseqüência das ordens do detestável Governo Provisório a fizeram recolher à sobredita Tesouraria Geral. E para que o
referido conste se passou a presente certidão em virtude do
despacho retro. Recife de Pernambuco, nove de maio de mil
oitocentos e dezoito. Fiz escrever e assinei.
(a.)

Isidoro Martins Soriano

(No alto) — Passe sem inconveniente. Recife em Junta
de 15 de abril de 1818.
(Rubricas)
I — 6, 3, 29 n.o 29
86)

Dizem Manuel Roiz de Aguiar, Manuel Francisco Maciel
Monteiro e José de Matos Girão, administradores dos fundos
da Companhia Geral extinta desta Capitania, que lhes faz a
bem que o oficial de Justiça Joaquim Nunes de Bulhões, lhes
passe por certidão se no começo da noite do dia que se con-
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taram 29 de março do ano próximo passado, acompanhou ao
Doutor Desembargador Ouvidor Geral Francisco Afonso Ferreira na diligência de que êste foi encarregado por ordem do
governo dos insurgentes para fechar, e selar as portas da
casa, em que reside a dita administração e tudo o mais quanto
decorreu na dita diligência e assim mais quem recebeu as
chaves daquela casa, e como devem proceder o despacho.
Pedem ao Senhor Desembargador Ouvidor Geral e Corregedor da Comarca seja servido mandar que se lhes passe a
certidão requerida.
E Receberá Mercê.
Ateste o que souber, Recife, 10 de abril de 1818.
Maia
Atesto que fui chamado pelo Desembargador Ouvidor
Geral, que então o era desta comarca Francisco Afonso Ferreira, na noite que faz menção o requerimento e me mandou
que o acompanhasse para uma diligência no Recife, a qual
foi ir o dito Ministro a casa da Administração da Companhia
e mandando fixar as portas e pondo-lhes o selo me disse que
fazia aquilo por ordem que tinha do Governo Provisório e que
ia entregar as chaves ao mesmo e por ser verdade passei a
presente em cumprimento do despacho retro. Recife, 18 de
abril de 1818.
(a.)

Joaquim José Nunes de Bulhões
I — 6, 3, 29 n.o 30

87)

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor.
Eu tenho escrito, eu tenho exposto de viva voz a Vossa
Excelência qual fora a minha conduta relativamente à revo-
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lução que apareceu nesta Capitania. Eu tenho ainda necessidade de escrever, eu tenho de representar circunstâncias que
ocorrem esperando e confiando na retidão de Vossa Excelência, nas suas reconhecidas luzes, na bondade do seu coração,
que se previna e acautele contra as asserções dos meus delatores.
A minha honra que aprecio mais do que os bens da fortuna, e do que a mesma vida, está ameaçada de ser caluniada
e denegrida na respeitável presença de Vossa Excelência.
Almas vis e baixas, que não conhecem a circunspecção do
caráter de Vossa Excelência e cuidam lisongeá-lo, quando lhe
apresentam e figuram novos criminosos procuram menoscabar a minha reputação e não sofrem deixar de igualar-me
pelo menos aos seus crimes, para tirarem argumentos a seu
favor, ou para alardearem serviços pelos quais em lugar de
castigo obtenham honras e mercês que lhes não competem.
Com estes motivos com os de particular vingança, por intriga
e personalidades, (sic) pretextando fidelidade e amor pelo
nosso soberano, buscamrse argumentos de opinião, estabelecem-se hipóteses de danado arbítrio, tiram-se ilações forçadas
e pretende-se tornar suspeita a conduta honrada de um
vassalo fiel, zeloso, e amante do seu rei e senhor.
Eu já tive a honra de expor a Vossa Excelência como fora
arrancado pelos rebeldes dos braços do infeliz Governador
Caetano Pinto, e como fora obrigado a comparecer entre eles,
sem contudo entrar no mistério dos seus infames conselhos, os
quais me foram sempre reservados pelo fato de ter recusado
aceitar a nomeação de secretário. A triste circunstância de
ser nascido no Brasil, o conhecimento que devia ter adquirido
dos negócios da Capitania no exercício de 14 anos de secretário, o conceito e estimação pública que tinha merecido eram
mais que bastantes motivos para os rebeldes pretenderem
associar-me ao seu partido, e isto foi tão conhecido daquele
mesmo governador que misturando êle as suas com as minhas
lágrimas no doloroso momento da nossa separação me disse
entre soluços que não podendo eu subtrair-me à força e horrores de uma rebelião, que apresentava o mais terrível aspeto,
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estudasse a minha conduta e tomasse todas as medidas para
poder salvar-me e ser útil à causa de El-Rei logo que se apresentassem como era de esperar as primeiras forças em defesa
da sua real soberania. Eu lhe fiz mil protestos e lhe pedi que
disto mesmo fizesse certo a Sua Majestade se porventura chegasse a ter a honra de aparecer na sua real presença.
Sem proteção, sem ver um partido por pequeno que fosse,
a que me chegasse a favor do soberano, que poderia eu fazer ?
Que faria Vossa Excelência mesmo se por desgraça habitasse
nesta infeliz Capitania ? Gritar no meio da rua: Viva El-Rei,
como fizeram os dois honrados mas infelizes Madeira, Simões
que em um momento se viram atravessados de balas e ali
deram os últimos suspiros ? Protestar contra a infame causa
no meio de gente desacordada, coberta de crimes que só queria cúmplices e tudo ameaçava com o ferro e com o. fogo ?
Deixar-me fuzilar ou ser metido em uma masmorra sem proveito por então da causa do soberano e sem esperanças de
poder ser-lhe útil, quando o tempo e ocasião o permitissem ?
Confesso que em tal alternativa julguei que o melhor partido
era o de não escandalisar, enganá-los e espreitar o primeiro
momento de tornar inúteis os seus esforços e praticar o que
cumpria a um verdadeiro e fiel vassalo. Poderia enganar-me
neste modo de pensar porque o amor da vida é o primeiro
sentimento da natureza, mas não vejo em que possa ser criminoso, nem na minha ignorância sei que haja lei alguma
das que formam o código da monarquia, a qual mande que
um vassalo sem forças e isolado exponha a vida, sem que resuite bem ao Soberano e ao Estado.
Recusar pois com maneiras e motivos especiosos a nomeação de secretário do ilegítimo intruso governo, apontando outros de sua facção, que o quisessem servir, salvar o
arquivo da Secretaria de ser queimado e destruído, dar-me
por impossibilitado com afetadas moléstias, logo que os nomeados secretários se deram por prontos (1) traçar o plano de
(A margem):
(1) Falso porque a contra-revolução foi feita por homens que
não trataram com êle nem antes nem depois.
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aliviar esta capital dos rebeldes, para se proclamar o sagrado
nome de Sua Majestade, desviar que um exército de quatro
a cinco mil loucos e furiosos (2) fosse atacar o marechal Cogominho estacionado na freguesia de Ipojuca (3) com um excelente parque de artilharia que tinham à sua disposição e
cujo resultado teria sido talvez por mais algum tempo bem
funesto à Capitania (4) conseguir o ir ao bloqueio e pôr o comandante do mesmo ao fato de tudo quanto se passava em
terra (5) para se tomarem as medidas que melhor conviessem
estudar dia e noite como bem servir a El-Rei Nosso Senhor,
eis aqui Excelentíssimo Senhor o fiel e verdadeiro quadro da
minha conduta que a todos é constante, e que o será a Vossa
Excelência cabalmente se na sua prudência, sabedoria, huma(2) Falso porque quando os rebeldes sairam para Olinda nem
mil homens tiveram para levar.
(3) Falso porque no dia 16 venceu aqui uma batalha, no
dia 17 veio para o Cabo e no dia 19 fugiram os rebeldes, e por isso
nem o podiam supor estacionado neste dia.
(4) O talvez não é certo e portanto é sofismar tirar dele conclusão certa. Depois disto se os rebeldes largassem a praça e fossem
ao Cabo os que fizeram a contra-revolução a faziam, porque há muito
tempo se preparavam para isso e era este o temor dos rebeldes e
porque eles não esperavam na praça o exército do marechal porque
assim que chegassem os de dentro mesmo os atacavam, isto é, os
que fizeram a contra-revolução e lhes tomaram as fortalezas e os
melhores postos, como fizeram assim que eles foram para Olinda.
(5) Se foi ao bloqueio representar as forças dos rebeldes,
como aqui diz, grande serviço fêz a Sua Majestade porque se eles
tinham forças para destruir o exército de terra do marechal que
esperanças dava o comandante do bloqueio de poder desembarcar.
O que aqui diz, servia só para aterrar o comandante do bloqueio e
fazê-lo persuadir que depois de destruído o exército do Marechal êle
o seria também. O que este homem podia dizer ao comandante do
bloqueio era que os rebeldes temiam uma contra-revolução, que temiam o povo das vilas vizinhas que se ia pondo contra eles todo e
que temiam a falta de mantimentos e dinheiro em que os pôs o
bloqueio, mas isto não disse êle ao comandante como se vê desta sua
narração. A verdade fêz que lhe esquecesse dizer aqui que o dissera
porque se lhe lembrasse esta liberdade que aqui toma de dizer o que
quer, mais afoitamente diria a verdade.
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nidade, e justiça se dignar inquirir por cada um dos fatos
apontados, os quais são bastantes para destruir raciocínios,
e suposições filhas da malícia, da má vontade e da calúnia
'devem ter escapado à
que não
perspicácia de Vossa Excelência e à prática que tem de conhecer os homens. Não duvido
que uns por malícia outros por ignorância vendo-me ali aquêles poucos dias tenham jurado que eu fui secretário do infame
governo, mas é isso que eu devo esperar da imparcialidade de
Vossa Excelência se examine com o maior escrúpulo. O público julga sempre das coisas pelo que exteriormente observa,
nem podia ser patente a todos o meu modo e razão de obrar.
Temos portanto que a minha conduta anterior, e posterior é
que pode provar quais eram os sentimentos do meu coração
e a dura necessidade em que me via de contemporizar.
Não tenho finalmente Excelentíssimo Senhor, não tenho
crime algum, não fui secretário de tal governo, não o quis ser
e bem o mostrei, conjuro aos céus, aos homens e a Vossa
Excelência mesmo em minha defesa. Procurei por todos os
meios que estavam ao meu alcance desviar o flagelo que
ameaçava o desgraçado Pernambuco e ouso dizer que se as
medidas se tomassem tais quais eu tinha apontado todo o mal
se teria remediado. Embora a calúnia procure agora escurecer os meus bons serviços, embora continue a indiscreta raiva
do espírito de partido e os que não podem de outra maneira
desculpar a sua conduta vacilante, digam que o nome brasileiro é sinônimo de revolucionário. Sua Majestade é pai
comum dos fiéis vassalos que tem em todas as partes dos seus
vastos domínios, Sua Majestade não conhece diferença de vassalos nascidos na América, na Ásia, na África ou na Europa.
A minha pátria não são os penhascos de Vila Rica que me
viram nascer, a minha pátria eu o digo e entendo é o meu
Governo é a Constituição da Monarquia Portuguesa, a que
pertenço e a que pertenceram os meus maiores, a êste corpo
moral é que eu chamo pátria, aliás seria preciso não ter senso
comum, e ser rapaz que briga por pertencer aos bandos de
Tróia e Grécia.
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O homem de bem, o filósofo, o magistrado, e um magistrado como Vossa Excelência que faz a honra do primeiro
tribunal da nação, como tal reconhecido e como tal escolhido
para uma comissão de tanta importância deve ser ao mesmo
tempo que o vingador das ofensas feitas ao melhor dos soberanos o protetor e escudo da inocência, eu me cubro da honra
de Vossa Excelência, eu me entrego todo ao sábio e prudente
juízo de Vossa Excelência, eu sou com o maior respeito.
De Vossa Excelência o último criado.
(a.)

José Carlos Mairink da Silva Ferrão

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Bernardo Teixeira
Coutinho Alvares de Carvalho.
Recife, 23 de março de 1818.
Reconheço o sinal retro ser do próprio nele conteúdo.
Recife, 1.° de julho de 1818.
Em testemunho de Verdade, (sinal público) o tabelião
público.
(a.)

Manuel Pereira Dutra
I — 6, 3, 29, txfl 31

88)

José Carlos Mairink da Silva Ferrão, atual Secretário do
Governo desta Capitania, tendo apresentado a esta respeitável Alçada uma exposição simples e clara da sua conduta
antes, no tempo e depois da infausta revolução deste país
com o fim de que pela mesma exposição melhor se averiguasse se êle tivera alguma parte naquele nefando e abominável crime, a sua defesa pareceu defeituosa, porque não
continha as particularidades que o justificante agora em respeito e obediência passa a expender.
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O justificante costumado a guardar sempre medidas em
todos os atos da sua vida pública, e particular, julgou que
devia falar por então somente de si, e não exceder-se, para
que obrando sem malícia não parecesse que queria contar a
história daquele desastroso acontecimento por diferente maneira daquela em que se tem tomado, o que não seria um
crime porque concorda em todos os principais fatos. É incontestável que houve uma revolução, que homens malvados a
desejavam e se aproveitaram da primeira ocasião que se lhes
ofereceu para a fazerem romper, que outros homens irrefletidos, e da mesma depravação a abraçaram, e seguiram, e
fraqueza e
que além destes houve muitos que por medo,
engano sucumbiram e se deixaram arrastar.
O justificante teria individuado os nomes dos criminosos
que viu e de que teve notícia, e todas as outras particularidades que lhe pareceram então alheias do seu caso, se não
esperasse expô-las, quando fosse chamado a depor na devassa
porque confiado na sua inocência, e nas sobejas provas que
tinha dado de amor e fidelidade ao seu legítimo soberano e
senhor parecia-lhe que não seria excluído, e que não eram
de melhor condição os que tiveram a honra de ser chamados
e admitidos a dar os seus depoimentos.
Ainda mais o justificante vendo já justiçados alguns dos
chefes da rebelião presos outros, e da mesma sorte os mais
criminosos cooperadores, nada tinha a recear pela impunidade de tão atroz delito, nem pela segurança do Estado, e
por isso esperava ser inquirido para dizer e corroborar a verdade já sabida.
O justificante até o dia 1.° de março sabia que entre os
habitantes desta vila havia muitos que se ocupavam do
espírito de partido europeu, e brasileiro, que se diziam mútuamente dictérios e injúrias, e olhava para semelhante rivalidade como efeito da indiscrição e futilidade. Dizia-se que
havia pedreiros livres na terra que estes desavieram-se entre
si e que desta desavença resultava separarem-se os pedreiros
europeus dos pedreiros brasileiros. Apareceu a célebre questão
de uma preta, em que figuravam um negociante Europeu

— 202 —

Firmim, e não sei que brasileiro, cujos papéis a favor e contra
dizia-se que eram feitos por Bernardo Luiz Ferreira Portugal,
e o Tenente Coronel Ajudante de Ordens do governo Alexandre Tomás de Aquino, nos quais papéis apareceram muitas
indignidades que mais e mais exacerbavam os dois partidos.
Entre os dois regimentos de infantaria e artilharia havia
grande rivalidade, os chefes não se gostavam ainda que aparentemente se tratassem em amigos, a oficialidade de ambos
era inimiga dos seus chefes. Se ao justificante fora permitido fazer reflexões êle acharia nesta oposição e rivalidade o
princípio ou causa de todo o mal.
Estavam as coisas neste estado quando no 1.° de março
foi o negociante Bento José da Costa dizer ao governador que
havia muitos falatórios, que o povo estava dividido em partidos, que os brasileiros queriam matar todos os europeus e
tomarem conta da terra. O Governador respondeu-lhe que
já tinha notícia de semelhante rivalidade, que não era tanto
para temer e que êle daria as providências para acabar com
esses partidos. Aquele negociante foi dar esta mesma resposta aos que o tinham mandado e estes não satisfeitos mandaram a Manuel de Carvalho Medeiros, que procurasse o
Desembargador José da Cruz Ferreira, para que êste fosse
persuadir ao Governador que tomasse logo medidas de segurança contra Domingos José Martins, o Padre João Ribeiro
Pessoa, Antônio Gonçalves da Cruz, José Maria de Vasconcelos e Vicente Peixoto Guimarães. O Governador respondeu-lhe que não podia adotar aquele procedimento, sem primeiro proceder a algumas averiguações. Passou com efeito
a mandar chamar várias pessoas, e averiguando delas nada
lhe disseram de positivo. Apareceram acusações vagas de pedreiros livres, de homens que não tinham religião, não comiam
peixe em dias de abstinência, não assistiam a missa em dias
de preceito, que faziam ajuntamentos em casa do Padre João
Ribeiro e de Domingos José Martins, que ali jantavam e
faziam saúdes equívocas ou criminosas. O Brigadeiro Manuel
Joaquim Barbosa de Castro foi encarregado de fazer alguns
exames sobre os oficiais do seu regimento que era o de arti-
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lharia. Este chefe estava muito indisposto com os seus oficiais e bem que o governador o estimasse muito, e formasse
dele bom conceito, todavia pesava muito todas as notícias que
êle lhe trazia, querendo dar desconto a alguma desafeição.
O ajudante de ordens Alexandre Tomás por outra parte figurava o negócio muito feio, entretanto que particularmente se
comunicava com Domingos José Martins e por Luís Fortes
o mandou avisar da denúncia no mesmo dia em que ela se
deu. Este ajudante de ordens era íntimo amigo e protetor
do Capitão Pedro da Silva Pedroso, de José Mariano de Albuquerque, de Domingos Teotônio Jorge e em sua casa concorriam todos os oficiais do regimento de Artilharia. Tinha de
mais muitos desejos de vingar-se do governador, de quem se
tinha feito o mais acérrimo inimigo, de sorte que o manejo
daquele homem é ainda hoje um enigma.
Como continuassem as acusações, os temores e receios
assentou o governador de mandar prender aqueles em que
mais se falava, fazer exame nos seus papéis, e proceder depois
conforme o que achasse, e esta resolução foi tomada no dia 4
depois de ter publicado uma proclamação e uma ordem do
dia nos dois regimentos. O modo de pensar do justificante
a semelhante respeito já está dito no outro papel que teve a
honra de apresentar a esta respeitável Alçada, e por ventura
não se teria poupado ao coração de Sua Majestade tantos
desgostos à nação, tantos descréditos, e a Pernambuco tanta
deshonra ?
Tendo, como fica dito, o Governador tomado a resolução
de mandar prender os mais suspeitos, convocou no dia 6 de
março os oficiais generais, para lhes dizer isto mesmo, e
assentar-se no melhor modo de se fazerem as prisões, porque
dizia êle, em negócio de tanta suposição queria obrar com
todas as formalidades. Assentou-se em Conselho por voto
unânime que fossem presos Domingos José Martins, Antônio
Gonçalves da Cruz, o Padre João Ribeiro, José Maria de Vasconcelos, e Vicente Peixoto, de cujas prisões se encarregou o
Marechal José Roberto Pereira da Silva, assentou-se mais que
fossem presos Domingos Teotônio Jorge, Pedro da Silva Pe-
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tíroso, José de Barros Lima e José Mariano de Albuquerque,
oficiais do Regimento de Artilharia, da prisão destes se encarregou o seu chefe o brigadeiro Manuel Joaquim Barbosa de
Castro, que segurou ao Governador os poria na Fortaleza das
Cinco Pontas com toda a segurança, desprezando algumas
reflexões que no mesmo Conselho se lhe fizeram sobre o modo
daquelas prisões. O Brigadeiro Luís Antônio Salazar encarregou-se da prisão do Ajudante Manuel de Souza Teixeira.
Sairam estes oficiais por perto de meio dia para mandarem
fazer as referidas prisões e teve o Brigadeiro Manuel Joaquim
a infeliz lembrança em que tanto confiava de fazer aviso aos
seus oficiais, para estarem no quartel a uma hora da tarde.
Juntos os oficiais mandou que Domingos Teotônio se recolhesse à Fortaleza das Cinco Pontas o que êle fêz imediatamente; mandou que Pedro da Silva Pedroso seguisse o mesmo
destino, ao que não mostrou repugnância, e foi descendo pela
escada: quando deu a mesma ordem a José de Barros Lima
perguntou-lhe êste porque era preso, a que altercaram-se razões talvez indiscretas, José de Barros empunha a espada para
o Brigadeiro que se dirigia para êle, açode José Mariano de
Albuquerque de espada feita para o mesmo Brigadeiro, volta
acima Pedro da Silva Pedroso, e é morto o Brigadeiro. Logo
que isto acontece correm ao Quartel General o Tenente Coronel José Xavier de Mendonça e o Sargento-mor Inácio Antònio de Barros a dar parte ao Governador daquele assassinato,
antes de chegarem aqueles oficiais tendo-se ouvido o toque
de rebate e tendo a guarda principal gritado: às armas, partiu imediatamente o Ajudante de Ordens Alexandre Tomás,
e dirigindo-se ao Quartel passados poucos momentos veio o
Sargento Peixoto anunciar que também o tinham morto, e
logo depois apareceu uma voz que o Governador devia retirar-se para uma fortaleza, porque o seu palácio ia a ser atacado pelo dito Pedroso, que se achava no Quartel à frente de
alguns soldados, e uma peça de campanha. Estando presentes o Marechal José Roberto, e o Brigadeiro Gonçalo Marinho,
o Brigadeiro Salazar, e o Brigadeiro José Peres, ordenou o
Governador ao Marechal que fosse para o lugar do Erário, e
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dirigisse a tropa miliciana, que pelo toque de rebate devia
apresentar-se naquele lugar, entretanto êle, o justificante, e
os oficiais acima ditos, e mais algumas pessoas da vizinhança
que concorreram se encaminharam para a Fortaleza do
Brum, ao passar pela rua da cadeia já estavam todas as
portas fechadas, e os habitantes gritavam das janelas: viva
El-Rei, viva o Governador. Quando chegamos à fortaleza teríamos já perto de duzentos homens que se foram agregando
pelo caminho e ainda depois de lá estarmos apareceram
outros. Não havia naquela fortaleza nem água nem mantimentos, nem suficientes munições de guerra. Pouco depois
de lá chegarmos apresentou-se o Juiz de Fora pela lei José
Luiz de Mendonça, e portou-se da maneira que já no outro
papel fica dito.
Entretanto apareceram os negociantes João Pedro da
Silva pedindo duas peças de artilharia, e as competentes munições para postar-se no Arco da Conceição e Romão de tal
pedindo somente munições, para com quatro peças que tinha
postar-se no mesmo lugar, ou na rua da Cruz. O justificante
de sua letra expediu portarias ao comandante do Forte do
Bom Jesus para dar aos ditos negociantes as peças e munições que pediam, mas tudo foi baldado, porque postando-se
duas peças no sobredito Arco da Conceição e fazendo ainda
dois ou mais tiros o Tenente Antônio Henriques com uma
patrulha de rebeldes fêz fugir os que ali estavam. O intendente da Marinha foi também mandado para ver se com o
manejo dos navios podia fazer alguma resistência, e não teve
melhor sorte. E pediu-se para Olinda o Coronel João Ribeiro
Pessoa, para chamar dali o destacamento, e conduzi-lo à fortaleza, assim como todas as peças e munições que aí se achassem. Veio o destacamento à meia-noite, vieram algumas
peças mas não toda a munição de que se podia precisar. A
esta hora porém já estava tomado o acordo de entrar-se no
outro dia em negociação pelo que se tinha passado com José
Luiz de Mendonça, com Manuel Correia de Araújo, e com o
Marechal José Roberto que tinham vindo do Campo falar ao
Governador e tinham voltado. Passou-se toda a noite em
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sustos esperando-se as proposições que os rebeldes ficaram
de mandar ao amanhecer do outro dia. Com efeito logo que
amanheceu viu-se um corpo de tropa junto à igreja do Pilar,
e apresentando-se o mesmo José Luiz com o ultimatum feito
de sua letra por parte dos insurgentes, e assinado segundo a
lembrança do justificante pelo Capitão Pedro da Silva Pedroso, Coronel Manuel Correia de Araújo, Capitão Manuel do
Nascimento de Azevedo, Luís Fortes Bustamante, Capitão
José de Barros Falcão, Sargento-mor Joaquim Ramos, Sargento-mor Tomás de Vilanova, e não sei se mais algum. O
Governador convocou os oficiais generais a Conselho e afinal
aceitou-se a proposta de se entregar a terra, e o Governador
embarcar-se para o Rio de Janeiro com a sua comitiva, e os
oficiais generais que o quisessem acompanhar; disto mesmo
se lavrou um termo, que todos assinaram.
Entrou um corpo de tropa de cinqüenta a sessenta
homens comandados pelo Capitão José de Barros Falcão a
tomar conta da fortaleza, e imediatamente todos os soldados,
oficiais e paisanos se retiraram porque assim lhes foi determinado. O justificante deixou-se ficar na firme resolução de
acompanhar o Governador para o Rio de Janeiro, apesar da
intimação que já tinha tido pelo negociador José Luís para
que nem êle nem o Brigadeiro José Peres acompanhassem o
governador dando-se por motivo que sendo eles nascidos no
Brasil deviam seguir a causa e destino do país. O justificante
repetiu as suas instâncias por via do Capitão Comandante
José de Barros Falcão que lhe prometeu conseguir dos insurgentes aquela permissão e com efeito escreveu-lhes e a resposta que teve foi que de nenhuma sorte consentiam nisso
e que sem perda de tempo se fosse apresentar, aliás a sua
família responderia por êle e que em tais circunstâncias tudo
era permitido. O justificante já disse que os oficiais generais
viram aquela resposta, e já expôs como se apartara do Governador e as protestações que lhe fizera para as fazer presente
a Sua Majestade no caso de ter a honra de beijar-lhe a mão.
Apresentando-se o justificante debaixo de guarda com o
Brigadeiro José Peres Campeio no mesmo dia 7 de março
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achou já nomeado o Governo Provisório de que eram membros Domingos José Martins, Domingos Teotônio Jorge, o
Padre João Ribeiro Ribeiro Pessoa, José Luiz de Mendonça,
e Manuel Correia de Araújo. Tal era a confusão e multiplicidade de pessoas e tal o alvoroço que não viu então tratar-se
de coisa alguma senão de receberem-se abraços, beijos e cumprimentos. Pediu o justificante licença para retirar-se a sua
casa, e determinaram-lhe que voltasse no outro dia, o que
fêz, e obteve faculdade para ir arranjar o fato do Governador.
No dia 9 depois da saída do Governador, e quando o justificante foi renunciar a nomeação que dele fizeram para
Secretário do Governo é que pode observar ainda que confusamente a marcha que seguiam pois que até então nada se
lhe quis dizer. Viu que já no dia 8 se tinha decretado o acrescentamento do soldo da tropa, e organizado o plano do exército. No dia 10 tornou o justificante, repetiu as suas instâncias de renúncia do emprego e lembrando ao Padre Miguel
Joaquim de Castro, foi então que se resolveram a dar-lhe
demissão daquele emprego, com obrigação de comparecer
para dar e ensinar as fórmulas do expediente. Organizado
deste modo o governo, deram o comando da tropa a Dorningos Teotônio Jorge, o comando do Regimento de Infantaria
a Pedro da Silva Pedroso, do Regimento de Artilharia a José
de Barros Lima, o lugar de pagador das tropas a José Maria
de Vasconcelos Bourbon. A fortaleza das Cinco Pontas ao
Sargento-mor Joaquim Ramos, e depois ao Tenente Antônio
Henriques, a do Brum a José de Barros Falcão, depois a José
de Barros Lima, e depois a José do Rego Barros e afinal a
Francisco de Paula Cavalcante, a do Buraco ao Sargento-mor
José Gomes e depois a Francisco Antônio de Sá Barreto, a do
Mar ao Ajudante Pantalião e por morte deste a um Fuão
Guedes, que se acha preso na Bahia, a de Itamaraeá a Joaquim André Cavalcante, e depois a Joaquim José Luis, a do
Bom Jesus ao Ajudante Manuel José da Silva que se acha
preso na Bahia. O Comando e Governo da cidade de Olinda
foi dado a José de Barros Lima e depois a José Mariano de
Albuquerque. Expediram-se ordens a todas as repartições
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públicas para que continuassem do mesmo modo e com os
mesmos oficiais, sendo reputados traidores à pátria os que
se escusassem de exercer os seus empregos, e para saber-se
se todos se achavam nos seus competentes lugares saiu no
dia 10 de março Domingos José Martins a visitar as mesmas
repartições públicas.
Cuidaram logo de expedir o Padre José Inácio Ribeiro
habitantes
para a Bahia com proclamações para convidar os
e disserebelião
da
mesmo
partido
daquela cidade a tomar o
alguma,
ram que não convinha dar-lhe cartas para pessoa
Padre não se compara que no caso de ser apreendido o (ttto
conhecimento de
do
prometesse alguém indicaram pessoas
Domingos José Martins, do Padre João Ribeiro e de Domine
gos Teotônio Jorge a quem o dito Padre devia procurar,
sei
carta,
que
convidar, não sei contudo se lhe deram alguma
camido
despesas
as
réis
mil
para
lhe deram quatrocentos
nho, e parece-me que também lhe deram ordens para o comandante militar das Alagoas o Tenente Coronel Antônio
José Vitoriano Borges da Fonseca. Pelo mesmo tempo escreveram para Inglaterra a Hipolito José da Costa, pedindo a
sua mediação e serviços perante o governo a favor da revolução, e mandaram-lhe os papéis que até então tinham saído.
Da mesma sorte dirigiram-se ao Governo dos Estados Unidos
da América, pedindo-lhe auxílio, e favor, e nomearam por
seu agente Antônio Gonçalves da Cruz, que partiu daqui em
fins de março, levando doze contos de réis para compra de
armamento e munições de guerra, encarregado ao mesmo
tempo de convidar os militares franceses, que ali se achassem
de melhor nota. Estes negócios tratavam-se com muito segrêdo e as suas particularidades ocultaram-se ao justificante já
para os rebeldes muito suspeito, por não ter querido aceitar
o emprego de secretário, e estar sempre a queixar-se de moléstias, deixando-se com esse motivo ficar em sua casa um
dia por outro.
Assentando o governo que não poderia bem dirigir os
negócios sem que às suas sessões assistissem alguns conselheiros trataram de chamar todos os homens que tivessem
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luzes e conhecimentos. A êste tempo já o Desembargador
Antônio Carlos tinha sido chamado do Limoeiro, onde se
achava de Correição quando rompeu a revolução. Chamaram
depois o Doutor Manuel José Pereira Caldas, e o Doutor Antônio de Morais Silva, êste esteve poucos dias, e deu-se logo
Nomearam
por doente demitindo o posto de Capitão-mor.
Doutor Francisco
para Juiz do Crime e Auditor da tropa o
de Brito Bezerra Cavalcante e para Intendente Geral da Polícia a Felipe Neri Ferreira. No projeto de uma lei orgânica,
nova seque não chegou a pôr-se em prática criava-se uma
cretaria e sendo o justificante instado para entrar nela não
aceitou, e foi proposto José Mariano de Albuquerque, nomeando-se entretanto para Ajudante o Padre Pedro de Souza
Tenório.
Quando se tratou de arranjar forças marítimas nomearam para Intendente da Marinha a José Fernandes Portugal,
saísse
para comandante da Esquadra, que pretenderam que
diferena Luís Francisco de Paula, e para comandantes das
tes embarcações a Francisco José Martins, Antônio Manuel
Sudré, e outros que o justificante não conhece.
Com a chegada do bloqueio da Bahia no dia 15 de abril
e o do Rio de Janeiro no dia 25 desfez-se toda a força naval,
e começaram a cuidar mais no exército de terra. Foi mandado para as Alagoas com um corpo de tropa José Mariano
de Albuquerque para obrar de acordo com Luís Francisco de
Paula comandante de outro corpo. Sendo estes oficiais mal
sucedidos retiraram-se e foi então mandado José Mariano
de Santo
para Iguaraçu e Luís Francisco para as partes
foi noCavalcante
Antão, entretanto que Francisco de Paula
meado comandante em chefe do exército do Sul, e para obrar
com êle o governador Domingos José Martins que saiu do
Recife com reforço para o dito exército no dia 30 de abril e
isto depois da batalha da Utinga dada no dia.
Tudo o que fica dito é o que o justificante pôde observar
nos poucos e desgraçados dias que o obrigaram a comparecer,
e logo que fêz embarcar para o Rio de Janeiro na galera
francesa L'Ehera de Charente uma grande parte dos trastes
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do governador Caetano Pinto, deu-se por doente, inteiramente impossibilitado para poder sair, recebendo de cama a
todos os que o procuravam, e até fazendo uso de remédios
diante de muitos. Escreveu ao mesmo governador e a alguns
amigos manifestando com a cautela que era possível, os sentimentos do seu coração, pois que desconfiava que as suas
cartas fossem abertas e examinadas pelos chefes da rebelião,
o que de fato aconteceu e por tal motivo esteve o justificante
em bastante perigo, como depois lhe constou. Estas cartas
foram dadas a Joaquim da Costa Barradas, guarda-mor da
Relação do Maranhão, ao qual o justificante rogou em confiança que fizesse saber a Sua Majestade quais eram os seus
sentimentos e que quanto antes mandasse acudir aos seus
vassalos aflitos e subjugados.
Cansado o justificante, como já disse, de esperar que a
esquadra do bloqueio fizesse algum desembarque, que chegassem as forças do Rio de Janeiro, as da Bahia, ou enfim
que rompesse alguma das contra-revoluções que lhe anunciavam, e vendo que nada acontecia, concebeu o arriscado projeto de apresentar-se ao governo revolucionário, e persuadi-lo
a deixar esta praça e retirar-se para o interior do país, de
que arte de que jeito e maneiras não foi preciso disfarçar-se
para não ser conhecido o engano que lhes traçava ! Foi no
dia 15 de maio que o justificante fêz as primeiras tentativas,
no dia 16 conseguiu quanto quis e no dia 17 conseguiu mais
que o deixassem ir ao bloqueio onde arranjou tudo o que
convinha a bem do serviço de El-Rei com o chefe da Esquadra Rodrigo José Ferreira Lobo, e voltou para terra no dia 18.
Achou os rebeldes na maior indignação e propostos a cometerem os maiores desatinos, por isso mesmo que tendo sido
batido o seu exército no dia 15, viram que as forças de Sua
Majestade não avançavam para esta praça, antes se propunham a estacionar-se nas imediações da vila do Cabo. Pretendiam uma de duas coisas: ou ir dar ainda uma batalha
com toda a gente que tinham, a qual com efeito era em
grande número e com toda a artilharia de campanha que
estava na Soledade, ou empregar a sua fúria e raiva em des-
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truir e arrazar toda esta vila e depois retirarem-se tendo para
isso desfeito já no dia 17 o Governo Provisório e revestido de
autoridade de ditador ao governador das armas Domingos
Teotônio Jorge, e isto mesmo mandaram dizer ao comandante
do bloqueio pelo Desembargador José da Cruz Ferreira, mas
o justificante pôde ainda desviar tão grande mal e chamou
ao seu partido os dois irmãos Francisco de Paula Cavalcante
e Luís Francisco de Paula, dos quais o primeiro propôs-se a
ficar com o comando da praça para deitar-lhe fogo e o segundo a tomar conta do comando da Fortaleza das Cinco Pontas
na noite
para mandar assassinar os presos que ali estavam
de 19, e seguir imediatamente o exército que na tarde do
mesmo dia se tinha posto em marcha. Era isto o que os ditos
dois irmãos prometiam ao ditador mas o que estava traçado
era logo que o exército estivesse distante quatro ou cinco
léguas arvorarem-se as bandeiras reais, proclamar-se o sasobegrado nome de Sua Majestade e sustentar-se a sua real
rania. Isto mesmo se fêz saber ao Coronel José Inácio Borges,
governador do Rio Grande do Norte, que se achava na Fortaleza das Cinco Pontas na mesma tarde de 19, e no outro
dia tudo se efetuou.
Esta a verdade de todo o acontecido, estes os serviços que
o justificante pôde fazer, e que protestou faria, logo que tivesse ocasião ao seu soberano, já que por desgraça teve que
ser testemunha de uma revolução tão contra os seus princíseguro
pios e modo de pensar, este talvez o único e mais
meio de salvar-se a Capitania e salvarem-se os habitantes
desta vila dos horrores e desgraças que os furiosos monstros
da rebelião lhes preparavam. Nem outra contra-revolução
poderia produzir melhor efeito, para a qual o justificante não
tinha proporções porque não conhece a arte da guerra, não
presume de valeroso, e ainda que o fosse não havia armas,
não haviam forças, nem mesmo ânimo porque em verdade
todos estavam aterrados, e só tratavam de fugir, e esconderse, como se viu nos últimos dias em que as casas apareceram
desertas, e os seus habitantes espargidos pelos contornos
desta vila, procurando cada um o lugar mais recôndito, e
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menos visto, a mesma gente do mar retirou-se para bordo dos
seus navios e não ousava vir à terra. Tal foi o horroroso aspecto da revolução no seu princípio, progresso e fim, tudo
era de temer, e esperar-se de homens sem costumes, sem
honra, sem religião, dispostos a sacrificar tudo aos seus caprichos, erros e desesperação.
(a.)

José Carlos Mairink da Silva Ferrão

Reconheço ser o sinal posto ao pé do requerimento retro
do próprio Secretário José Carlos Mairink da Silva Ferrão
de que dou fé. Recife de Pernambuco, 11 de abril de 1818.
Em testemunho de verdade. (Sinal público). O Tabelião
Público
(a.)

José Pereira de Lima Gondim

José Carlos Mairink da Silva Ferrão, atual secretário do
governo desta Capitania julga do seu dever, e honra fazer
uma simples e clara exposição da sua conduta antes, no
tempo, e depois da infausta revolução que acaba de ter lugar
neste país, para que esta respeitável Alçada tendo em vista
o que passa a expender-lhe faça a justiça que merecer uma
vez que se trata de desagravar a Real Soberania, tão altamente ofendida, castigar os réus do mais horroroso dos crimes, e ao mesmo tempo purificar os bons e fiéis vassalos do
melhor dos soberanos.
O justificante nada presume de si, porque conhece a fraqueza dos seus talentos e conquanto não tenha feito mais
na sua vida pública do que desempenhar os seus deveres, todavia se vê na necessidade, em que estão todos os habitantes
desta Capitania de acautelar qualquer mal que lhe possa vir
no desenvolvimento geral das paixões de ódio, de ira e de
vingança que nesta infeliz época tem aparecido, e porque tem
ocupado um emprego sem dúvida de muito comprometimento, deve contar com inimigos e desafeiçoados.
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O justificante foi despachado para esta capitania em
1803 e sendo o seu emprego trienal tem sido nele recondusido até hoje, porque os seus tais e quais serviços mereceram
sempre a real contemplação, e pode dizer afoitamente que
no decurso de quinze anos nenhuma conta, nenhuma queixa
se deu dele ao governo desta capitania, nem a El-Rei nosso
Senhor nem aos seus tribunais nem aos seus Ministros de
Estado. Não pediu, não extorquiu nada a ninguém, viveu
sempre com muita decência e independência, contentando-se
com o rendimento lícito do seu emprego, e se no seu tratamento mais alguma despesa tem feito, sabe-se que tendo casado com a filha de um homem honesto e abastado, desta
aliança lhe vieram meios para poder viver mais cômodamente.
O justificante mais por força de temperamento do que
por sistema teve sempre poucas relações, não freqüentava
partidas, não as dava em sua casa, fazia unicamente visitas
de civilidade, tratava a todos muito bem, distinguindo as pessoas de merecimento, e bem que fosse de pouco falar, e de
maneiras nada artificiosas, todavia gozou sempre da estima
pública, porque sendo incapaz de fazer mal a alguém, antes
de fazer todo o bem, era olhado como manso, pacífico, e benfazejo, embora não fosse o mais sociável.
O justificante teve muita intimidade com o seu governador, foi seu verdadeiro amigo, foi seu compadre, e mereceu
sempre dele toda a confiança e estima, sem que contudo influísse na sua conduta pública, e nas deliberações das coisas
do seu governo, porque em verdade o mesmo governador,
. quando veio para esta capitania já tinha muita prática adquirida no governo de Mato Grosso, e sendo um homem de
muitas luzes nenhuma necessidade tinha do justificante, que
aliás não tivera uma educação perfeitamente literária, não
foi à universidade, nem fora dela fêz curso algum regular de
estudo, tendo apenas interpoladamente visitado as aulas elementares de gramática, retórica e filosofia no Rio de Janeiro
e tão pouco hábil se fêz como se colige deste mesmo escrito,
tem três filhas de menor idade, de cuja educação tratava
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cuidadosamente e procurava fazer-lhes estabelecimentos por
via da agricultura, estes principiavam a prosperar e uma
nova ordem de coisas de nenhuma sorte lhe convinha, porque não podia vir-lhe maior bem, sabia que as revoluções
quaisquer que venham a ser os seus resultados nunca são boas
para os que as fazem e é conhecido por prática, e experiência
que nunca as intentam e seguem senão homens perdidos de
crédito e de fortuna.
Quando se deu a primeira denúncia ao Governador de
que os brasileiros pretendiam matar todos os europeus para
se fazerem senhores da terra o justificante de acordo com o
mesmo Governador não se persuadiu que fosse outra coisa
senão a rivalidade de partidos, que tinha produzido algumas
expressões indiscretas da parte daqueles que se julgavam
mais ofendidos pelos dictérios do partido mais preponderante, e tendo visto alguma coisa da história de Pernambuco,
sabia que era êste um pecado velho, comum a todo o Brasil,
mas nesta capitania mais escandaloso, por isso era de parecer que se tomassem medidas de pouca bulha, que se destruíssem os partidos, para que sossegassem os ânimos dos
europeus já bastantemente aterrados, e sobretudo no seu
modo de pensar, não convinha nas atuais circunstâncias que
nem na América nem na Europa se divulgasse que no Brasil
havia algum descontentamento, o que seria um descrédito
para a nação e não pequeno desgosto para um soberano que
se tinha vindo estabelecer no Brasil, que o tinha elevado à
dignidade de Reino e que finalmente cheio de brandura e
bondade não cogitava senão de bem governar, e promover a
felicidade pública e particular. Nem eram precisas altas
idéias de política para conhecer-se que não haviam motivos
para uma revolução, nem ela podia ir adiante, nem mesmo
podia convir a totalidade dos habitantes, embora existisse
essa mania nos ânimos de poucos desgraçados, e desvairados
os quais nada poderiam conseguir, e portanto sem se despresarem medidas de cautela, nada convinha tanto como destruir os partidos, separando e desligando os que se julgavam
mais teimosos e acérrimos, medidas que o justificante ainda
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hoje está persuadido que seriam muito fáceis e que o seu governador teria adotado se o desejo de vingança por dictérios,
e más vontades, e o de ver desgraças não ocupasse alguns espíritos pouco refletidos para não quererem senão procedimentos de última ordem sem atenderem as tristes e funestas
conseqüências. O governador teria obrado de outra maneira
se não fosse compelido pelos terroristas, que até não duvidariam de ter por suspeito um homem das mais excelentes
qualidades morais, da mais inteira probidade, um vassalo fidelíssimo, muito zeloso e sem dúvida muito amante do seu
soberano. Ainda assim o resultado não teria sido outro mais
do que o descrédito da nação, que se deveria poupar e os
juízos que a Europa poderia fazer do estado do Brasil em
tempos tão melindrosos, se a indiscrição com que se fizeram
as prisões não desse ocasião a um rompimento, em que homens perdidos e perturbados do seu crime então pretenderam envolver a todos na sua desgraça, e experimentar se
com efeito era possível realizarem-se desejos que de fato existiam no seu perverso coração.
Achava-se o suplicante no infausto momento deste acontecimento com o seu governador e tratava-se do destino que
se havia de dar aos presos, quando tocam os sinos, e caixas
de guerra a rebate, vem a notícia da morte do Brigadeiro,
chefe do Regimento de Artilharia, do Tenente Coronel Ajudante de Ordens, e ultimamente a de que o palácio ia a ser
acometido, e então concordaram os que ali se achavam que
o mesmo governador devia pôr-se em segurança na Fortaleza
do Brum. Para ali o acompanhou e em caminho deu ordem
ao Ajudante de Ordenanças da Cidade de Olinda, Guilherme
Patrício Bezerra Cavalcante que fosse aos Afogados, e conduzisse toda a gente das mesmas ordenanças que lhe fosse
possível para vir em socorro do Governador. Depois de ali
estarem apareceu o infame José Luís de Mendonça, Juiz de
Fora então pela ordenação, como a oferecer os seus serviços,
e usou de tais tramas e ardis exagerando o estado de forças
em que estavam os rebeldes que pareceu de absoluta necessidade ao Governador ceder e poupar o derramamento de
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sangue, uma vez que segundo dizia aquele malévolo aliás
hábil em manejar ficções, e palavras, todo o motim e raiva
era contra o mesmo governador e que êle não ouvia pelas
ruas senão as vozes de viva El-Rei e viva a Pátria. Com este
engano cedeu o Governador depois de propor todos os meios
de acomodação e não podendo resistir em uma fortaleza, em
que nem mantimentos nem água nem suficientes munições
de guerra havia, aceitou a intimação de largar a capitania.
O justificante em tão duro caso não julgou da sua honra
deixar-se ficar, e dirigiu-se ao mesmo José Luís para que fizesse saber a sua mulher que êle se retirava para o Rio de
Janeiro, e que lhe mandasse algum fato. Esta deliberação
foi comunicada aos insurgentes que expediram imediatamente ordem por escrito ao comandante da fortaleza já capitulada o Capitão José de Barros Falcão para que de nenhuma
sorte consentisse na sua retirada, e que se por qualquer maneira procurasse iludir tão positiva ordem ficasse certo de
que sua família responderia por êle, que em tais circunstâncias tudo era permitido. Sabem deste fato todos os oficiais
generais que ali se achavam o Marechal José Roberto Pereira
da Silva, o Brigadeiro Gonçalo Marinho de Castro, o Brigadeiro Luís Antônio Salazar, e o Brigadeiro José Peres Oampelo, a quem também se não permitiu que se pudesse retirar
como êle igualmente pretendia. Então o justificante banhado de lágrimas e abraçado com o seu Governador lhe rogou que se tivesse a fortuna de falar a Sua Majestade lhe
fizesse saber a fidelidade e honra com que o servia e amava
e que protestava em nada servir aos insurgentes e se aproveitaria da primeira ocasião de escapar-se. Feita esta despedida foram o justificante e Brigadeiro Ajudante de Ordens
José Peres Campeio conduzidos por um oficial à presença do
infame governo e ao chegar a casa do Erário onde estavam
os insurgentes estes o receberam com muitos abraços e lançando-lhe ao mesmo tempo em rosto que sendo nascido no
Brasil, ainda que não em Pernambuco quisesse retirar-se, e
não seguir a causa da chamada Pátria. Que eles confiavam
e esperavam muito do justificante porque tendo boa repu-
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tação e estando ao fato de todos os negócios da capitania, e
coisas do Governo, podia ajudá-los nos seus trabalhos e prestar-lhes grandes serviços a que todos seriam obrigados sem
exceção de pessoa; que fosse descansar para casa e que no
outro dia voltasse à hora prefixa, e nessa mesma ocasião lhe
pediram a chave da secretaria.
No outro dia voltou o justificante como lhe fora determinado, e sem se intrometer em coisa alguma pediu somente
que lhe permitissem o ir a casa da residência do Governador,
o que lhe foi
para dela tirar algum fato, e fazê-lo embarcar
do governo,
membros
dos
um
concedido debaixo das vistas de
e
perguntando
o mesmo infame José Luís de Mendonça
dizer.
lho
não
o
quiseram
governador
quando embarcava
No dia seguinte quando o justificante menos esperava
viu de sua casa um grande ajuntamento de tropa ao pé da
Fortaleza do Brum e ao mesmo tempo já feito de vela o barco
a aflição e
que conduzia o governador, qual a sua dor qual
desesperação só o poderia testificar a sua igualmente consternada família se em tais casos fora lícito.
Foucas horas depois recebeu o justificante por um soldado armado uma muito aparatosa nomeação de secretário
do governo soberano, ordenando-se-lhe que se apresentasse
apresenpara dar o juramento de fidelidade. O justificante
tou-se, falou primeiramente a cada um dos membros em particular, pedindo-lhes escusa, e não lhe sendo admitida tornou
a instar por ela em sessão com motivos de moléstia, de incateve a mesma sorte
paridade e de tudo quanto lhe lembrou,
mas nunca prestando o juramento.
No outro dia apresentou-se com novas instâncias o que
foi já aos insurgentes um pouco desagradável e lembrando o
emprego ao Padre Mijustificante entre outros para aquele
aceitar-lhe
guel Joaquim de Castro, resolveram-se então a
outra vez a nomeação que lhe pediram com desagrado e passaram logo outra ao dito Padre Miguel, impondo todavia ao
e dar as
justificante a obrigação de comparecer, para ensinar
fórmulas do expediente; sabem deste fato porque o presenciaram o atual oficial da secretaria Felipe Esteves Alves e o con-
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tador do Erário Antônio de Castro Viana. Continuou o justificante a comparecer como lhe fora ordenado, faltando um
dia por outro com afetados pretestos de moléstias, não aconseihando, não fazendo serviço algum importante, e se aiguma coisa dizia era sempre em vistas de transtornar planos
e medidas que se queriam adotar.
Passados alguns dias, crescendo o trabalho do expediente e queixando-se o Padre Miguel que êle só não podia dar
conta do que estava a seu cargo, lembrou-se o pérfido govêrno de que no projeto de uma lei orgânica, que traziam entre mãos, entrasse também a criação de uma outra Secretaria, e nesse caso repetiram-se as instâncias para que o justificante aceitasse a nova Secretaria, pois que repartido o
trabalho era este mais compatível com o seu estado de saúde,
único motivo de que se cobria no meio de bacamartes, pistolas, punhais e mil horrores, ofereceu o justificante novas
dúvidas e apontou como mais capaz a José Mariano de Albuquerque a quem foi falar para que aceitasse aquele emprego, havendo nisto muitas intrigas, que não relata por não
fazer mais fastidiosa esta exposição. Proposto José Mariano
a aceitar o novo emprego, ofereceu-se a necessidade de o
mandarem às Alagoas, e entretanto que não voltava, assentaram de nomear um ajudante para a nova Secretaria, e foi
este o Padre Pedro de Souza Tenório, impondo-se da mesma
sorte ao justificante a obrigação de o instruir nos formularios do expediente. Este padre principiou logo a exercer tôdas as funções, a assinar todos os papéis e despachos. Sabem
disto muito bem o oficial-maior Manuel Freire Mariz, o segundo-oficial Felipe Esteves Alves, e todos os mais escriturários.
Foi então que o justificante se deu de todo por doente
e meteu-se em sua casa e cama, e mais não apareceu recomendando muito aos sobreditos dois oficiais que vigiassem
cuidadosamente pelo arquivo da Secretaria, o qual o mesmo
justificante salvou de ser queimado no meio da praça como
pretendeu o abominável Martins, dizendo que se deviam destruir todos os monumentos da tirania, para que deles não
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existisse mais memória. Da moléstia afetada do justificante
e dos verdadeiros sentimentos do seu coração são testemunhas as pessoas que o justificante aponta na relação junta.
O justificante afetou engravecer a sua moléstia cada vez
mais e até se privou do alimento ordinário, para tornar-se
ainda mais cadavérico, e não ser conhecido no caso de que
o mandassem observar. Entretanto esperava todos os dias
desembarque, que
que a esquadra do bloqueio fizesse algum
chegasse a tropa do Rio de Janeiro, que se aproximasse o
exército do Marechal da Bahia, ou que enfim rompesse aise intentavam.
guma contra-revolução das que tinha notícia
concebeu o
esperar
de
Vendo que nada acontecia e cansado
uma
fazer-lhe
projeto de apresentar-se ao malvado governo,
fala e traçar-lhe o plano de uma república ideal no centro
do país. Foi tão feliz que destruindo as primeiras objeções
conseguiu que adotassem e louvassem o plano ou porque já
estavam cansados de lutar contra a vontade geral ou porque
crime já não
perturbados e confundidos com o seu enorme
mesmo, e
Ali
acertavam nem atinavam com coisa alguma.
naquele momento principiaram a dar ordens para a retirada,
mandando comprar foices, machados, e enxadas, para irem
estabelecer a sua república de lavradores. Ainda mais fêz o
bloqueio
justificante, figurou a necessidade de mandar-se ao
mar,
para pôr o
como a intentar negociação de saída pelo
mesmo bloqueio em vigilância, e não efetuar algum desembarque enquanto eles ganhavam o interior, e ofereceu-se para
ser o emissário. Foi da mesma sorte feliz, e conseguiu que
o deixassem sair para esta comissão.
Chegando o justificante a bordo da fragata que comandava o chefe de esquadra Rodrigo José Ferreira Lobo, principiou por protestar-lhe que era um fiel vassalo de Sua Matinha urdido, pediu-lhe
jestade e contou-lhe o engano que
vinha pô-lo ao fato de
que o tratasse em franqueza que êle
tudo, e que tomasse as medidas para saltar em terra apenas
os insurgentes se pusessem em marcha para em tempo persegui-los na sua fuga, pois que então podia contar com toda
a gente da terra. Tudo assim aconteceu e em circunstâncias
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tais nenhuma contra-revolução podia melhor premeditar-se
sem horrorosa efusão de sangue
Retiraram-se os rebeldes no dia 19 de maio pelas seis
horas da tarde e ao amanhecer o dia 20 o justificante escreveu ao chefe de esquadra para que imediatamente desembarcasse. Desembarcou o dito chefe, e entrando o justificante no exercício de seu antigo emprego lisongeou-se de que
no expediente da secretaria não houve falta alguma, trabalhou incansavelmente de dia e de noite e com tão reconhecido zelo e fidelidade que mereceu toda a confiança e estima
daquele digno chefe, o qual todavia não deixou de examinar
escrupulosamente a conduta que o justificante tinha tido durante a infeliz época da revolução.
Chegou a esta capitania o atual Excelentíssimo Governador e procedendo como é de supor com toda a cautela e
circunspecção para conhecer do caráter e conduta dos que
achou empregados, não duvidou confiar-se no justificante, e
conferir-lhe a mesma estima, que até hoje lhe não tem desmerecido.
Eis aqui a fiel história que o justificante tem a honra de
apresentar a esta respeitável Alçada cuja acertada escolha
fazendo merecida honra dos retos, imparciais e humanos magistrados de que se compõe é também um testemunho da indefectível justiça, bondade, clemência de El-Rei nosso Senhor, que em sua alta sabedoria quis deste modo purificar
os seus bons e fiéis vassalos para que não ficasse manchado
ou suspeito o crédito e reputação de algum.
(a.)

José Carlos Mairink da Silva Ferrão

Reconheço a letra e sinal retro ser do próprio nele conteúdo. Recife o primeiro de julho de 1818.
Em testemunho de verdade. (Sinal público). O Tabelião Público
(a.)

Manuel Pereira Dutra
I — 6, 3, 29 n.° 32

— 221
89)
Antônio Joaquim Ferreira de Sampaio, Tesoureiro Geral.
José de Pinho Borges, Juiz da Alfândega.
Tomás Antônio Maciel Monteiro, Juiz de Fora da Paraíba.
Sebastião Antônio Barros, Juiz de órfãos do Cabo.
José Bento Fernandes, negociante.
José Joaquim Jorge, negociante.
Gonçalo José da Silva Lisboa, negociante.
José Joaquim de Carvalho, fisico-mor.
Antônio de Morais Silva, Capitão-mor da Praça.
Joaquim Apolinario Maier, Senhor de engenho.
Manuel Freire Mariz, Oficial Maior da Secretaria.
Felipe Esteves Alves, Oficial da Secretaria.
Francisco de Brederode de Andrade, Coronel de Milícias.
Francisco Xavier de Brito, médico.
Guilherme Patrício Bezerra, almoxarife.
João Limpriere, Cônsul Britânico.
O Padre Joaquim de Mendonça, coadjutor da Boavista.
José Maria de Albuquerque, fidalgo cavaleiro.
Henrique Koster, inglês, negociante.
José Carlos Teixeira, negociante.
Francisco Afonso Ferreira, que acabou de ouvidor.
Antônio de Castro Viana, contador do Erário.
Manuel Julião Alves de Aguiar.
* Êste documento estava anexado aos demais por isso
foi aqui publicado.
I — 6, 3, 29 n.o 33
90)

Isidoro Martins Soriano, Escrivão da Receita e Despesa
da Tesouraria Geral, o Escrivão Deputado da Junta da Real
Fazenda desta Capitania de Pernambuco, por Sua Majestade Fidelíssima, que Deus guarde, etc. Certifico que revendo a folha civil do ano próximo passado, pela qual se fizeram os pagamentos dos ordenados dos empregados civis da
dita capitania nela a folhas sessenta e três se acha o assento
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seguinte. Ao secretário do Governo José Carlos Mairink da
Silva Ferrão quatrocentos mil réis de seu ordenado anual,
consta do livro primeiro de assentamento. E logo abaixo as
seguintes quitações: Perante mim pagou o Tesoureiro Geral
ao dito acima cem mil réis de seu primeiro quartel deste
ano, a vencer-se no último de março próximo futuro. Recife,
sete de janeiro de mil oitocentos e dezessete. José Carlos
Mairink da Silva Ferrão. Perante mim pagou o Tesoureiro
Geral ao dito acima cem mil réis de seu segundo quartel
deste ano a vencer-se no último de junho próximo futuro.
Recife, vinte um de abril de mil oitocentos e dezessete. José
Carlos Mairink da Silva Ferrão. Perante mim pagou o Tesoureiro Geral ao dito acima cem mil réis de seu quarto
quartel deste ano, a vencer-se no último de dezembro próximo futuro. Recife, vinte cinco de outubro de mil oitocentos
e dezessete. Isidoro Martins Soriano. José Carlos Mairink
da Silva Ferrão. Verba. O conteúdo neste assento não quis
receber o terceiro quartel de seu ordenado e o deixou para
indenização do segundo quartel que recebeu no tempo do
intruso governo revolucionário. Recife, em vinte e cinco de
outubro de mil oitocentos e dezessete. Isidoro Martins Soriano.
E nada mais se continha em dito assento, de que fiz extrair a presente certidão. Recife, dez de julho de mil oitocentos e dezoito. Fiz escrever e assinei.
(a.)

Isidoro Martins Soriano
I — 6, 3, 29 n.o 34

91)
Isidoro Martins Soriano, Escrivão da Receita e Despesa
da Tesouraria Geral e Escrivão Deputado da Junta da Real
Fazenda desta Capitania de Pernambuco por Sua Majestade
Fidelíssima, que Deus guarde, etc. Certifico que revendo a
folha militar onde se acham lançadas todas as adições das
patentes superiores como sejam a do Marechal, Brigadeiros,
Ajudantes de Ordens do Governo, Oficiais das fortalezas e
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Oficiais reformados dela consta terem cobrado em os meses
de março e abril as pessoas seguintes: O Doutor José Joaquim de Carvalho. O Sargento-mor Doutor Luís Balbino de
Locio. O Tenente Coronel reformado, José Vaz de Pinho. O
Tenente Coronel reformado Pedro Alexandre da Silva e Melo.
O Tenente Coronel reformado Ângelo Vieira Mekelim. O Sargento-mor do Real Corpo de Engenheiros o Doutor Antônio
Francisco Bastos. O Sargento-mor reformado José Antônio
da Silva Ferreira. O Sargento-mor reformado Sebastião Marquês das Virgens. O Sargento-mor reformado José Henriques
Pereira. O Sargento-mor reformado Vicente Ferreira de
Melo. O Sargento-mor da Cavalaria Miliciana da Cidade de
Olinda, José Inácio Cavalcante. O Sargento-mor da Cavalaria
Miliciana da Vila do Cabo, Francisco Antônio de Sá Barreto.
O Sargento-mor reformado Francisco Xavier Salermo. O
Sargento-mor reformado Pedro Martim de Araújo Aguiar. O
Alferes e Comandante do Fortim de São Francisco, Aniceto
Antônio Pita. O Tenente de Infantaria de Linha reformado
Manuel de Miranda Castro. O Tenente de Infantaria de Linha reformado Antônio Francisco da Câmara. O Capitão de
Infantaria de Linha reformado Antônio Pereira Pinto. O
Ajudante do número miliciano Manuel José dos Prazeres. O
Tenente de Artilharia reformado Guilherme Caetano de
Souza Pinto. O Capitão de Artilharia reformado Francisco
Gomes Freire. O Alferes reformado Inácio Gomes de Castro.
O Capitão de Infantaria de Linha reformado Domingos de Sá
Peixoto. O Ajudante da comarca Manuel Francisco da Silva.
O Segundo Tenente de Artilharia reformado João Batista de
Ataide. As filhas do falecido Coronel Antônio José da Silva.
O Sargento de Infantaria de Linha reformado José Afonso
Enis. O Sargento de Linha reformado Alexandre Pereira de
Menezes. A pensão da Santa Casa de Misericórdia. Certifico
mais que receberam depois da restauração pertencente ao
tempo do intruso governo as pessoas seguintes: o Marechal
José Roberto Pereira da Silva. O Brigadeiro Gonçalo Marinho de Castro. O Intendente da Marinha Cândido José de
Siqueira. O Sargento-mor de Artilharia Vitoriano José Ma-
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rinlio. O Coronel da Cavalaria Miliciana da Vila de Goiana
João Pinto de Souza. O Sargento-mor da comarca Manuel
Germano Pereira dos Santos. O Segundo Tenente da Armada
Real Maurício José de Siqueira. O Capitão de Infantaria de
Linha reformado Joaquim Pereira Cardoso. O Cirurgião-mor
reformado José da Fonseca Silva. O Sargento de Infantaria
de Linha reformado José Afonso Enis. O soldado reformado
José Fernandes de Macedo. O soldado reformado Paulo das
Virgens. Certifico mais não terem cobrado pela respectiva
folha no tempo da infernal revolução (salvo se cobraram por
outra repartição que não consta por cá) as pessoas seguintes: o Brigadeiro e Ajudante de Ordens do Governo José Peres Campeio. O Sargento-mor e Ajudante de Ordens do Govêrno Luís Eler. O Sargento-mor e Ajudante de Ordens José
do Rego Barros. O Sargento da Fortaleza do Brum Dionísio
de Souza Magalhães. O Sargento da Fortaleza das Cinco
Pontas Zacarias Ferreira Pais. O Comandante da Fortaleza
do Buraco Francisco Guedes de Guinhões. O Sargento da
mesma fortaleza Manuel Antônio Lobo. O Sargento da Fortaleza do Senhor Bom Jesus das Portas Antônio Gomes Pereira de Sá. O Sargento da Fortaleza do Mar Inácio Pereira
de Freitas. O Comandante da Fortaleza de Nazaré Antônio
Francisco da Silva Couto Valente. O Sargento da mesma fortaleza Joaquim José da Costa. O condestavel dito João Pereira de Andrade. O Comandante da Fortaleza de Itamaracá
Pedro Luís Henriques. O Sargento da mesma Francisco Alves Monteiro. O Condestavel da mesma Antônio Gonçalves
de Souza. O Sargento interino Comandante da Fortaleza do
Pau Amarelo Vicente Ferreira da Silva. O Condestavel da
mesma Manuel Rodrigues da Costa. O Comandante da Fortaleza do Gaibu, Francisco Alves da Silva. O Sargento da
mesma José Gonçalves Pinto. O Condestavel da mesma José
Joaquim de Oliveira. O Comandante da Fortaleza de Tamandaré Pedro Correia da Maia. O Ajudante Manuel Antônio de Figueiredo. O Capelão da mesma Antônio Gonçalves Bertão. O Cirurgião José Rodrigues Vieira Guimarães.
O Sargento da mesma Alexandre Gomes da Cruz. O Condes-
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tável da mesma Damião José de Albuquerque. O Coronel de
Cavalaria Miliciana Francisco de Brederode de Andrade. O
Sargento-mor de Linha reformado José Gomes Ferreira. O
Capitão de Cavalaria Miliciana da Cidade de Olinda Francisco de Paula Correia de Araújo. O Segundo Tenente de Artilharia reformado Anastácio José dos Santos. O Sargentomor de Cavalaria Miliciana da Vila de Serinhaem Francisco
Inácio de Albuquerque. O Ajudante das fortificações Alexandre Cosme Damião. O Cirurgião-mor reformado Manuel
José de Farias. O Sargento de Artilharia reformado Manuel
Inácio de Assunção. O Tambor-mor de Infantaria João Pacheco Alves. O Coronheiro reformado José Antônio de Jesus.
E mais se não continha em dita folha. E para que o referido
conste se passou a presente certidão em virtude da portaria
do Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Governador e Capitão General, datada de quinze de novembro do corrente ano,
a qual fica no arquivo da secretaria da sobredita junta. Recife de Pernambuco, o primeiro de dezembro de mil oitocentos e dezessete.
I — 6, 3, 29 n.° 35

92)

Isidoro Martins Soriano, Escrivão da Receita e Despesa
Geral, e Escrivão Deputado da Junta da Real
Tesouraria
da
Fazenda desta Capitania de Pernambuco, por Sua Majestade
Fidelíssima, que Deus guarde, etc. Certifico que revendo a
folha civil onde se acham lançadas as adições dos empregados em todas as repartições de Fazenda, Ministros e o Senado de Olinda dela consta terem todos cobrado em o mês
de abril o segundo quartel deste ano a vencer-se no último
de junho à exceção porém do Tesoureiro Geral Antônio Joaquim Ferreira de Sampaio. O Escrivão Deputado que então
era Maximiano Francisco Duarte. O praticante da Contadoria Manuel Antônio Simões do Amaral. E o administrador
da Alfândega das Fazendas Alexandre José de Carvalho. Outrossim certifico que deixaram de cobrar os seus segundos
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quartéis em abril e os cobraram depois da restauração as
quais pessoas são as seguintes: o Intendente da Marinha
Cândido José de Siqueira — O selador e feitor da Alfândega
das Fazendas Joaquim José Vaz Salgado — O Feitor da Alfândega Manuel Jerônimo da Costa Uchôa — O guarda da
porta do trapiche José Antônio de Barros — O guarda da
porta da Alfândega e Conferência Antônio José Ferreira dos
Santos — O Juiz Conservador das Reais Matas do Sul Francisco Machado de Faria e Maia — O Juiz de Fora da Vila de
Goiana José Alexandre de Souza Gurgel do Amaral Coutinho.
Certifico mais que estão por cobrar os segundos quartéis, e terceiros deste ano as pessoas seguintes: O administrador e avaliador das Fazendas Antônio Rabelo da Silva Pereira — O
Ouvidor da Comarca das Alagoas Antônio Batalha; estão
também por cobrar os mesmos quartéis o Ouvidor da nova
comarca do sertão Antônio José Pereira Barroso de Miranda
Leite, e o guarda-mor da Alfândega do algodão João Duarte
Coelho, os quais trazem requerimento na junta para cobrarem o segundo quartel pertencente ao dito tempo. Declaro
que a viúva do falecido Maximiano Francisco Duarte, depois
da sua morte cobrou o dito segundo quartel que tinha deixado de cobrar. E mais se não contém em dita folha. E para
que o referido conste se passou a presente certidão em virtude da Portaria do Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Governador e Capitão General da data de quinze de novembro
do corrente ano, a qual fica no arquivo da secretaria da sobredita junta. Recife de Pernambuco, o primeiro de dezembro de mil oitocentos e dezessete.
I — 6, 3, 29 n.° 36
93)
Antônio José da Silva Pedra, atual carcereiro da cadeia
desta Vila de Santo Antônio do Recife, por Sua Majestade
Fidelíssima, que Deus guarde, etc. Certifico que revendo o
livro em que se lançam os presos de Estado nele consta terem sido recolhidos nesta cadeia os presos seguintes:
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Paisano, Joaquim Domingos de Souza. Timbo, branco,
recolhido em vinte nove de maio de mil oitocentos e dezessete, remetido do Quartel General.
Cirurgião, Vicente Ferreira Guimarães Peixoto, branco,
remetido do Quartel General em vinte nove de junho de mil
oitocentos e dezessete.
Paisano, Inácio Vieira da Silva, branco, remetido do
e deQuartel General em dez de agosto de mil oitocentos
zessete.
Escrivão Matias José da Silva, branco, remetido pelo Desembargador Ouvidor da Comarca de Olinda, à Ordem do
Excelentíssimo Senhor Desembargador Conselheiro e Presidente da Alçada Maior, em dezoito de dezembro de mil oitocentos e dezessete.
O Reverendo Francisco de Sales, Vigário da Vila do Limoeiro, recolhido em vinte dois de dezembro de mil oitocentos e dezessete.
O Americano, John Mawiel, branco, recolhido em vinte
seis de fevereiro de mil oitocentos e dezoito.
Americano, John Jonson, branco recolhido em o mesmo dia.
Americano, Water Brey, branco, recolhido em o mesmo dia.
Americano John Frazer, branco, recolhido em o mesmo dia acima.
Americano Simon Virchs, branco, recolhido em o mesmo
dia acima.
Americano John Roberts, branco, recolhido em vinte seis
de fevereiro de mil oitocentos e dezoito.
Americano Malcem Petter, branco, recolhido em o mesmo dia acima.
O Reverendo Bento de Farias Braga, branco, recolhido
em o primeiro de março de mil oitocentos e dezoito, remetido
pelo Juiz de Fora da Vila de Goiana.
Paisano, Francisco João de Azevedo, branco, recolhido
em o primeiro de março do dito ano.
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Tenente Coronel Alexandre Francisco de Seixas Machado, miliciano da Cidade da Paraíba, recolhido em quatorze de março de mil oitocentos e dezoito.
Tenente Silvério da Costa Cirne, miliciano da Cidade da
Paraíba, recolhido em dito dia acima.
Paisano, Luís Pedro de Melo César, branco recolhido em
dezesseis do dito mês e ano.
Padre José da Costa Cirne, branco, vindo da Paraíba, recolhido em vinte dois do dito mês e ano.
Paisano, Manuel Caetano Veloso, branco, recolhido em
cinco de abril de mil oitocentos e dezoito, e é estampeiro.
Paisano, Henrique Valentim Ribeiro, pardo, recolhido em
o dito dia acima, e é sapateiro.
Paisano, Domingos da Silva Caneca, branco, recolhido
em o dito dia acima e é tanoeiro.
Paisano, Felipe Lopes Neto Santiago, pardo, porteiro do
Senado, recolhido em o mesmo dia acima.
Paisano, Antônio Ferreira Duarte, branco, recebedor do
selo do Real Erário, recolhido em o dito dia.
Joaquim José Ferreira de Carvalho, Escrivão da Correição da Comarca de Garanhuns, recolhido no mesmo dia.
Manuel Caetano de Almeida, Escrivão de capelas, recoIhido no mesmo dia acima.
Antônio Joaquim de Melo, branco, Escrivão do Crime, e
Cível desta comarca, recolhido em cinco de abrü de mil oitocentos e dezessete, digo e dezoito.
Negociante João Álvares Dias Vilela, branco, recolhido
em o mesmo dia acima.
Paisano, João Corrêa Barbosa, branco, recolhido em o
mesmo dia acima, e vive da sua agência.
Antônio Corrêa Seara, Sargento do Primeiro Batalhão
Adjunto, recolhido em seis de abril de mil oitocentos e dezoito.
Francisco Ribeiro Guimarães Peixoto, branco, Sargento
do extinto Regimento de Linha do Recife, empregado nas escriturações do Quartel General, recolhido no mesmo dia
acima.

— 229 -

Cirurgião Jerônimo Vilela Tavares, branco, recolhido em
o mesmo dia acima.
Paisano, Estêvão José da Graça, pardo, mestre-escola de
meninos, recolhido em sete de abril de mil oitocentos e dezoito.
Paisano, Antônio Henriques de Almeida, branco, recolhido em oito de abril do mesmo ano.
José Joaquim de Aragão, branco, Alferes reformado das
Ordenanças do Limoeiro, recolhido em doze de abril do
dito ano.
Cipriano Antônio de Lima, branco, Sargento de Ordenanças da dita Vila, recolhido no mesmo dia.
Manuel Álvares da Silva, branco, cabo das Ordenanças
da mesma vila, recolhido no mesmo dia.
José da Silva Monteiro, branco, Capitão das Ordenanças
da mesma vila, remetido em quatorze do dito mês e ano.
Carlos Leitão de Albuquerque, branco, paisano, recolhido em quinze do dito mês e ano.
Paisano, Domingos Mendes de Azevedo, branco, recolhido em quinze de abril de mil oitocentos e dezoito.
José Francisco de Arruda, branco, Capitão das Ordenanabril de mil
ças da Vila do Limoeiro, recolhido em quinze de
oitocentos e dezoito.
Domingos, preto, escravo de Francisco José de Oliveira
vindo da Vila do Icó, recolhido em dezessete de abril de mil
oitocentos e dezoito.
Não se continha mais presos, em ditos livros dos assentos dos mesmos a que me reporto de onde fiz extrair a presente certidão em que incluem-se todos os presos de estado,
e vai na verdade sem coisa que dúvida faça, conferida e por
mim subscrita e assinada do meu sinal de que uso e mandei
respeitável ordem
passar a presente, em conseqüência da
Senhor
Excelentíssimo
e
dada vocalmente pelo Ilustríssimo
Desembargador do Paço, Conselheiro e Presidente da Alçada
maior. Nesta sobredita Vila de Santo Antônio do Recife de
Pernambuco, aos vinte dois dias do mês de abril de mil oitocentos e dezoito. Subscrevi e assinei.
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Em fé de verdade.
(a.)

Antônio José da Silva Pedra,
Carcereiro

Para o Escrivão Senhor Desembargador Juiz.
Rubrica
Conta

7S440
$080
7$520

Tem cento e oitenta e sete folhas além de uma do index,
que vão rubricadas com a minha rubrica {rubrica) de que
fiz este termo. Recife, 10 de setembro de 1819.
(a.)

Bernardo Teixeira Coutinho Álvares de Carvalho
I — 6, 3, 29 n.° 37

94)
Memórias Históricas da Revolução de Pernambuco
Motivos e princípios da revolução.
Pretendem muitos e é crível que a revolução do Brasil
se tramava há mais tempo do que acusa a voz geral.
As causas de qualquer revolução que seja, sempre são difíceis a penetrar enquanto o caso está demasiadamente
fresco, mas contudo eu vou ver pelas indagações que tenho
feito se é possível dizer alguma coisa que se pareça com a
verdade ou a melhor falar, que o tempo confirmará ou desmentirá.
Não me valerei das antiguíssimas revoluções para conhecer a origem desta do Brasil, mas sempre direi que a da
América inglesa, a da França, a da América espanhola in-
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fluíram muito para esta. As leituras dos livros corruptores, a
libertinagem e enfim o desleixamento, venalidade e abandono da Justiça, também cooperaram muito, porém os motivos mais fortes, devemos crer que foram os da corrupção,
novidade e imitação.
Parece que mesmo antes da vinda do príncipe para o
Brasil já se encadeavam algumas correspondências deste negócio, porém, como isto é inteiramente duvidoso, tratemos do
que se nos assemelha com o verossímel.
O Rio de Janeiro sempre teve governos sofríveis, a Bahia
da mesma forma, mas a Capitania de Pernambuco sempre
foi malfadada neste ramo, tanto assim que os filhos de Pernambuco sempre foram aborrecidos, e detestados em todo o
mais Brasil. É de atribuir que êste vício partia dos péssimos
exemplos dos governadores e ouvidores, dos quais devo excetuar dois que são o General Dm- Tomás e o Ouvidor Nabuco.
Todos os outros, antecessores, ou sucessores foram uns indolentes, outros conviventes, outros venais, até que enfim tomaram posse das rédeas do governo da Capitania o General
Caetano Pinto de Miranda Montenegro, e o Ouvidor Clemente
Ferreira França que deram ocasião a esta desordem.
O Governador era fleumático, inepto, e quase sempre
indeciso em todas as suas deliberações. O Ouvidor foi um
homem tão ambicioso de riqueza que nunca subministrou
justiça senão a quem lhe apresentou maior soma de dinheiro,
dando lugar com êste procedimento a mil roubos, mil desordens que sempre ficaram impunes. O sucessor deste foi Francisco Afonso Ferreira, homem de igual temperamento do governador, e demais a mais de acanhada instrução no seu foro
magistral. Era nativo de Pernambuco, que êle governava
pelo cível, e onde êle tinha imensos parentes. Os Pires Ferreiras, os Afonsos Ferreiras, duas famílias as mais extensas,
e as mais ricas da Capitania, faziam tudo quanto lhes aprazia, e jamais para elas houve a menor repreensão, menor
castigo. O General da sua parte enviava os delinqüentes para
o Ouvidor, êste por interesse ou empenho dos presentes dava
escapula ao agressor protegido e já o povo estava como in-
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sensível à infração da lei, e nula satisfação do ofendido. Os
pleitos participiavam de igual sorte, e o que mais é a notar
é que o Doutor Bernardo Luís Ferreira Portugal que despachava por êle os casos de maior dificuldade é quem recebia
a maior parte das somas com que estava em praxe antiga
subornarem os juizes das causas, comportamento êste que
devera mesmo mostrar que debaixo de um tal governo era
fácil suceder e pôr em prática todas as coisas que é capaz de
engendrar a nossa imaginação.
A notícia mais certa da data do princípio desta revolução
é a que deram os mesmos cabeças. Quando se rompeu a revolução e que o General Caetano Pinto capitulou disseram
publicamente contando com a vitória decidida os cabeças
José Luís de Mendonça e o Padre João Ribeiro, já falecidos,
"Ora Graças a Deus; trabalhamos há dez anos mas vencemos
afinai". Além desta notícia temos outra conjetura a fazer.
Quem nos diz a nós que certos anônimos, que desde certo
tempo influem na corte para despachos de muitas autoridades do Brasil não projetavam uma igual empresa, e por isso
só aconselhavam e se empenhavam para que viessem governar esta Capitania, a da Paraíba e outras, homens que a todo
o tempo penderiam para a causa insurgente? Querem muitas
pessoas que Antônio Carlos viera com esses planos concertados da Corte, mas contudo é preciso que eu observe que
não escrevo com documentos à vista, mas sim guiado pelo raciocínio e voz geral de homens instruídos e testemunhas de
muitos fatos.
Meia dúzia de homens pois, libertinos entusiasmados de
bastante saber e invejosos da feliz carreira impune dos rebeldes ingleses e espanhóis americanos, assentaram que era
incoerência obedecer a um só homem, quer êste se consumisse pela felicidade de seus povos, quer êle esgotasse suas
forças em maltratar, e arruinar seus vassalos. Julgaram-se
fortes em si mesmos, e não consta que procurassem auxílio
algum estrangeiro senão depois da rotura. Logo veremos o
emissário que eles enviaram à América inglesa com dinheiros,
e promessas do contrato do pau-brasil, o que prova que até
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então nada era procurado do Governo Republicano, mas
talvez de algum particular. Da Inglaterra é certíssima a
mesma coisa, pois que para virem as armas foi preciso mandá-las buscar o inglês J. Goston estabelecido mesmo em Pernambuco, cujo brigue foi arrestado pelo bloqueio e remetido
para a Bahia. As correspondências sinistras só se enlaçavam
entre Rio, Bahia, Minas e mais interior, segundo as melhores
opiniões.
Em 1813, aqui apareceu Domingos José Martins pela primeira vez, e sendo-lhe proposta a revolução que êle achou
apenas nos primeiros traços, êle se decidiu por ela, e foi à
Europa concluir a sociedade que tinha com Barroso e Dourado, que êle achou falida. Ajustou suas contas, os negociantes ingleses ou os folhetos lhe fizeram mil elogios, e aqui veio
"Martins",
então um ano depois com um brigue denominado
seu próprio nome.
Tinha o dito revolucionário uma bonita presença, modo
engraçado, majestade, e um natural a toda a classe de homens acomodados. Vendeu o brigue, e tratou de acelerar
a revolução, mas com tanto vigor que dizem ainda hoje
muitas pessoas estalara extemporâneamente. Estabeleceu
uma casa de comércio na praça, e nela só se operavam negócios de rebelião. Vendo que era necessário ter da sua parte
as gentes dos matos, comprou um engenho para a banda do
Cabo que dista ao Sul de Pernambuco nove léguas, e ali foram iniciados na seita revolucionária as autoridades, e todos
os principais daquele distrito e mais circunvizinhanças. Uma
hora, outrora no mato e praça, o homem era infatigável, e
para adquirir maior partido valeu-se de um meio, que muitos
reputam por motivo da revolução.
Êle Martins (negociante), o Padre João Ribeiro (mestre
de desenho), Cabugá (mulato rico) e Vicente Peixoto (cirurgião) todos brasileiros e maçõns, deliberaram que para maior
congregação de povos o meio mais fácil era o de abrir quatro
lojas maçônicas, e nelas seriam admitidos todos os seus patrícios e compatrícios que julgassem capazes, e quisessem entrar para defesa dos negócios supostos que se lhes revelassem
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depois de intrusos. Com efeito foram abertas as quatro lojas,
de que foram eleitos veneráveis os quatro apontados, e começaram os catequizadores por efeito de jantares avinhados a
persuadir a maior parte do clero e oficialidade da tropa.
Estas duas classes de gente se compunham quase completamente de brasileiros; os europeus como suspeitos foram julgados incapazes de entrarem em seus conclaves, e uma das
coisas a mais fácil da revolução, foi a de adquirir por este
meio entre os americanos um grande partido.
Deixaram seduzir-se todos os vigários; não falo nos da
praça porque esses há muito os havia iludido sua própria
imaginação, mas os de todas as cidades, vilas e povoações do
interior.
O guardião de São Francisco, muitos dos principais carmelitas, e outros, foram introduzidos, e o plano era o ordinário, que sendo os chefes do partido os comandados depois
da coisa declarada obedeceriam por força ou por vontade.
A pretensão geral é que eles também tinham emissários
no Rio e Bahia, mas como interpretar se é ou não verdade?
Pela verdade temos alguns fatos, algumas conjeturas, e pelo
contrário só há a invisibilidade das cartas, ou papéis que os
descobrissem mas como surpresar papéis quando as coisas
se tratam boçalmente, e que importa fossem por escrito
quando os correios e particulares estavam desprevenidos? Os
fatos que temos são: O Padre José Joaquim de Almeida e
Castro, falecido antes da revolução, consta ter estado no Rio
quando foi despachado vigário para o bispado do Maranhão
e aí tratara planos revolucionários com diversos padres de
Minas, servindo-lhe de canal o D..., seus parentes, etc. O
Padre Virgínio Rodrigues Campeio, parente de pessoas que
antes da revolução, e talvez ainda hoje sejam personagens
na Corte, podendo obter tudo quanto desejasse, forcejou pela
vigararia do Cabo de Santo Agostinho, para onde foi despachado por empenho não suspeito (segundo parece), o Vigário
João Cavalcante de Albuquerque, que lá fêz o que se sabe, e
o pelo que está preso. O dito Virgínio se contentou com a
Campina Grande, não pelo rédito que é uma mera bagatela,
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e em um sertão meio agreste, mas pela posição, extensão de
terreno, e quantidade de seus habitantes. Pregou que cheio
de sentimentos filantrópicos, êle mesmo queria instruir a mocidade de toda a paróquia e circunvizinhanças, e com efeito
teve muitos discípulos, que êle ia fazendo outros tantos prosélitos do seu partido.
Domingos Teotônio Jorge, um dos cabeças já supliciados, foi há três anos ao Rio e Bahia (dizem) estudar a disposição dos povos, calcular as forças, e ao mesmo tempo visitar e convocar gentes partidárias. Atestam isto com a notícia que êle mesmo deu de todas as fortalezas do Rio e Bahia, da crítica que fêz da pequenez do parque da artilharia
em proporção com o de Pernambuco, e atestam enfim com
a alegria e satisfação de certas pessoas, que promoveu sua
chegada de torna-viagem cujas a alguns olhos já eram suspeitas, e com efeito se declaram na ação os maiores revolucionários.
Se não houvessem correspondências deste negócio com a
Bahia, o Padre José Inácio Roma não iria entregar cartas de
um tão desastrado convite a pessoas que de todo estivessem
ignorantes na matéria e muito principalmente depois da insurgência nesta Capitania. Talvez os baianos pelo bom e
providente governo que tinham, não se animassem a fazer
suas sessões tanto às claras, que por medo de se não vulgarizar não tivessem ainda procurado induzir a força armada,
pois que a vigilância do governo os surpreenderia ao menor
movimento, coisa que pelo abandono e fleugma de Caetano
Pinto, eles aqui tudo podiam fazer como melhor lhes agradasse.
Mil e mil fatos e conjeturas enfim provam que haviam
(sic) muitas correspondências, que houveram (sic) vários
emissários, que talvez ainda hoje alguns haja, que o mal estava muito contaminado, que êle tinha progressado mesmo
até ao coração da Corte, e o que o mais admira, é que a bondade do soberano a quem verdadeiramente se dirigia o golpe,
tenha por assim dizer, tratado com demasiada indulgência o
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delito de uns e outros, amornado o merecido castigo de tão
atroz e pérfido atentado.
Se El-Rei, esse amável rei, talvez supèrfluamente bom
que Deus nos deu, não providenciar umas tantas coisas, eu
me vejo obrigado a dizer que é custosíssimo em outras quaisquer circunstâncias considerar a causa real tão vacilante,
como facilmente se pode considerar na época presente. Que
dúvida pode haver que os parentes, os amigos, e a geralidade dos patrícios dos agressores, vendo que não há severidade nos exemplos, vendo que a nódoa é indelével; que a ciemência do Governo lhes dá azos para intencionar outra revolução, eles a formem atacando logo o trono, que derribado,
o mais quase nada influi no bem realista? Assim como eu
escrevo estas memórias históricas, no meu gabinete, sem que
alguém o pense, quem nos dirá que outros não tracem planos
revolucionários talvez mais decisivos pela instrução do levante passado? O Brasil, esta terra onde os homens rivalizam
gerações e pátria; onde eles questionam sôbre o direito de
propriedade, e que entre a maior parte de seus naturais é já
uma disputa decidida, que o Brasil é sim de seus nativos, e
não de homens de fortuna que se deitaram aos mares para o
conquistar, etc, não oferece êle um quadro premeditador
duma revolta inopinada, quando não seja dos brancos pelo
nascimento de qualquer príncipe seu patrício, ao menos dos
crioulos colorados, espécie de gente em que tanto abunda?
Sim eu o assevero, eu que os tenho conversado e observado,
digo, que entre uns e outros alguns brasileiros há honradíssimos, mas que o espírito deles em geral, mesmo o da mais
fútil populaça, não é o de há um ano, e menos o de dois.
Uma hora abocanham a interpretação e administração das
leis, outra hora o zelo das nomeações dos encarregados do
bem da sociedade e enfim não há procedimento bom ou mau
dos que governam que eles não critiquem e censurem. O remédio pois mais saudável que a juízo a favor do trono e da
nação seria a execução dos ditames seguintes:
El-Rei necessita muito não ter a par de si senão homens
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de conhecidíssima fidelidade, perspicazes, instruídos e em
nada lisongeiros.
Os que foram despachados antes da revolução, bispos, vigários, chefes de força armada, ministros, etc, para Minas,
Bahia, Pernambuco, Maranhão, sertão e todo o mais Brasil,
etc, devem ser examinadas suas condutas mesmo das palavras, e conversas que tiveram durante a revolução, e ignorância das providências que se deram. Os suspeitos devem
ser surpresados e miüdamente revistos seus papéis.
A clemência é tão louvável que mesmo por clemência é
fim
que se devem punir exemplarmente os revolucionários, a
de que o crime levemente expiado, não excite a tentação de
cometer outro mais execrável e de muitas mais vítimas.
Uma boa fiscalização deve haver sôbre as despesas do
Estado tanto nas da Corte, como nas outras nacionais. Todo
o empregado em dita administração que fôr delatado e comser
provado de ter lesado coroa, seja, êle em um vintém, deve
severamente
castigado
e
cargo
do
seu
imediatamente deposto
com prisão ou desterro.
Pela dissolução e vilania a que se tem arrastado o clero,
a reforma dele é uma das coisas a mais precisa. Estudante
algum se poderá mais ordenar sem passar por um rigoroso
exame, não só do que lhe é necessário saber para exercício
e defensa do seu ministério, mas também de um comportamento digno de ser Ministro de Jesus Cristo. Para obviar
mudanças de gênio, de conduta e pensamentos, nenhum deve
ser ordenado sem os requisitos prescritos e de idade de trinta
anos para cima. Nenhum frade de qualquer ordem que seja
deve ser mais admitido. Os existentes que quiserem poderão
pelo seu hábito monacal tomar o de presbítero secular de
São Pedro.
Os vigários que não forem justificados verdadeiros e
dignos pastores das ovelhas de suas paróquias devem ser demitidos. Os justificados e nomeados desde êste ponto devem
ter aumento em suas côngruas, mas serão punidos severamente se receberem o menor dinheiro, ou presente que se assemelhe a constituir a vigararia em um ramo de negócio.
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Os ministros, escrivães, letrados e mais ocupados na repartição da Justiça, que deles constar venalidade, mau trato
das partes suplicantes, e parcialidade nas sentenças, ou demora dos pleitos, devem ser gravemente punidos e demitidos
por revoltosos, pois que se valerão desta máxima, para desgostar os pernambucanos de serem vassalos do melhor dos
reis.
Como não padece dúvida que os réditos da coroa sendo
zelosamente administrados os cofres estarão sempre de sobejo providos, os empregados de qualquer repartição que
seja, ser-lhe-ão aumentados os salários em proporção de seus
tratamentos públicos e conducentes.
Todo o cidadão de 15 anos para cima, deve ter praça nos
regimentos de linha ou milicianos.
Os camponeses devem correr a mesma sorte, e se exercitarão nas cidades, vilas ou povoações mais chegadas, e porque o trabalho do Brasil é operado por escravos, todo o pai
que tiver mais de um filho os dará para se arregimentar a
tropa de Linha que guarnece a principal cidade da Capitania.
Todo o chefe que não executar por si, ou fizer executar
por seus delegados os devidos pagamentos à soldadesca, e
mais empregados no real serviço de terra ou mar, deve ser
julgado malévolo e punido duramente.
A sujeito algum português, militar, negociante, náutico,
eclasiástico, obreiro, seja enfim quem êle fôr, não se deve
negar audiência e provada a sua denúncia ou queixa, o delinqüente sem exceção de pessoa deve incorrer nas penas que
incorrem os malvados, inimigos do trono, da nação e da tranquilidade pública.
Os folhetos impressos em Inglaterra devem ser queimados, e de ora em diante rigorosamente proibidos por mais incendiários, e infamatórios que instrutivos. Qualquer pessoa
que fôr denunciada assinante ou possessora de ditos folhetos
deve pela primeira vez ser preso, e pagar uma multa estimada em a quarta parte do valor de seus bens, e pela segunda tudo quanto possuir a benefício das obras públicas,
deve ser desterrado, e para suas famílias se lhes reservará
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uma porção arbitrária atendendo à sua antiga subsistência.
Os estrangeiros devem incorrer nas penas, que se prescreverem entre os plenipotenciários de suas respectivas nações e o
governo português.
Sobre a escravatura eu também devia falar, mas como
êste artigo não se pode tratar ligeiramente, por isso deixo
esse trabalho a outros economistas, observando todavia que
nas cidades quantos menos escravos melhor, e que não convém que estes mesmos poucos aprendam ciências, nem artes,
e se possível fôr, nem mesmo ler, nem escrever.
Sobre os motivos que podem aumentar a população, que
é um dos pontos essenciais, eu também tocaria se me não
tivesse prescrito a lacônica narração de umas memórias históricas.
Eis aqui providências pouco mais ou menos que se deverão dar sem perda de tempo, à falta das quais será difícil
encarreirar um reinado feliz, tendo êle tido ao princípio uma
revolução.
É preciso não só cortar o mal pela raiz, mas preparar a
terra a que nela não possa brotar alguma semente que fique
reconcentrada.
Se a idéia da liberdade agrada mesmo a um irracional
aferrolhado, a que fanatismo não é ela capaz de arrastar
um homem rústico, e por conseqüência ignorante do verdadeiro discernimento desta palavra, tantas vezes profanada,
quantas revoluções se tem formado? A verdadeira liberdade
é a que nos ensina o célebre, e ilustre Montesquieu no seu
Espírito das leis, livro 11, cap. 3.° "A liberdade, diz êle, é o
direito de fazer aquilo que as leis permitem. Se um cidadão
pudesse fazer o que as leis defendem, então não haveria mais
liberdade, porque os outros se julgariam igualmente revéstidos do mesmo poder" (1).
A verdadeira liberdade, pois, é a que constitui um soberano amante do seu povo, exato e circunspecto, observador
das leis, que rege e domina sabiamente, premiando os distintos, engrandecendo a nação, propagando e protegendo a
indústria e ciência. Todos vêm a ser laboriosos, desaparece
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a ociosidade, e com ela o ignorantismo, o barbarismo e todas
as idéias fantásticas. Cessam os maldizentes, superam os
bem intencionados, e então não há mais que gozo, prazer, e
felicidade em viver debaixo de um governo justo, sábio e digno
dos mesmos homens.
* Os chefes da revolução agregando a si o clero e a oficialidade, foram com eles em extremo liberais.
Com promessas e mesmo dádivas os engodaram para obedecerem à primeira voz, e com efeito não representaram mal
o seu papel, no dia em que por astúcia ouviram gritar viva o
Rei e viva a Pátria!
Suassuna, Capitão-mor, se encarregou de convidar os do
interior e depois de tornadas as instruções de seus colegas êle
alegou motivos de restabelecimento de saúde, e foi a casa não
só dos encarregados da autoridade, mas também de todo o
camponês, ou sertanejo que êle julgou digno, e susceptível de
anuir à sua proposta e algum tempo depois tornou a aparecer na praça.
A notícia da morte da Rainha Senhora Dona Maria Primeira, que naturalmente devia a todos os portugueses causar
pêsames e luto, àqueles amigos causou alegria e felicitações.
Deram jantares uns aos outros, os conciliábulos foram então
mais freqüentes, e o povo que tanto tem de tolo como de maldoso, começou desde esta época a presagiar um levante, mas
longe dele pensar ser contra o trono, mas sim contra os europeus, porque esta classe de gente era inteiramente repudiada de suas amizades, ou ao menos de seus conventículos.
O boato de uma rebelião era geral, e o governo sempre
indolente, e imprevisto, nunca deu a menor atenção a estas
vozes.
Os que rodeavam o general, uns sufocavam o grito público e outros a exemplo do seu chefe tratavam a coisa de
resto, mas se estes perpetravam falar ou razoar acerca da
Continuação das Memórias Históricas.
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matéria, eram logo convencidos da nulidade por aqueles que
tudo encobriam ao general e relatavam aos revolucionários
todos os movimentos do gabinete.
Nos dias de agosto de 1816, uma escrava descontente de
sua senhora, resolveu-se a fugir e a procurar senhor que a
comprasse. Foi valer-se de um negociante denominado Alexandre Fermin para que a comprasse e êste tendo oferecido
todo o dinheiro pela dita escrava a senhora recusou aceitar
e só lhe reclamava a pessoa que êle ilegitimamente tinha em
seu poder.
Um caprichava em comprar, a outra caprichava em não
vender, de sorte que depois de muitos debates particulares,
vieram as partes a Juízo e o Doutor Bernardo Luís Ferreira
Portugal foi o advogado da senhora da dita escrava.
Fêz um requerimento segundo o estilo ao Ouvidor, para
que a suplicante fosse imediatamente empossada da sua propriedade, mas o magistrado compungido ou querendo servir a
Fermin despachou o requerimento a favor da negra escrava.
O Doutor Bernardo então, picado, e levado do mais feroz
agastamento, lança mão da pena e faz a réplica seguinte:
"Ilustríssimo Senhor Desembargador.
Diz o suplicante que tendo guardado em seu coração até
ao presente o vexame, opressão, e ataque que se lhe tem feito
ao seu direito de propriedade, agora que as coisas vão de
foz em fora, que se tem com a injúria de muitas famílias,
cumpre falar, cumpre dizer que ainda certa classe de europeus julgam que a América é sua escrava, e que tem direito
ao vexame dos americanos pela simples voz da compaixão e
de uma filantropia desavergonhada que levou ao fogo muitos
caciques e cuja ministrou (sic) o punhal para ser atacado
Herique IV, e carregou os bacamartes que ameaçaram a preciosa vida do Senhor Dom José 1.°.
Compaixão não é direito, é sentimento; compaixão não
habilita ninguém em Juízo para figurar por outrem. A primeira obrigação do que vem a Juízo, seja sumário ou ordi-

— 242 —

nário é habilitar-se; é mostrar aptidão de pessoa para requerer: onde existe pois a lei que faz compaixão pessoa legítima?
Um tal europeu que entra na América não se julga menos que um simulacro, Área, o mesmo Deus quando uma escrava o procura para ser valida. Roma para poder tirar um
escravo do poder de seu senhor que o flagelava, julgava necessário que o escravo entrasse no templo, se lançasse aos
pés de Deus, se abraçasse com as vestes sagradas, estátua do
Rei, ou com a Área; e então é que o magistrado tomando conhecimento da conduta do senhor fazia executar as cruéis
sevícias, isto é, um castigo superior ao delito, e era posto em
almoeda, pela constituição do Imperador Antônio.
O suplicante, pois julgando-se nas mesmas circunstâncias, não querendo que os magistrados tivessem o trabalho
da inquirição, êle mesmo se apresenta em Juízo requerendo,
e com tanta felicidade que ouvido é deferido, e se lhe entrega
a escrava sem sua senhora ser citada, nem se procederem as
sevícias do estilo.
Se a escrava estava depositada, que fazia ela em casa
do suplicando? Eis aqui a compaixão; a vantagem da sensualidade ou dos trabalhos era o agente da compaixão; era
o meio legítimo de saciar seu apetite, ou de desfrutar os serviços de uma escrava alheia, e se a Justiça admite um tal
meio, virá esta gente da fortuna não só traficar com os nossos
gêneros mas também arrebatar-nos nossas propriedades.
Bastará o nome de Alexandre Fermim, para os nossos escravos serem tirados do nosso poder, e com o nome de depósito
assinado com fiança, cada um fazer o que muito bem lhe
agradar, sem direito, nem legalidade.
Se esta tarefa é feliz, podemos desde já declarar que não
temos propriedade, porque com muita facilidade ela se ataca,
e daí talvez nossas filhas entrem no mesmo sacrifício, só com
o pequeno trabalho de mudar o ingênuo para escravo. É preciso pois fazer sentir a êste tratante, que temos leis que respeitam a propriedade, e aquilo que se faz nulamente e com
dolo não produz impedimento mandando-se passar mandado
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de levantamento da escrava. O suplicando talvez ganhe
muito nisso, porque vendo que seu desavergonhamento não
vigorou, não irá bolir com alguma doutra gente, que sentindo a dor do ataque lhe quebre logo o espinhaço por compaixão, do que talvez milagrosamente tem escapado.
E receberá mercê, etc."
O autor desta réplica audaz, tendo entrado no conluio
tinha projetado como todos os mais alunos o derramarem
pouco a pouco no espírito do povo brasileiro a discórdia, e a
vingança para com os europeus.
Houveram (sic) mil cópias deste sublevador papel, e o
Ministro em lugar de o suprimir e castigar seu autor deixou
o caso à revelia.
Azevedo, caixeiro de um negociante, em qualidade de europeu e ignorante, entusiasmado, pegou na pena e analizou
dita réplica, porém tão pedantesca como atrevidamente, de
sorte que as duas classes se agitaram pasmosamente, e foi
então desde esta época que ficou de todo semeada a divisão
e discórdia.
A população quase toda oriunda do Brasil se estomagou,
tomou o partido do Doutor Bernardo, e a análise da réplica
como nós vemos só serviu de ventilar e atiçar o ódio e rancor
do povo.
Assim foi grassando o mal no coração da canalha, que
os rebeldes contavam para o golpe decisivo da sua empresa,
e os oradores da sua parte também não poupavam panegíricos figurados pelos quais lhe representassem cara a idéia
da liberdade e a de um patriotismo mal entendido.
O Padre Miguel, Mestre de Retórica, e orador insigne,
na primeira Dominga da Quaresma de 1817, subiu ao púlpito na igreja do Corpo Santo, Matriz do Recife, e o texto do
seu sermão foi: "Nunca tempus accetabile die salutis", em
cujo discurso mostrou o quanto era digna dos homens a liberdade por eles mesmos acabrunhada e não houve subterfúgios nem rodeio ardiloso de que êle se não valesse a fim
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de derramar no ânimo dos ouvintes a desobediência, e nula
contemplação para com os soberanos da terra, uma vez que
não se comportassem em conformidade com a igreja, e Justiça dos vassalos. Dizia, que David por um só pecado fizera
penitência toda sua vida, e que os soberanos da época presente aplicavam o tempo devido a jejum, e silícios, a passatempos e renitência de agravo, e culpas inexpiáveis para com
o céu, tais como o abandono do povo e da religião. Êle e seus
colegas a profanam e suas pérfidas línguas só ousavam caluniar o Soberano, o Protetor, o mais excelso desse santo
culto, que respeitamos e adoramos. O clero, enfim, nunca
foi mais danoso à religião nem suas práticas mais nocivas
ao Estado. Viram-se padres e frades saírem publicamente de
passar as noites em casas de deboches e prostituição, e outros de mais depravada categoria, e irem diretamente ao
Templo envilecer o altar e o mesmo sacrifício da missa.
O governo sempre desleixado como o tenho descrito,
reputava este terrível procedimento por fragilidades humanas e jamais o repreendeu, nem se mostrou ao menos constrangido na tolerância dele.
Estragadas assim as consciências e o respeito devido ao
eclesiástico quer o militar, quer o cível era invalido pela
conduta destas duas autoridades, e pouco ou nada faltou
para que o país caísse em uma anarquia, do que prodigiosamente o salvou os sédiços costumes nutridos de moleza, irresolução e covardia de seus habitantes.
Até aqui temos visto preparar-se o esboço da revolução,
e vamos agora contemplar as horrorosas cores com que os
malvados concluíram este monstruoso quadro.
A margem:
"La liberte est le droit de faire tout ce
que les lois
(1)
faire
ce
un
citoyen
et
si
qu'elles défenpouvait
permettent,
les
autres auraient
dent, il n'aurait plus de liberte, parce que
tout de même ce pouvoir".
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N.o 3.
Pernambuco, 15 de janeiro de 1818.
Por hoje vou escrever a Vossa Senhoria a respeito do espírito público.
Todas as cidades ordinariamente se ocupam de quatro
classes de gente, a saber: militar, clero, comércio, populaça;
no Brasil devemos ajuntar a escravatura, mas fique este artigo de parte pela impossibilidade de o tratar na carreira.
Para tratar do espírito público de todos estes indivíduos
é necessário três coisas: inteligência, tempo suficiente e moderação do observador a fim de fazer uma combinação exata
e cálculos ajustados. Estes são os pontos que me prescrevi
(salvo a inteligência que é conforme a deu a natureza) e dêles resulta-me o seguinte:
O espírito militar em totalidade não falando nos 600 e
tantos homens que acabam de chegar da Bahia não é mau
porque não tem ocasião para isso; e não é de todo bom pela
diminuta paga e ruim administração de seus alimentos. A
oficialidade não se lamenta, mas a soldadesca grita, queixa-se e furta muitas vezes para se manter.
Se o General assim como é perito em comandar um corpo
de tropas e dar uma batalha (segundo ouço dizer) o fosse
também para a justa e devida administração dos víveres não
haveria soldados que com êle não vivessem satisfeitos, nem
empresa de que eles não saíssem airosos.
O clero é o ramo mais pernicioso (devendo ser o mais
saudável) que tem o Estado nesta cidade, ou para melhor
dizer em toda a capitania, não porque êle seja abertamente
anti-realista, mas por ser qualquer padre ou frade o estragador das consciências, o profanador do altar e todavia gritando que sem o clero não pode existir o trono. Eu assento
que eles assim clamam entre o povo crédulo, não para bem
do mesmo Estado que os sustem, mas para se fortificarem
em bom conceito, número, e suas vidas depravadas.
Geralmente falando, no confessionário é que se sabe das
moradas do sexo feminino e se contratam namoricos, e das
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confissões dos homens (não digo de algum ancião pai de família, porém da oficialidade das tropas, dos negociantes, e
seus caixeiros, etc, etc.) é que se saca muito dinheiro e se
vendem os bilhetes de confissão e comunhão mais baratos,
que sardinha no mercado. Isto não é armar a gente diretamente contra o Estado, mas é corrompê-la e pô-la apta à
correr desenfreada à primeira voz da destruição e aniquilamento do gênero humano.
Se vamos pois a deduzir do seu procedimento o espírito
do clero, diremos que é contra o Estado e Religião, e se procuramos na via de seus sermões e funções públicas da época
presente, diremos que a utilidade que resulta contrabalança
com o prejuízo do grande número, ficando fora da balança
ou do equilíbrio sua péssima conduta, e variedade de seus
maus costumes.
Estas são as observações mais profundas e as combinações mais exatas (segundo me parece) que tenho feito tocante a esta repartição e o meio de a melhorar creio ser o
"Estudante
que leva o meu manuscrito onde digo à página 14
algum, etc."
Advirto que dadas aquelas providências, carece vir um
visitador fidedigno que devasse e extirpe o vício subjugando
os delinqüentes, e desterrando os renitentes.
Talvez não seja prudência tratar com tanta liberdade
esta gente, que nós portugueses consideramos muito melindrosa, mas eu prefiro a verdade ainda com ruína de meu próprio crédito.
O comércio ou seja porque o seu tráfico necessita de paz
e quietação com os da cidade e interior, ou porque a primeira
voz que derramaram os revolucionários foi a de "mata europeus" o caso é, que seu espírito público é decisivamente realista, e bem intencionado para com o trono.
Quanto à populaça já muda de figura, esta canalha que
se compõe geralmente de mulatos, negros, etc, entusiasmada
da palavra "liberdade" que se espalhou no tempo da revolução não se mostra verdadeiramente realista, e ao contrário
parece viver como um cão acalmado, ou um corpo manie-
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tado. Depois da febre da revolta, Rodrigo Lobo lhe provocou
a ira mandando açoitar sanguinolenta e publicamente mulatos livres, pais de famílias, negros, alguns brancos, etc, e
eu a falar verdade devo dizer que este é um ramo indisposto
contra o trono e que necessita de uma cautela aguda e vigilantíssima.
José do O Barbosa, mulato alfaiate, que no tempo da revolta vomitou contra o Monarca e sua Real Família blasfêmias as mais horríveis, foi preso e duas vezes saiu da cadeia
para ser surrado segundo o uso do mencionado Lobo. Vestido com sua farda, e mais insígnias de capitão, foi por este
motivo outras tantas reconduzido à prisão e absolvido do castigo, sentenciado e afinal, solto, dizem, por empenho que meteram a Luís do Rego.
Este menino José O Barbosa e seu genro Joaquim de tal,
que ambos exercem o mesmo ofício e trabalham juntos gozando de uma grande influência sobre o vulgo, se informaram de mim mesmo, sabendo que eu tinha estado nas Antilhas, da maneira que vivem os rebeMes de São Domingos.
Eu lhes disse que muito mal; e acrescentei: "tudo quanto
fizeram os franceses seus senhores, eles têm estragado e arruinado e se os ingleses os não patrocinassem, já há muito
os tinha levado o demônio". Objetaram-me em ar de mofa:
"então só os brancos é
que sabem conservar?..."
Eu para melhor entrar na amizade destes sujeitos tenho até mandado fazer obras por eles, e procuro todos os
meios de merecer-lhes sua estima, e inteira confiança. Lembre-se Vossa Senhoria que tem cá S. que não há um só instan te quer em casa, quer na rua em que êle não esteja empregado em qualquer coisa tendente às suas obrigações.
Além destes mesmos dois indivíduos, tem aqui tantos
crioulos, mulatos e negros livres, a maior parte solteiros, libertinos, e indispostos como disse, que seria uma das melhores providências embora se pagasse mais caro uma casaca
ou um par de sapatos, ou uma cadeira, etc, se lhes assentassem praça na tropa de linha, e os remetessem junto com
os novos recrutas para Portugal ou Montevidéu. Eu não lhes
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desejo mal, porém mais desejo o bem da minha nação e a
tranqüilidade do bem intencionado Soberano que nos rege e
domina paternalmente.
Quanto aos ingleses bem sabemos que eles são uns apóstolos da rebelião, mas nesta cidade seu espírito público não é
mau; talvez vivam amedrontados.
Comunicação com o interior não sinto aparências de a
haver, com o exterior pior; e estas são coisas mais difíceis
de penetrar, e para que é preciso mais tempo, amizades intimas e confiança completa.
Laissez mes obligations à mes soins, zele et activité, et
ne croyez pas que je sois flegmatique, ni paresseux dans mes
devoirs.
Adieu mon cher colonel
Votre

ami.

P.S.
Sim, ia me esquecendo.
Remeto junto o princípio do meu manuscrito para que
Vossa Senhoria o leia e quando o mostrar encobrir o seu autor, porque apesar de eu ter suprimido o nome de alguns o
de outros me não foi possível assim como o de Caetano Pinto,
França (que creio ser hoje Ajudante do Procurador da Coroa) Francisco Afonso, etc, etc.
Página 9: A nota que vai o D... é o Desembargador Manuel Moreira de Figueiredo.
Idem. "Parente de pessoas que antes da revolução e
talvez ainda hoje sejam personagens na Corte". Luís José
de Carvalho e Melo.
Idem. "Por empenho não suspeito (segundo parece)".
Azevedo, Barão do Rio Seco.
Página 20. "Por aqueles que tudo encobriam ao General
e relatavam aos revolucionários todos os movimentos do Gabinete". José Carlos Mairink, Secretário do Governo.
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Observação
Vossa Senhoria tenha toda a cautela quando mostrar
este manuscrito a qualquer pessoa, veja que apesar de todas
as diligências que fiz, me não foi possível de suprimir aigumas coisas que enegrecem os brasileiros, mas algum
destes sendo verdadeiro realista, não deixa que recear. Adieu
jusqu'à 25 ou 30 que partira un autre navire.
Votre ami

N.o 4.
Pernambuco, 25 de fevereiro de 1818.
Recebi a de Vossa Senhoria de 21 do passado n.° 3, e
de seu conteúdo aprendo a ordem que devo seguir nas minhas informações.
Se tratando dos frades em minha n.° 2 eu usei de reticência, é porque supus não ser delicadeza tratar qualquer
corporação religiosa, com aquela liberdade que merecem e
muito principalmente tendo-me Vossa Senhoria repetido
"prudence, prudence". Porém, como agora vejo que esta prudência somente se poderá entender com coisas de outra categoria, dora em diante eu seguirei mais livre método em que
só respire zelo, atividade, e verdade, etc, que nem contudo
isso eu tenho negligenciado até ao presente.
Da minha n.° 3 que acompanhava o manuscrito anunciado, e agora pedido veria Vossa Senhoria o estado do espírito público desta cidade, e estimo que em minha narração
se achasse aquela clareza, verdade e imparcialidade, princípios que sempre adotei, e que Vossa Senhoria tanto me recomenda.
Presentemente tenho a expor a Vossa Senhoria os meios
que tenho empregado e emprego para bem desempenhar as
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minhas obrigações, a fim de que em tempo algum não venha
a padecer a menor dúvida, meu zelo, minha atividade, minha
verdade, minha aplicação, etc, etc, que sempre considerei
como as principais mobiles de minhas funções.
Não repare Vossa Senhoria eu ser tão extenso nesta
ocasião, os motivos são as mesmas cartas que tenho recebido
de Vossa Senhoria. Eu pretendo não só justificar-me mas
também passar a alguns informes.
Logo que eu aqui cheguei meu primeiro passo (independentemente de meus negócios que até agora têm servido de
capa às minhas clandestinas ocupações) foi o de anunciarme meigo e respeitoso para com os grandes, religioso, fanático ou libertino para com os padres, ou frades, segundo seus
diversos modos de pensar, afável e popular para com os desta
classe, e afinal, com todos dado, e com todos atento aos seus
sentimentos, e conversas, e daí é que me tem resultado tantas
informações, tantas notícias, e por assim dizer quase uma
segurança de eu ser sabedor senão de todas, ao menos de
quase todas as coisas. Como os filhos do país é que fizeram
a revolução excluindo dela os europeus, com os primeiros é
que eu me esforço por obter suas amizades, suas confianças,
não só porque eles cometeram um primeiro crime, mas porque lhes conheço sentimentos aptos a secundar um outro se
se lhes apresentar ocasião. Qualquer indivíduo que eu conheça mais aferrado à rebeldia, é a êste a quem eu desejo figurar maior amizade, e intimidade, e longe de o aconselhar
ou contrariar, eu só emprego a imparcialidade, e curiosidade,
a fim de me inteirar de seus sentimentos, entretenimentos,
e influência, ou modos que eles têm para poderem conseguir
suas criminosas fantasias.
O americano Brian, negociante aqui estabelecido, e agente dos americanos durante o tempo da revolta, tem um caixeiro filho do país chamado Miguel, e porque com o patrão
eu não posso, ou não tenho podido ter maior amizade, eu a
tenho com o caixeiro a fim de não estar de todo ignorante
dos movimentos desta casa.
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Com os ingleses é o mesmo, umas vezes com os patrões,
outras com os caixeiros, eu faço por lhes merecer estima e
amizade.
Com o clero é o mesmo, quer presbítero, quer monástico,
eu a todos agrado, com todos converso, uns me mostram papéis de seus sermões, outros de seus versos etc, e é por este
princípio infalível que eu poderei vir no cabal conhecimento
de qualquer projeto que eles formem ou saibam formar-se
contra o Estado.
Tropa do país atualmente não tem mais do que a miliciana, que não dá cuidado: a que guarnece a cidade vinda
do Rio, e Bahia, eu tenho amizade com alguns de seus oficiais, etc.
Nas lojas de fazenda, e nas boticas são os lugares onde
ordinariamente se falam de todas as novidades, nelas eu
compareço a certas horas do dia ou da noite. Ouço nestes
lugares, informo-me dos de fora; ouço dos de fora, informome nestes lugares, e tudo igualmente submeto às minhas ref lexões.
Os indivíduos bem como um Doutor Brito, médico, um
Tomás de Aquino, negociante, um Vicente Ferreira Gomes,
logista, um José do O Barbosa, mulato alfaiate, em que falei
a Vossa Senhoria em meu número 3; um José Carlos Mairink, secretário do Governo, público traidor no tempo da rebelião, para cuja prisão gritam os realistas etc. e outros
desta natureza são os que sempre andam debaixo de maior
vigilância. Encontro de noite com qualquer urn destes, ou
dois ou três reunidos, que julgo suspeitos, sigo-os sem que
eles o percebam, observo onde entram, se há ou não adjunto,
se a casa é ou não suspeita, etc, etc. No outro dia segui eu
dois sujeitos: Francisco de Paula, e Bastos, ambos empregados em coisas de feitos e vi que entraram em casa do
Doutor Brito, saíram logo porque o não acharam. Tenho passado não só por casa deste, como pelas dos outros nomeados
a toda a hora da noite, observo, espio, e nada vejo mas contudo eu faço a diligência.
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Com José do O Barbosa, e seu genro que lhes conheci
vontade de verem o Brasil qual São Domingos, eu tenho amizade, eu até mandei fazer obras por eles, e não perco uma
só palavra destes sujeitos, que a não submeta a reflexão comigo mesmo. Digo, que em atenção à influência que estes
dois mulatos e Dorneles, também seu parente, gozam sobre
o povo, merecem muita vigilância, e em conseqüência de seus
sentimentos não seria injusto ordenar-lhes se passassem com
suas famílias para o Pará, não assevero que eles tenham lançado mão de projetos sinistros contra o Monarca, mas basta-lhes sua grande vontade. É preciso apartar deste foco do
Brasil, Pernambuco, Bahia e Rio os indivíduos que tendem
a causar qualquer convulsão que seja na tranqüilidade pública. Para casos desta natureza, creio de impossível formalidade as provas suficientes, um despotismo moderado é que
deve afastar e em alguma sorte punir revoltosos desta espécie.
Veja Vossa Senhoria à vista do que levo dito, se sei ou
não aproveitar-me de minhas circunstâncias atuais; trabalho
imensamente e se não dou por cada carta uma novidade interessante é porque em realidade a não há, no caso de a haver eu a ignoro, e julgo que não vim para cá com mentiras,
que mais tarde ou mais cedo se viriam a descobrir; engrandecer minha reputação e fazer mais mal com calúnias, e inventivas do que podem ocasionar mil guerras, e outras tantas
revoluções. Para patentear meus sentimentos e meu modo
de pensar é que eu fiz esta observação. Jamais creia Vossa
Senhoria que não relato as coisas por omissão, negligência,
ou infidelidade, quando as relato ou é seguríssimo do fato
por ter presenciado ou ouvir dizer de unânime voz.
Quanto aos detalhes, que me pede Vossa Senhoria me
desonere em me dizendo na sua n.° 3 "Relisez votre n.° 1
vous verrez que vous y annoncez des détailles que nous aurions
dü recevoir pour le n.° 2, et que malgré tout le temps que vous
avez eu, ne sont pas arrivés!"
"Alguns colóquios
portugueses há (dizia eu) onde se
trata do bem da causa passada, que eles todos gritam ter
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sido extemporânea". "Conheço a fundo (não por documentos
mas por notícias dos entrados) da causa da rebelião e como
para o relatar carece de maior sossego, eu o farei logo que
houver ocasião para isso".
Quando eu aqui desembarquei no mês de outubro estava
ainda o caso tão recente, que era escusado procurar falar-se
noutra coisa, havia ser a respeito da revolução e mais revolução.
Eu só ouvia de uns e de outros e mesmo pelos pasquins
postos pelas esquinas "a revolução ainda não está acabada;
todos gritam ter sido um aborto, ainda há muitos colóquios,
ela se segundará com mais feliz sucesso etc." Informei-me de
diversos destes falatórios, constou-me ser certo, e participei
naquela ocasião, porém ou fosse porque chegasse a alçada,
ou porque os associados conhecessem as vozes que se espalhavam a seu respeito, o caso é que cessaram de continua:
talvez nunca tivessem tratado a fundo de coisa alguma.
Avançaram a dizer naquele tempo que se haviam remetido
novos comissários. Apontavam um que designavam "o
cunhado do cirurgião Tavares" por cujo nome eu fiz mil
perguntas, e questões, e nunca o pude saber. Figuravam-no
ter partido para a Bahia.
Diziam que nos sítios ou chácaras de Ricardo Catanho
de Michel Pinches, do cunhado do Vilela, de João do Rego
Falcão, haviam adjuntos e se tratava a bem da causa passada. No sítio de Catanho tenho passado dois domingos, ao
jantar é que vi haver mais alguma liberdade, mas nem por
isso se falou no governo nem tão pouco se disse isto ou aquilo
seria melhor ou pior. Muito divertimento, muita peta, muita
chalaça, etc.
Ao sítio do inglês Michel nunca fui, a casa do cunhado
do Vilela fui uma vez que estive no Poço da Panela, vi um
moço instruído, dizem quase sempre rodeado de diversas pessoas, mas nem por isso que sejam suspeitas.
Na casa de João do Rego, que é casado com uma prima
minha, passei eu dois dias da festa do Natal, e não obstante
eu não ver coisa que merecesse desconfiança, eu me informei
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e soube não haver ali reunião alguma depois da revolução.
Um jantar, uma caçada, ou outro qualquer motivo de reunião, parecia naqueles meses próximos à revolução aos olhos
dos maltratados pelos rebeldes meios de se tratar, e concluir
uma nova revolta. Como estes tinham sido os meios de que
se valeram os rebeldes para corroborarem seus planos, os maltratados vendo iguais adjuntos pensavam ser pela segunda
vez sua última hora chegada, e deste receio as vozes e os
gritos que espalhavam. Debaixo de tais anúncios é que eu
passei a fazer o meu, mas examinando profundamente a fim
de não ser enganado, eu conheci ser falso o tratar-se em ditas
reuniões do bem da causa passada, e julgo dever dizer que
obrei mal dando um ato afirmativo, quando eu só devia dizer
"ouço dizer
que ainda há alguns colóquios" etc. Porque coser
falso,
suposto houvessem e ainda hoje hajam ainheci
gumas reuniões públicas, por isso é que eu não fiz menção
deste objeto em meu número 2 e menos em número 3.
Quanto às causas da revolução em dito n.° 1 eu passo a
informar não obstante o que hei dito nas minhas memórias
históricas.
Os principais motivos da rebelião foram haver homens
dados à imitação e ambiciosos de grandeza, depois de corruptos por leituras licenciosas. Imitadores da América Inglêsa, eles exaltaram suas imaginações com os pensamentos
de dominarem e fazerem florescer um país que eles diziam
ou que entre eles era uma disputa decidida pertencer-lhes, e
não a homens europeus. Também influía muito entre eles a
idéia de verem uma corte segundo eles diziam "desleixada,
amante da ignorância" e outros pretextos mais que ordinàriamente procuram os revoltosos para colocarem a justiça de
suas pretensões. Porém o motivo mais forte da revolução
ter-se traçado com tanto vigor em Pernambuco foi o abandono e nulo zelo da parte dos que governavam. O clero dissoluto, a tropa mal paga, etc.
Não pense Vossa Senhoria ter sido peso de tributos e
menos motivos sujeridos por injustiças do Soberano, que ocasionaram a revolução. O espírito da imitação foi o principal
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mobil de toda a desordem e todos os mais motivos que
aponto, eu os considero como outros tantos acessórios, e circunstâncias favoráveis. Os revolucionários publicaram a
anulação dos direitos, que Sua Majestade impôs às carnes,
lojas, armazéns, etc, porém foi com vistas de sobreporem outros mais carregados. O Padre João Ribeiro um dos membros
provisórios, já falecido, fêz um ofício aos da Paraíba, respeito
às suas liberalidades onde lhes perguntava "com que pretendeis vós, patriotas, sustentar as tropas que defenderem nossa
liberdade?" Daqui bem se colige, que seu plano era de se fazerem amar dos povos no momento presente, e pelo tempo
adiante se obraria conforme pedisse o caso. Estas são as informações mais exatas, ou ao menos as que melhor se podem
conciliar com a razão no meio de tantos motivos, e origens
sem fundamento, arguidos pela ignorância, e falta de raciocínio.
Querem que haviam (sic) correspondências com a Bahia,
e Rio, mas até agora não tenho podido ser informado, apesar
das minhas diligências, de quem eram as pessoas que se correspondiam da Bahia e Rio com os tais anônimos. Pelo
tempo adiante talvez eu o venha a saber, o temor de não comprometer minha curiosidade me restringe de a todo o instante não falar nesta matéria.
A Alçada trabalha constantemente com inteligência,
Justiça e inteireza, porém é preciso que eu designe a Vossa
Senhoria certos criminosos que talvez à falta de documentos
fiquem soltos, como ainda estão isentos de castigo.
José Carlos Mairink, secretário do Governo é inteiramente criminoso aos olhos do público, não só por ser rebelde
mas também por ter sido espião dos revolucionários. Pretendem que nada se movia no gabinete mesmo coisas particulares do General que êle não lhes relatasse.
José Pedro Barradas, então Juiz de Fora nesta cidade, e
Francisco Afonso Ferreira, Ouvidor, só se acham comprometidos tendente a êste negócio, por faltas de providências, e
pouco zelo. Falava-se da revolta apontavam-se os cúmplices
e eles deixavam tudo ao desamparo.
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O General Caetano Pinto, incorre na mesma falta, e na
de pusilânime. Joaquim Pires Ferreira, preso e solto por dinheiro com que subornou Rodrigo Lobo, também é criminoso, e não pouco, em virtude de seu público procedimento
no tempo da rebelião. Homem o mais usurário, êle um dia
que estava a contar dinheiro, porque ouviu tocar um rebate
tudo abandonou, tomou sua espada e pistolas e correu pela
"açudam, açudam
rua em negligé como se achava gritando
a Pátria!". Este sujeito é o que comprou a Manuel Caetano
da Silva 1.000 e tantos machados, para o arrombamento das
da
portas dos europeus, que deviam perecer desde o dia
Páscoa do Espírito Santo até o de São João.
Consta-me ter-se visto mesmo as listas dos proscritos.
Doutor Brito, Vicente Ferreira Gomes, Tomás de Aquino
e outros deste lote, foram homens que se regozijaram da rebeldia e blasfemaram contra a Família Real; diziam públicamente que tinham veneno em suas casas para se matarem
no caso de Pernambuco tornar ao seu antigo estado.
José do O Barbosa, Capitão Miliciano dos Pardos, até
rasgou uma das suas patentes publicamente (julga-se ser a
de Tenente) calcou aos pés e proferiu coisas contra nosso
Augusto Soberano, que até seria vergonhoso repeti-las.
Eu refiro estas coisas para dar a entender a Vossa Senohria que espírito público pode haver existindo soltos um
sem número destes indivíduos, que numa hora ou noutra
deixam respirar o fogo que lhes mina nalma. Se se reunirem
eu cá ando alerta. Os europeus porque foram por eles maltratados se lastimam da doçura com que a Alçada os trata,
figurando-se ser mais uma recompensa do que castigo do que
eles fizeram.
Quanto aos frades o que eu tenho a dizer é que qualquer dos conventos teve em si religiosos que entraram em
dita desordem. Não noto seus nomes porque os essencialmente criminosos ou se acham presos ou fugidos.
Todas as comunidades juraram fidelidade à Pátria,
traindo todos os preceitos e amor do Monarca. Seguiam
pouco mais ou menos esta ordem. Apresentava-se toda a co-
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munidade na sala do Governo Provisório; um crucifixo presidia as palavras que Martins fazia dizer a cada religioso de
"Eu
per si, tendo suas mãos postas entre as dele Martins
Frei F. prometo esquecer e detestar o ex-tirano a quem obedecíamos, e juro fidelidade à Pátria, em cumprimento do que
darei até a minha última gota de sangue".
Acabada esta cerimônia assinava-se em um papel, assim
se seguia e eram despedidos com toda a solenidade. Não
houve convento que não fizesse Te Deum Laudamos e não
desse graças a Deus quando sucedeu a revolução das Alagoas. Os revolucionários se felicitaram, deram festas, etc, e
aqui se julgou duma vez decidido, a Bahia também revoltada; crença que bem denota ou inculca a conta e correspondência que eles tinham com aquela cidade de que prodigiosamente a salvou o sábio governo do Conde dos Arcos. A
respeito dos frades em todos os conventos exceto no da Penha
pregaram a liberdade e blasfemaram o Soberano; e é dentro
deles, onde, nesta terra reina mais concupiscência, jogo e
mofa dos pobres que se deixam iludir (dizem eles) do seu
modo de vida. O claustro impede a população, aumenta a
ignorância em lugar de a dissipar, e faz crescer a pobreza e
decadência de qualquer Estado, quando estas casas servem
mais de depravação, e coito à ociosidade, do que de refúgio,
e asilo a homens verdadeiramente religiosos e deixados do
mundo. À vista disto meu parecer é que dora em diante um
só não seja mais recebido, embora gritem, representem os
prelados, etc, etc.
Há aqui uma novidade, que eu me quero adiantar a participá-la.
Da América Inglesa escreveu um negociante português
estabelecido em Filadélfia a seu irmão Rossado, negociante
"Diversos
desta praça uma carta concebida nestes termos:
corsaristas aprontam embarcações piratas com bandeira dos
insurgentes de Buenos Aires, para irem cruzar sobre as
costas do Brasil, por conselhos dos rebeldes aqui refugiados
dessa cidade. Pretendem apresar as sumacas que fizerem a
cabotagem e talvez venham a fazer algumas descentes, por-
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que os rebeldes lhes seguram que os povos do interior vivem
demasiadamente oprimidos."
Rossado foi apresentar esta carta ao General, que tem
dado as providências necessárias por toda a costa da capitania.
Apareceram ao mesmo tempo (22 de fevereiro) da recepção desta carta, 7 marinheiros estrangeiros vagabundando
no interior, que o General logo mandou prender e na primeira interrogação confessaram ser dum navio vindo do Mediterrâneo, que se abriu no meio do mar. Dizem os mesmos
que os oficiais se meteram noutro escaler e navegaram para
o Sul. A notícia que há deles é uma pretensão popular que
se acha um escaler encalhado daqui 15 léguas para a parte
do Sul.
O capitão de uma pequena embarcação americana que
aportou em um dos portos do sertão do Norte, "Porto dos
Touros" está preso e julga-se ser, ou por ter feito a cabotagem só permitida aos nacionais ou por desconfianças de ser
algum espia, ou mesmo já algum dos tais corsários.
O General para certas coisas é ativíssimo, e na primeira
ocasião eu não só falarei a respeito dele, como também das
mais autoridades; eu o prometi na minha de 20 do passado.
Estou inquieto haja uma reunião maçônica; desejo presenciar e ver se com efeito se trata de alguma coisa relativãmente ao Estado ou aos rebeldes.
É preciso que eu diga uma coisa a Vossa Senhoria. Os
brasileiros separaram as lojas antes da revolução, nas destes
que eram 4 é que se faziam as sessões contra o governo monárquico. Os europeus tinham a sua à parte, cujo venerável
era Vilela, negociante que hoje se supõe falido. Tudo isto se
dissolveu com o choque passado. Agora não sei como isto se
arranjará, porque ninguém fala em semelhante coisa. Eu
serei avisado ou apresentado na primeira abertura, porém
sabe Deus quando isso será. Enquanto a Alçada cá estiver
tudo respirará silêncio.
Por orclem do General se está presentemente tirando
uma lista das casas inglesas e americanas aqui estabelecidas.
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Vossa Senhoria me diz que é preciso dizer ou informar
o que fazem os estrangeiros de que dei a nota. Todos são
negociantes, ao menos em aparência. Não especifiquei os
caixeiros por serem poucos e julgar inútil, da mesma sorte
que filiações, idades e outras coisas dont Ia curiosité me compromettrais.
Adieu.

N.o 5.
Pernambuco, 20 de março de 1818.
As minhas últimas a Vossa Senhoria foram de 25 do próximo passado, pela escuna Cometa, minha n.° 4, e outra particular.
Eu tenho prometido falar a respeito das autoridades
deste país e vou desobrigar-me desta dívida.
Luís do Rego Barreto, General que nos governa, se esmera em propagar a opinião mais forte, que quer se tenha
de sua atividade, e de sua agilidade. Êle mesmo em pessoa
visita as guardas muitas vezes, ronda a quaisquer horas da
noite, aparece em todas as partes uma hora como general
outra hora como particular, e algumas vezes de noite se disfarça e se entromete por meio dos adjuntos, que se acham
ordinariamente pelas praças, pontes, ou portas dos botequins,
etc. Parece querer fazer persuadir que o menor movimento
o encontrará alerta.
Tem feito os novos recrutamentos como participei a
Vossa Senhoria nas minhas precedentes e em verdade se
ocupa das tropas minister em que se lhe conheceria uma
perfeitíssima capacidade, se com efeito fosse mais pródigo
nos víveres que alimentam dita tropa. Eu sei que o contentamento de 2 ou 3 mil homens (por exemplo) é ilimitável,
porém sou também obrigado a dizer que logo que todos se
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queixam unanimemente sempre há alguma causa que real
seja. É certo que a terra ainda não está de todo abundante,
mas creio que existe de alguma sorte suficiente para subministrar viveres em termos quase satisfatórios a homens que
fatigados dum serviço contínuo devem achar de que se nutrirem não famintamente.
Quanto à sua administração do bem público e particularmente da Fazenda Real, não deixa de ser digna de aigum critério.
Os requerimentos se depositam num dia, para obter
muitas vezes despachos que necessariamente e segundo o estilo deviam sair no outro, e não saem senão ao fim de 8, 10,
4, 6, etc. Êste transtorno causa um desgosto geral.
Fazendo a viagem à Paraíba, que na minha anterior participei a Vossa Senhoria, êle General deixou parte dos seus
poderes encarregados ao Marechal José Roberto, e porque
êste não pode dar despachos a navios, estiveram alguns empatados com desgosto de seus donos, e carregadores, que se
queixaram do pouco patrocínio com que entre nós se tratava o comércio.
Não há dúvida que a Agricultura e Comércio são os dois
ramos mais sólidos que de todos os tempos tem constituído
a verdadeira base da riqueza dos Estados.
Pernambuco é uma praça assaz comerciante, mas devemos lembrar, que se tanto se tem engrandecido o deve à conhecida qualidade do seu algodão.
Sendo pois êste gênero o mais interessante da Capitania, é o que rola por assim dizer mais à lei da natureza.
Nenhum zelo, nenhuma providência, nenhum meio que facilite seu aumento lhe dão subministrados. O matuto traz
à praça o seu algodão na esperança de o vender, os navios
se acham muitas vezes no porto, aos 10 e aos 12 a suspirar
por comprar algodão, e nem uns nem outros são satisfeitos.
Meia dúzia de prensários, são as barreiras que há entre uns
e outros, e fazem do gênero o mais principal de todo o Brasil,
o mais difícil quando lhes parece, e o mais ridículo quando
lhes agrada.

— 261 —
Todo o algodão que produz a Capitania de Pernambuco
monta de 60 a 70 mil sacas, o preço de há uns poucos anos
o faz render anualmente de cinco a seis milhões de cruzeiros,
e crera Vossa Senhoria que toda esta soma passa pelas astutas e dolosas mãos de oito homens (que são as prensas do
dito gênero que existem) a quem se consente fazer exclusivãmente no país o negócio do algodão? Compram por exempio: por 5 para venderem por 7 com o dinheiro do próprio
negociante carregador: se o negociante recusa dar-lhes lucro, fazem os oito prensários uma massa, para se não vender
mais uma só saca; e muitas vezes fica o navio impossibilitado de carregar, e seguir sua viagem até que piedosa mão
compre e carregue indiretamente o navio do desesperado.
Isto sucede mormente com os estrangeiros que ordináriamente trazem prata, e ouro dos seus países, para comprarem
as produções de nosso tão fertilíssimo terreno. Desesperam,
gritam e falam o mais mal possível do Governo, que tal consente. Os negociantes portugueses estabelecidos no país sofrem a mesma sorte, e o clamor é geral. Mil vezes têm todos
protestado fazerem um "nós abaixo assinados", e irem pessoalmente falar ao General, porém nenhum se decide pela
moleza e apatia em que sempre viveram e vivem. O monopólio é tão forte e tão descarado, que não há dia em que não
hajam altercações, e se chamem reciprocamente velhacos e
ladrões. O benefício ou lucro que devia ter do seu suor o
matuto cultivador, o tem o prensário; o negociante que devia comprar à sua satisfação, compra obrigado, roubado e desesperado.
Eis aqui o verdadeiro quadro que tenho a pôr na presença de Vossa Senhoria, do primeiro e mais considerável
gênero do Brasil.
Duas palavras somente da Secretaria dos Negócios do
Reino ao nosso General estou bem certo êle General destruiria tão terrível e prejudicial monopólio e ficaria ciente de que
na corte não se ignora a pouca atenção que mostra ter para
com a prosperidade do país e interesse da Fazenda Real.
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As coisas seriam então tratadas com mais vigilância, agilidade e inteireza.
A custa da Fazenda Real se construiu no Forte do Mato
um grande armazém no tempo do Senhor Dom Rodrigo, para
Caque nele se imprensasse, à chinesa, todo o algodão da
feestando
naturalmente
arruina
pitania. Êste armazém se
dito
do
chado há mais de três anos, e a Inspeção ou Alfândega
servir
gênero em lugar de ser ali estabelecida (visto não
insuficiente,
para o fim projetado) se conserva na casa a mais
sacas,
por cujo motivo ficam diariamente retardadas imensas
para se inspetarem no dia seguinte.
Esta demora causa um grande prejuízo ao agricultor ou
condutor de dito gênero. O prensário vendo que o matuto
tem pressa em retirar-se quer o algodão se inspete quer não,
faz o preço que muito bem lhe agrada e paga-lhe muitas
vezes com diferença para menos de 500 réis, 600 réis em
arroba, debaixo do pretexto que dito algodão poderá sair de
segunda sorte.
Por causa de demora, sucede roubarem-lhe alguns cavalos
e as despesas na praça são enormes para êle.
Para prevenir estas e outras desconveniências que daqui nascem e ordinariamente resultam em perda da Fazenda
Real e do bem público há um meio facílimo. É ordenar-se
ao General que proceda exame sobre êste assunto e à vista
dele, sendo conveniente remova para o novo armazém o tribunal da Inspeção do Algodão, e faça alugar o velho armazém
pequeno, e só digno de servir para uma pequena prensa.
Penso, mesmo sem a ordem, de já o não ter feito ou por
ocupar-se pouco disto ou por ignorância do fato.
A Alfândega das fazendas está entregue ao abandono,
ou aliás à administração do seu Juiz José de Pinho Borges,
homem por seu caráter bastante indigno dum tal cargo e
demais a mais (dizem) ter sido um acérrimo patriota.
Os contrabandos se fazem com toda a facilidade, tanto
na exportação, como na importação. As fazendas se tiram de
bordo com a maior facilidade, a ponto de poder se descarregar
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um navio sem risco algum. São raros os navios que vão para
portos estrangeiros, que não levem grandes porções de paubrasil, negócio exclusivo da nossa Rainha. O intendente, seu
filho José de Siqueira, seu genro José Goston, todos negociam com o dito pau-brasil. Os meios de melhorar estes
grandes prejuízos do Estado, é pôr à testa da Alfândega e
dos guardas duas pessoas íntegras, ativas, zelosas e suficientes no todo, para tais cargos, com penas decretadas de
fresco para serem severamente punidos se constar deles ou
de seus subordinados a menor venalidade. Para carregar e
descarregar os navios devem haver dois guardas a bordo, de
cuja conduta responderá restritamente o guarda-mor.
A respeito de obras públicas, não deixa de ter boas intenções o nosso general. Tem aberto estradas que facilitam
a comunicação com o interior, tem estabelecido correios pedestres, etc.
Ocupa-se, posto que muito lentamente, duma ponte que
aqui há, ponte de bastante consideração, que enriqueceu um
celebrado engenheiro, que aqui houve chamado Lagos, e que
presentemente se me não engano se acha nessa corte.
Quanto a fontes, aqui não temos uma só, e se bebe a água
que vem embarcada em grandes canoas de uma e duas
léguas.
Se é fácil ou não a operação dos aquedutos eu o ignoro,
porém eu assento que os antigos governadores e o presente
não têm lançado mão desta obra mais por economia do Estado do que por impossibilidade de o conseguir.
Muitas das ruas estão ainda em areia, a maior parte das
varandas das casas são de jalusias. Os açougues são péssimos, e este ramo que em todas as terras civilizadas merece
alguma atenção da parte dos Governadores, aqui está entregue ao Deus dará. Há uns poucos de meses, sem outro mais
forte motivo que a ruim administração come o povo a carne
a 8, 9 e 10 patacas a arroba, presentemente está a dez e se
os marchantes quiserem bem a poderão levar a 20 e 30 pataças.
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Para as plantações de mandioca, também se olha com
olho gordo, de maneira que todos, principalmente a pobreza,
se aflige e atribuem a castigo da revolução cometida, etc.
Em todas as outras coisas há em que grosar, (sic) porém
isso seria um nunca mais acabar.
Por ordem do General se tem construído uma escuna
de 55 pés de quilha e brevemente se deitará ao mar. Há capacidade para se fazerem maiores embarcações e penso esse
ser o plano ou projeto do General.
O Desembargador Antero José da Maia e Silva, se comporta até ao presente com integridade e aplicação, não se
observa nele nem as injustiças, nem as venalidades dos seus
predecessores. Quanto ao General também não é venal, nem
tirano nem frouxo, e se cede a algumas pequenas coisas é
mais arrastado por força de empenho do que por sua própria vontade. É justiceiro e da sua presença nunca saem os
suplicantes descontentes, suposto êle depois faça o que mais
acertado lhe parece; política a mais saudável, que se pode
descobrir. É afável, mostra-se familiar com todos e quem o
conhece a fundo o julga por esta repartição como o homem
preciso para o governo dos povos. É maquiavélico, é sagaz,
etc, etc, etc.
O Governador da Cidade de Olinda é ativo segundo ouço
dizer, e quanto a mais conduta não sei informar em razão
do dito residir a uma légua afastado, porém, contudo ninguém se queixa.
O Desembargador ou Ouvidor da mesma cidade denominado Joaquim Antônio Coutinho, é venal e injusticeiro, queixam-se dele amargamente. Há um fato de alguma consideração que eu passo a expor, pois que passa por certo.
Manuel José de Medeiros, habitante do Limoeiro, querendo restabelecer naquele lugar os direitos monárquicos no
tempo da revolução, convocou o povo e fêz imensas despesas.
Declarou seu partido quando julgou a ocasião conveniente, e
não há dúvida que fêz proesas dignas dum herói realista,
sem outro interesse mais que o de ser um fiel vassalo.
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Ali esperou pelo dito Desembargador Coutinho, quando
foi criar vila àquele lugar, e tendo-se-lhe apresentado com
seus documentos foi maltratado, e desprezado pelo dito Coutinho, que somente deu ouvidos a Barbosa e Cristóvão de
Olanda Cavalcante, homens os mais ricos do país e seus contornos. Estes dois que foram patriotas declaradíssimos, passaram muito bem aos olhos daquele, que eles tinham engodado com presentes, e promessas de dinheiro, e dito Medeiros
teve o incômodo de estar preso alguns dias por um pretexto
frívolo, a fim de dito Coutinho satisfazer o ódio dos ditos dois
que Medeiros tratou hostilmente quando declarou seu partido.
Nomeou-os ambos para Sua Majestade aprovar um deles
Capitão-mor e sabe-se que o tal Coutinho, recebera 14 mil
cruzados por esta nomeação ou escolha. Ignora-se se do Barbosa se do Cavalcante, o fato é asseverarem tê-los recebido.
Penso que os papéis da nomeação se acham nessa corte para
serem confirmados por Sua Majestade.
Imparcialmente falo. Por ora não há novidade. Vieram
dizer-me que a mala deve ser fechada às três horas, nós
já
estamos nas duas. Adeus.
Votre ami.
PS. Chegou a Bela Aurora saída dessa corte a 2 de
março e não me trouxe uma só carta.
1 — 3, 14, 11
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Martins, Domingos José, 166, 167,
202, 203, 207, 208, 233.
Martins, Inácio Gomes, 42.
Mawiel, John, 227.
Medeiros, José Lino Alvares de, 11,
15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31,
64, 71.
Medeiros, Manuel Carvalho, 167,
184, 185, 202.
Medeiros, Manuel José de, 2, 5, 6,
11, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31,
33, 35, 37, 39, 49, 55, 58, 61, 62,
68, 70, 85, 90, 93, 113, 144, 145,
148-151, 154, 157, 158, 159, 161,
163, 264.
Melo, Antônio Bezerra de, 20, 22,
41.
Melo, Antônio Joaquim de, 186, 228.
Melo, Bonifácio José de, 41.
Melo, Estêvão José de, 42.
Melo, Francisco Antônio de Albuquerque e, 41.
Melo, Joaquim Luís de, 41, 63, 71,
77, 115, 129, 182.
Melo, José Felipe de, 64, 71, 77.
Melo, Luís de Carvalho e, 248.
Melo, Manuel Antônio Bezerra de,
42, 183.
Melo, Manuel do Espírito Santo,
46.
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Melo, Manuel Francisco de, 42.
Melo, Manuel José de, 41, 118, 119.
Melo, Matias Coelho de, 42.
Melo, Miguel Pereira de, 72.
Melo, Pedro Clemente, 3, 34, 45,
53, 147, 189.
Melo, Pedro Francisco de, 42.
Melo, Vicente Ferreira de, 59, 134.
Mendonça, Joaquim, padre, 221.
Mendonça, João Carlos de, 37, 38.
Mendonça, José Luís de, 170, 171,
205, 207, 215, 217, 232.
Mendonça, José Xavier de, 168,
204.
Miranda, Antônio Lopes de, 51, 54.
Miranda, Joaquim José de, 42.
Monte, Antônio José do, 41.
Monteiro, José da Silva, 41, 42, 45,
48, 54, 146, 156, 178, 189 229.
Monteiro, Manuel Francisco Maciei, 192, 193, 194.
Monteiro, Tomás Antônio Maciel,
186, 221.
de
Montenegro, Caetano Pinto
Miranda, 180, 196, 210, 231,
232, 248, 256.
Montenegro, João Ribeiro Pessoa
de Melo, 166.
Montenegro, João Ribeiro de Albuquerque, 180.
Morais, João Hipólito Silva de, 63,
71, 115, 119, 120.
Moreira, Luís da Cunha, 178.
Moscoso, Luís Antônio Salazar,
165, 172.
Moura, Joaquim Fereira, 183.
Neves, Antônio Ferreira, 18.
Neves, Francisco Rodrigues, 42.
Noronha, Inácio Gomes de, 41.
Nossa Senhora da Apresentação
do Limeiro (vila) ver Limoeiro (vila).
Nunes Júnior, Francisco, 41.
Olinda, (cidade), 44, 66, 169, 170,
175, 177, 180, 182, 207, 215, 264.

Oliveira, Antônio de, 26, 27, 71, 87,
94.
Oliveira, Gregorio José de, 24, 26,
42.
Oliveira, João Sacerdote de, 42.
Oliveira, José Pedro de, 42.
Atanásio
da
Nicolau
Pagones,
Cruz, 177, 178.
Passo, Domingos Rodrigues do, 186.
Pau do Alho (vila), 5, 11, 14, 15,
17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29,
31, 32, 34, 36, 145, 152, 161,
164, 187.
Pedra, Antônio José da Silva, 46,
226, 230.
Pedro, José de Souza, padre, 218.
Peãroso, Pedro da Silva, 168, 203,
204, 206.
dos
Ribeiro
Peixoto, Francisco
Guimarães, 169, 228.
Peixoto, João Rodrigues, 43.
Peixoto, Vicente Ferreira Guimarães, 166, 167, 202, 203, 227, 233.
Pereira, Antônio Rabelo da Silva,
226.
Pereira, João da Cunha, 41.
Pernambuco, 1, 199, 214, 233, 235,
261.
Pessoa, Inácio Camelo, 16, 18, 21,
24, 26, 28, 30, 32, 58, 61, 62, 63,
65, 66, 67, 72, 88, 91, 94, 97,
98, 100, 105, 113, 116, 118, 119,
121, 124-133, 140.
Pessoa, João Ribeiro, padre, 207,
208, 232, 233, 255.
Pessoa, Vicente Ribeiro, 63, 71,
115, 122.
Peter, Macem, 227.
Pimentel, José Machado, 179.
Pinches, Michel, 253.
Pinto, Antônio José, 56.
Pinto, Cipriano Antônio de Lima,
31, 33, 41, 64, 128, 129, 229.
Pinto, Manuel da Costa, 172, 173.
Pires, Domingos José, 180.
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Porcinúncula, Manuel Fernandes
da, 41.
Portugal, Fernando Luís Ferreira,
202, 232, 241.
Portugal, José Fernandes, 209.
Prado, Luís José do, 42.
Prazeres, Feliciano Dias dos, 179.
Prazeres, Manuel José dos, padre,
64, 71, 115, 124, 125.
Queiroz, Antônio José de, 72, 88,
103.
Quintas, Manuel Antônio Peres,
42.
Rangel, Antônio José de Souza,
116.
Rangel, João José, de Souza, 64,
115, 131, 132.
Raposo, Francisco Gomes, 42.
Raposo, José Pacheco, 72.
Rebelo, Antônio Henrique, 168.
Recife (vila), 8, 20, 33, 46, 94, 147,
172, 175, 177, 181, 226.
Rego, Gregorio da Silva, 186.
Ribeiro, Cipriano Antônio da Silva, 115.
Ribeiro, Henrique Vaientim, 228.
Ribeiro, José Inácio, padre, 208.
Rio de Janeiro, 219.
Rio Grande do Norte, 177, 211.
Roberts, John, 227.
Rocha, Antônio Mendes da, 42, 43,
64, 71, 87, 90.
Rocha, Inácio Mendes da, 42.
Rocha, Manuel Nunes, da, 42.
Rodrigues, Antônio Alvares, 41.
Rodrigues, João de Deus, 41.
Rodrigues, Joaquim Alves, 57, 62,
63, 71, 77, 78, 81.
Rodrigues, José, 42.
Roma, José Inário Ribeiro de
Abreu Lima, padre, 235.
Rosário, João do, 88.
Roselis, Francisco Antônio de Oliveira, 183.
Sá, Luís Fortes Bustamante e, 206.

Sacramento, Francisco Antônio
do, 42.
Salazar, Luís Antônio, 204, 216.
Salgado, Joaquim José Vaz, 226.
Sales, Francisco ver Coelho, Francisco de Sales.
Sales, Pedro José de, 179.
Sampaio, Antônio Joaquim Ferreira de, 192, 221, 225.
Santa Ana, Joaquim José de, 42,
72, 88, 105, 116, 132, 133.
Santiago, Felipe Lopes Neto, 228.
Santo Antônio do Recife (vila)
ver Recife (vila).
Santos, Anastácio José dos, 225.
Santos, Ângelo Custódio dos, 42.
Santos, Antônio José Ferreira dos,
226.
Santos, João Rodrigues dos, 116.
Santos, José Vitoriano dos, 41, 67,
72.
Santos, Manuel Antônio dos, 42.
Santos, Manuel Pereira dos, 42.
Seara, Antônio Correia, 228.
Silva, Antero José da Maia e, 7, 8,
13, 20, 24, 29, 40, 43, 47, 48, 50,
83, 111, 141, 142, 143, 145, 264.
Silva, Antônio Barbosa da, 33, 41,
53, 71, 77, 112, 115, 140, 183.
Silva, Antônio Coelho da, 45.
Silva, Antônio de Morais, 209, 221.
Silva, Antônio Ferreira da, 42.
Silva, Caetano Pinto da, 256.
Silva, Domingos da Cunha, 43.
Silva, Francisco Antônio da, 41.
Silva, Francisco Gomes da, 42.
Silva, Gabriel Lopes da, 42.
Silva, Gonçalo José da, 57, 58, 62,
63, 71, 77, 81, 115, 122, 123.
Silva, Inácio Vieira da, 227.
Silva, João Ferreira da, 42.
Silva, João Pedro da, 205.
Silva, Joaquim Alves da, 58.
Silva, Joaquim José da, 42.
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Silva, Joaquim Miguel da, 41.
Silva, José Barbosa da, 72.
Silva, José Gomes da, 41.
Silva, José Roberto Pereira da, 167,
170, 171, 180, 203, 204, 205, 216,
260.
Silva, Manuel Alves da, 42, 229.
Silva, Manuel Barbosa da, 41, 88,
110, 111.
Silva, Manuel Coelho da, 46.
Silva, Manuel José da, 192, 194,
207, 227.
Silva, Manuel Pereira da, 42.
Silva, Matias José da, 44.
Silva, Roque Barbosa da, 42.
Silva, Vicente Ferreira de Melo e,
41, 64, 71, 78, 115.
Silva Júnior, Antônio Barbosa da,
43.
Silva Júnior, Francisco Antônio
da, 41.
Silva Júnior, Inácio Gomes da, 72.
Silveira, Manuel da Mota, 181.
Silveira, Pedro Antônio da, 39, 43.
de
Tomás
Alexandre
Siqueira,
Aquino, 167, 168, 169, 202, 203,
204, 251, 256.
Siqueira, Cândido José de, 226.
Siqueira, Gregório José, 72.
Siqueira, José de, 263.
Soares, Antônio Marques da Costa, 184, 185, 186.
Soriano, Isidoro Martins, 142, 194,
221, 222, 225.
Souza, André Alves de, 43.
Sousa, João Pinto, 187.
Souza, Joaquim Domingos de, 227.

Souza, Joaquim Rodrigues de, 41.
Souza, José de Barros Souza, 41.
Souza, José Joaquim de, 179.
Souza, Manuel Francisco, 42.
Souza, Manuel Joaquim de, 43.
Tavares, JerÔnimo Vilela, 229.
Teixeira, José Carlos, 221.
Teixeira, Manuel Alexandre Alves, 41.
Teixeira, Manuel de Souza, 166,
168, 204.
Tenório, Pedro de Souza, padre,
209.
Torres, Estêvão José, 41, 71, 183.
Uchoa, José Antônio da Costa, 226.
Utinga, (vila), 209.
Vale, João Evangelista Bezerra,
42.
Varejão, Antônio José de Moura,
4, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29,
31, 34, 36, 37, 41, 57, 58, 62, 63,
65, 67, 70-72, 75, 77, 91, 93, 94,
96, 100, 101, 103, 104, 105, 109,
115, 123, 124, 183.
Varela, José Barbosa, 42.
de
Luís
Antônio
Vasconcelos,
Brito, 156.
Vasconcelos, José Faustino de, 42.
de
Joaquim
José
Vasconcelos,
Aragão e, 41, 146.
Veloso, Manuel Caetano, 228.
Viana, Antônio Paulo, 183.
Viana, José de Castro, 45, 53, 188,
190, 218, 221.
Vilanova, Tomás de, 206.
Vilela, João Alvares Dias, 228.
Virchs, Simon, 227.
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