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PROVINCIA DE PERNAMBUCO,
PRECEDIDAS DE OM ENSAIO

Dedicadas aos 11Iutrissimos e Excellentissimos Senhores

BARÃO DA BOA-VISTA,
hCHAREL E~I MATUE~lATlCASPELA ONIVEIISIDAIlE DE PARIS, DIGNITARIO

DA 1~IPEI\IAL ORDE~l DO CROZEIRO, CO~U1ENDADORDA DE CIlI\lS-
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DE AYI1., TENENTE CORONEL !JA PRIMEIRA CLASSE DO ESTADO

1IAIOR no EXERCITO, lJEPOTADO A' ASSEMBLEA GERAL LEGISLATIVA, PELA

PROVINCIA lJE PERNAMllOCO, E A' llESPECTIVA ASSE)IBLF.A

LEGISLATIVA PROVINCIAL.

E

BARÃO DE SUASSUNA,
T1DALGO CAVA LLElno, GENTILBOMEM DA I)IPERIAL CUIA

RA, DlGNlTARIO DA IMPERIAL ORDEM DO ClIOZEIRO, CO

I\ONEL DA EXTINCTA SEGONDA LINHA DO EXEI\CITO, SENADOR

DO IMPERIO, PELA PIIOVINCIA DE PEI\NUIBOCO, E DE
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POR

~~/ !fJet-no-tctb !Yfc?'?UZ?1ckd ~ma,

Caval!eiro da Ordem de Christo, Condecorado com a Medalha du
Campanha da lmlependencin do Impel'io, na Provincia da

/Juh'ia, Tenente da primeira classe do Estado-Maior do Ea;ercito,
1m commissao na P7'ovillcia de !)c:rnambuco, etc.

TOMO IV.

:Na Typograpbia de M. 1'. de :Faria 18",





MEJ.\tlüRIAS HISrüRICAS

DA

TOMO IV.

SECl1LOS 17, E 18,

LIVRO VIII.

DO QUE ACO TECEU EM HOLLANDA DEPOIS QUE ESTA REPUllLICA
PI<;RUIW A PARTE DO BRASIL, QUE HAVIA CONQUISTADO; DA PO
LITICA POllTUGlJllZA A RESPEITO DO BRASIL; E DOS FACTOS NOTA
VEIS, QUE TIVI\RAn! LUG.\R EM PEIINAMBUCO, DESDE A EXPULSAO
IJOS I!OLLANOEWS ATÉ A SUBLEVAÇÃO DE 1710, DENOMINA
!JA GUI\I\RA DOS MASCATES.

CAPITULO I.

Descontentamento da Bollanda por causa da perda de Pernl.mbuco. Ca
racter de El-Rei D, João IV, Morte d'este Monarcba. Regencia
em Portugal. El-Rei D. Affonso VI, Desordens d'este Monarcha, e
sua queda. El-Rei D. Pedro III sobe ao Throno.. Paz entre Bespa
nha e Portugal. Resultados para o Brasil.

16a4 A 1668.

A certeza da il'l'eparavel perda de Pernambuco causou
penosa sensação em todas as Cidades marítimas da HolIanda,
principalmentc em Amsterdam. No excesso de sua colera, o
pOVO imputou os rcvezes de Pernambuco, n50 á. marcha irre
sestivel dos successos, porem sim á negligencia e inepcia dos
membros do Conselho supremo do Recife, que substituiram
o Conde de assau na administraçãod'esta Provincia. O povo
levou a sua ra iva, e i nj ustiça ate o ponto de accusar de alta
traição os substitutos de Nassau; pOl'em Hamel, ( -l< ) Bas, e

( .. ) Veja-se a pagina 134 do Tomo 2.0 d'estas Memorias.'
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BalIest rato, que governava m Pernamnuco no tempo em que

começou a guerra da Indepenc1encia, responderam que are·
I volta dos Pernambucanos tivera sua origem, não só no dcs~

jo natural de reconquistar a libeI'dade. mas ainda n'essaan·
tipathia secreta, que sempre existe entre dous povos inimigO!
pela differença de edioma, costumes, e Religião.

« Ninguem poderá negar ( disseram em sua defesa lia·
« mel, e seus dous companheiros) que não he possivel con·
« servar á força d'armas um paiz novamente conquislado,
« sem exterminar o povo vencido; systema alroz, vergonha
li. samente seguido pelas Nações que se dizem civilisadas,
« como a Hespanhola, e a mesma Portugueza. PodiamO!
« nós pOI' ventura consolidar a con quista de um paiz, cujO!
/( filhos v.iviam na escravidão, e que alem d'isso, sendo babi·
« tado pelo povo que,pI'imeiramente o conquistàra, só esprei·
« tava a primeira occasião para perturbar a tranquillidado
« publica, e derribar o governo HolIandez? Como podiam
«( pois os Governadores aTrancar estas mizes de perpetua dis'
« sençãv, esle mortifero cancro?

• « O commercio era franco, he verdade, para os conquis.
'« tadores; mas como poderiam elles entregar-se com suco
« cesso a esse ramo de industria, estando, como estavam,so·
« brecarregados de tributos? Não seria uma providente
« politica conceder alguns privilegias aos negociantes, ou
« ao menos immunidades, que os collocassem em uma posi·
/( ção mais vantajosa? Mas não só foram desprezados esse!
« meios indirectos, que convidariam capitalistas, e popula·
« ção que se interessasse na conservaçHo da conquista, ma!
« tambem os meios de força, unicos que podem conler DI

« obediencia a um povo conquistado, e sem os ql:laes he imo
« possivel conservar uma conquista. PoreIlJ., como se sus·
« tentou em Pernambuco o estabelecimento militar? '

« De balde () Conde de Nassau em 1641 expoz, e provoú a
« necessidade de ter sempre em armas um ExeI'cito de sete mil
« homens, para defeza das Praças, e dos pontos fortificados,
« Sem attender ás representações d'este habi! 'General. d'esle
« Prínoipe Administrador, os Estadas Ceraes apenas enviaralD
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«' para Pernambuco, depois da tregoa de dez annos, dous
li mil e setecentos homens!

« Foram baldada~ as repelidas representnçães que se fi
I( zeram contra uma tal reducção, tão contraria asegurança
« da Colonia; os Estados Ceraes persistiram na sua deter
« minação; e quando rompeu a revolução de Fernandes Vi
(( eira, a Hollartda não man dou para Pernambuco senão soc
« corros parciae$, e lal'd ios , inefficazes para suste.nlarem a
« Colonia decadente, e já pl'eza de inimigosaudazes, e impla
(( caveis. )}

Esta defeza, corroborada, e apoiada por differentes De
cretos do Conselho suppremo do Recife, salvou os accusados,
Elles, he verdade, não tinham desenvolvido. toda a energia, e
a sabedoria que tão imperiosas circumslancias demandavam;
porém entre a nigligencia, e a traição ha um espaço im
menso.

Foi d'este modo que os accusad os ganharam novamente
li opinião publica, e foram julgados innocentes, recahindo a
culpa sobre os Estados Geraes, e sobre a Companhia Occiden
tal, que, afl'edando o Conde de Nassau de Pernambuco por um
ciume impolitico, e tomando outras falsas medidas, tinham
accelel'ado a perda da conquista,

D'esta sorle desvaneceram-se os planos giganlescos que
os lloUandezes haviam concebido a respeito de Pernambuco;
Quando o Conselho supl'emo do Recife capilulava e entrega
va as Praças ao Ex.ercito Independente, n'esse mesmo tempo
em que eram os HoUanJezes expu!sos do 1I0SS0 territC'rio,
nutl'iam ainda os Elstados Geraes da Hollanda chimericas
apprehensões. Projectavam conservar', e governal' o Recife
por um só de seus Deputados, declarar livre o commercio,
e reduzir os tl'ibulos de uma maneira lal que convidasse
~olonos,

Projectavam igualmente crear no Recife uma grande
Universidade, e urna Academia de Artes, e Scit}ncias, e
manter aqui avultadas sommas, para sustentar Professores.
inslruidos que civilisassem os Indios, segundo o systema dos,
Jes.uitas, insinango-lhes as Artes mecanicas. DeterminayarRl

WMO )~ ~

-
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tambem distribuir as térras pelas pessoas livres, e transportar
do Oriente as especiarias finas, afim dú associar o commercio
das duas Indias; e finalmente fazer do nosso Recife, tão fa
voravelmente situado, o deposito geral de todas as mercado
rias da Europa,

E: estes melhoramentos que os Hollandczes projectavam á
duzentos annos não serão por ventura boje realisaveis; hoje
que ja não somos colonos? Nã,o possuimos o mesmo soJo,
o mesmo clima benefico? Sim, lemos tudo, e mais ainda;
porem carecemos de Governo, que se interesse na prosperi
dade do nosso paiz, e que, em vez de alimentar intrigas,
e partidos, para nos conservar divid~dos e fracos, compene
tre- e da sua nobre missão! Deos um dia Dlhara para o
Pernambucanos!

Aquelle quadro brilhante de esplendor imaginario que
os Hollandezes fantaziavam, foi substituido por amargos pe
zares. Em quanto em Amsterdam o commercio deplorava a
perda de Pernambuco, todo o Reino de Portugal gozava pelo
contrario de satisfação e prazer.

Logo no anno seguinte cento e sete navios carregados
de generos coloniaes, combniados por Brito Freire, despa
chado Almirante das Frotas do Brasil, entr.aram pelo Tejo,
enriquecendo o commercio Portuguc'z. Porem esta feliz
mudaúça quasi que em nada alterou a Politica do Gabinete
Portuguez. D. João IV conservou esse carater lento, e indeciso
que sempre mostrára a respeito dos negocios do Brasil, e
assim as suas relações com a Bollanda ficaram no mesmo pé.
Era unicamente ao Sul da Equinocial que as duas Poten
cias se hostilizavam; era nas partes meridionaes que a aHer
nativa dos successos tinha entretido a guerra na qual D. Joito
IJljamais quiz intervir. Este Príncipe bom, de coração bem
f<lrmado, porém fraco, nl:'ío sobreviveu senão dous annos aos
acontecimentos brilhantes que firmaram o seu dominiQ em
Pernambuco: um desfallccimento gradual, e prematuro an
nunciou o seu proximo finl. Conhucendo o seu estado dI'
saude, fez chamar junto a si QS gra,ndcs do Reino, e a todos 0$

Prelados das ord.ens Religios.a~, e recnrnru.endou-ihlil5 àr. úm
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-d'estes portos maiores direitos do que pagavam os pro'~

.prios Portuguezes.
D'esta sorte derramaram-se pelo Brasil os beneficos

resultados de uma longa paz: o Nome da Rainha Regen
te foi então saudado com enthusiasmo por toda a Na
ção, que vio com prazer casar, em 3i de Março de 1662
Carlos II, Rei de Inglaterra, com D. Catherina, unica fi
lha que restava a Rainha Regente, de tres que tivera.

Entretanto, D. A(fonço VI tocava a sua maioridade, e
o governo da Regente devia terminar. D. A(fonço, frivo
lo, e feroz, sem applicação aos negocios, tendo cobarde'
mente entregado-se á todas as vontades dos seus indig
nos validos, havia indignado a todos os homens de bem,
e os Grandes do Reino preferiam seu irmão, o Pl'incipe
D. Pedro, que a Rainha Mãi sempre tambem preferira; po
rém o Direito de primogenitura, e p respeito que a Rai
nha tributava a Lei fundamental do Reino, fez que elia,
apezar de reconhecer os defeitos, e inhabilidade' de seu
primogenito, lhe entregasse as redeas do Governo solem
nemente, em 23 de Junho de 1662, e se recolhesse a um
Convento, para abi acabar os seus dias no exercicio de
actos de piedade.

D. A(fonço VI, tomando as redeas do Governo, conti
nuou na vida âissoluta que tanto magoara sua Augusta
lfãi, durante a menoridade. Entregue a seus vis lison
geiros, governando-se por elles, deixou que cavassem o
abysmo, no qual finalmente o precipitaram.

A vida d'cs~e Rei tornou-se um tecido de torpezas.
e inconsequencias politicas. Os descontentes, aproveitan
do estes desmanchas, exageraram aos olhos do publico a
conducta do l\fonarcha, ref1Jgiando-se o espirito Nacional
no. coração do Exercito.

A Rainha D. Luiza de Gusmão, a quem assi!'.tíam uma for
ça d'alma, e talento mui superior ii fraqueza de seu sexo,
~ssou de viver em 1666. O Infante D. Pedro patenteou pe
la sua morte a dor mais viva e sincera, ao mesmo tem
QO que ,o Rei se~ jrmão quasi nenhuma de~onstração,
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deo de pezar. A conducta incidente do Rei, e a continua.
ção de suas desordens fizer .... m cada vez mais brilhar aOi
olhos do povo as beIlás qualidadés do InfanLe D. Pedro.

D. AfFonço VI tinha éasado em 1666 com uma Prin.
ceta Frãnceza D. Maria Francisca Izabel de Saboia, filha de
Carlos Amadeo de Saboia, sexto Duque de Nemours e Au·
male, dotada de rai'a formozura, mas que o indigno con·
sorte abandonára poucos mezes depois da casado, para li·
vremente entregar-se a mulheres perdidas que tambem o
perdiam.

IITitada por este abandono, .a jovEm Rainha enamo
rou-se de seu Cunhado o Infante D. Pedro, e unio-se se·
cretamente com elle. Movido então este Principe pelo
duplicado attractivo da ambição, e da mais terna inclina
ção, cedeu emlim aos votos dos Grandes do Reino, e do
povo, e publicamente aspirou apossar-se do governo, de
que seu fraco irmão era indigno.

O desregramento de D. Affonço VI tinhá chegado 8

um gráo tão subido, que as intrigas de seus' indignos va·
lidos, e todos os meios de que lançaram mão, não pode·
ram prevalecer contra a firmeza, e resolução dos partidls,
tas de D. Pedro. Em 24 de Novembro de 1667, uma su
bila revolução fez, denLro em Lres dias, descer D. Af
fonço do 1'hrono, e subir o Infante D. Pedro, que rece
beu o juramento de fidelidade de todo o Reino; mas este
Principe recusou o Titulo de Rei, aceitando sómente o
de Regente. EsLa n'lode.3tia acabou de ganhar o coração
dos Portuguezes, e a revolução, revestida da fórma de uma
abdicação expontanea, foi sanccionada então 11elas Côrtlls
de Lisboa, convocadas para esse fim, cm 27 de Janeiro ile
1669.("')

D. Pedro poz, logo que Loma as redeas. do governO,
toda a sua altenção nos negocios do Estado, esperando

( '" ) Portugal restaurado, Parto 2.", Livro 12, e provas da Rist.
Geneal. da C. R. POl'tug'lleza, TOJ\'lO 5.°, pago 63, e seguintes.
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modo tocante a dereza de Portugal, e a sua fiuelidade durante
li menoridade de seu filho D.AlTonso; e depois, discorrendo com
a Rainha sobre os deveres que a Regencia lhe ia impôr, abra
ÇOll seus dous filhos, e sua filha, dando-lhes o ultimo adeos.

Esta dolorosa separação fez derramar lagrimas a todo'
que cercavam o leito do ?lJonarcha~ que emfim poucos dias de
-pois entregou a Alma ao CreadoT, em 6 de. Novembro de 1656,
tendo de idade cincoenta e dois annos, e de Reinado llezaseis
annas, me)IOS viote e quatro dias. (~) Sem que se lhe pos
sa dar o titulo de Ca'Pitão, soube corotudo manter-se lIO

Throno pela prudencia, e ao mesmo tempo perpetuar a Co
róa na sua dynastia, tendo encontrado poderoso auxilio na
perspicacia da Rainha sua Esposa.

As qualidad~s amaveis d'este Rei o tinham tornado o
idolo do povo; porém a histol'ia deve confessar !lue os suc
cessos brilhantes que aconteceram no curso de seu reinado,
foram mais filhos das circumstancias, e da fortuna do que da
suas combinações e planos. O amor que tributava á paz,
mesmo nas circumstancias que exigiam uma declaração de
guerra, muitas vezes tornou D. João IV um ente passivo, que
se dirigia a bel prazer de seus Ministros.

A sua morte cobrio Portugál de luto. Os Grandes do
Beino, esquecendo-se das recommendações que o Rei fizera
em plena Côrte, pareciam assaz di~postos para sacrificar os
interesses do Estado ii sua ambição e odios particulares. A
Hespanha não occultou o desejo de aproveitar-se da morte do
Bei para perturbar, e até mesmo retalhar o Reino de Portugal.

A Rainha D. Luiza de Gusmão, Regente do Reino, apres
ou-se ,em fazer acclamar e corôar seu filho D. Affonço VI,

ainda menor, e de quem era clla Tutora; mas a perspec
tiva tI'esta menoridade não podia ser satiscfatoria. Viam
e os principaes dos Gmndes tia Côrte suscitarem pre

venções contra esta Princeza, e detrahirem os actos de'

( ~ ) Subio ao Throno pela revoluçao contra o dornin"io Ca •
telhano, em o 1.0 de De2.embl'o de 1640.



12 li E li O II I .l S H 1ST O R I C .\ 5

seu Governo. As virtudes que n'ella bl'ilhavam, ainda
mais ex.citavam a injustiça que procurava escurecer o lus
tro de suas acções; porem as vistas penetrantes da Rai.
nha, a sua sagacidade, e uma conducta firme, mallogra.
ram. todas as machinações. A prosper'itlade da NaçHo, a
reforma dos abusos, e o nobre desinteresse, que caracte
risaram os primeiros actos da sua administração, fOI'çaram
em pouco tempo os seus proprios inimigos a admira-la, e a
rJ:í'peita-Ia: o amor que tinha ao seu povo a fez descobrir
meios para vencer todos os obstaculos.

Os Conselheirõs de Estado, D. Francisco de Faro, COlI
de de Odmira, aio do Rei menor, e D. Alltonio Luiz de
Menezes, Conde de Cantanhede, posto que particularmen
te não se gostassem, tinham ganhado por seus talentl)5,
e virtudes a cl)nfiauça da Rainha Regente. Ambos, seguin
do o exemplo da sua Soberana, mostraram-se superiores
aos partidos, e desfizeram todas as intl'igas que se agi
taram. Cercada pOJ' estes dignos Ministros, a Rainha nITo
duvidou firmar o Governo em bases solidas, e gloriosas.

A sua sabia administração abria um vasto campo· a
prosperos sllccessos na guerra; mas o Rei no estava esgo
tado, e a paz tornava-se um beneficio para toda a Nação.
Depois de longas, e debatidas negociações, concluio-se em
fim com a Inglaterra um tratado vantajoso para Portugal,
pelo Embaix.ador Francisco de Mello, e em Agosto de 1660
outro com a Hollanda, pelo Embaixador Conde de Miran
da, pelo qual tratado firmou-se a casa de Bragança na
inteira posse do nrasil, pagando Portugal a Hollanda do
ze milhões ( .. ) de cruzados em mercadorias, ou em moeda,
ou em abate dos direitos nas Alfandegas Portuguezas, fi
cando livre o Commercio nos portos de Africa, e da Ame
rica, sem que os Hollandezes pagassem nas Alfandegas

( .. ) Convém sempre notar que Portugal não sacrificou esta
grande som ma a favor do IIrasil, ti ue por seu proprio braço tinha
sacudido o jugo Hollandez; mas sim para salvar das incursões
Hollandc7.as as suas possessões da Asia e Africa: queria a paz. CGm.

,a HoHanda, e foi-lhe então preciso çompra-Ia.
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terminar a guerra com a Hespanha por uma paz solida
A medeação da Inglaterra applanou todas as di!Iiculda
de, e em 13 de Fevereiro (le 1668, concluiÇ}-se final·
mente o tratado, que terminou p exito da revolução de
164·0 a favpr da casa de Bragança, ficanuo Portugal para
sempre livre do domini"o Hespanhol, depois de urna guer
ra que conservou estes dous povos em armas por mais
de vinte e oito nnos.

Entretanto a Rainha D. Maria Francisca )zabel de Saboia,
enamorada do Infante Regente, pro,poz acção de divorcio con
tra o Rei seu Marido, deposto do Throno, e obteve dos
Juizes Ecclesiasticos que para essa causa ,foram nomeado
pelo Cabido de Lisboa, sentença a seu favor, que foi pro
ferida em 24 de Março de 1668. Desligada do Marido por
essa sentença, declarou que desejava voltar para França,
e pediu para is o os seiscentos mil cruzados que troux,e
Ta de dote; mas, reunindo-se á boa vontade do Infante Re
gente, e a d'ella os votos dos Grandes do Reinà, e do po
vo, pediram-lhe estes, que não sahisse do Reino de Por
tugal, e que pelo contrario casasse com seu Cunhado, que ti
nha subido ao Throno, com o modesto Titulo de Regen
le. A Rainha, como era de esperar, consentiu, e o Car
deal de Vandoma, que se achava em França, Leg~do a la
lepe, e com grandes poqeres, conferidos pelo SummO POI1

Ijfice, e para quem recorreram os peticionarios, nullificou
o primeiro casamento, e eoncetleu a dispen.sa q\le se lhe
impetrou ; e em copsequencia a mesma Rainha, am~nt~, e
Cunhad~ de D. Pedro, ca ou com elle, ainda em vid;l. pe
seu irmão, prime.iro Marido d'ella! E o SUJllmO Pontifice
Clemente X confirmou este. segundo Consorcio, attepqen
do para as razões d~ Estaqo, que o moveram; e 'por (lsta
oSlca&ião restabeleceram-se as relaçõ~s ela Curia Romana
com Portugal, intercepetadas haviqm olais de yjnte e s!3te ao
nos! O Embai~ador Extrí,lOrdinario D. Frílnci~co Tello de
M\\Tle7.El~~ Conde do Prado, e Marquez das )1ina~, foi o Mi
!listrp encarregado d'esta reconcjliação, e p primeiro qQe
ti part~ de 1?ort"lgal foi fiecebido e,lll Rpma depoill da r~Y9-



16 M E M O R I A S H 1ST O R I'C A S

lução de 1640, que collocou no Throno a dynaslia da ca
de Bragança.

Com o Reinado de D. Pedro podia começar um~ épo
ca de felicidade para o Brasil. A providente administra·
ção d'este Principe, e as· doçuras da paz, podiam fazer re·
nascer o prazer, e a abundancia, porque D. Pedro pOl
todo o seu cuidado em reformar os abusos; mas infeliz·
mente os seus Delegados em Pernambuco nilo correspon·
deram ás suas intenções! O despotismo, e a rapina carac·
terisaram sempre (com poucas mas honrosas excepções
os governos dos Capitães Generacs, como o leitor irá ob·
servando D'estas Memorias.

CAPITULO lI..

ConbnuaçAo e fim do Governo de Barreto de Menezes. Este General
passa a governar todo o Braz;l. DesinteUigcncias entre elle o o C0
ronel Vidal de Negreiros. Governadores que regeram Pernambuce
até 169.3. Prislio do Governlldor Me'ldonça Furtado. Peste denomi.
nada h Bixa. Questões entre o Governador Marquez de Monte-BeIJo,
e o Bispo.

16i)4 A t 695.

o General Francisco Barreto de Menezes, t: Governa
dor de Pernambuco, depois da expulsiJo dos Hollandezes,
que havia tomado o commando do Exercito Independente,
e as rndeas do Governo Civil d'esta Provincia em 16 de
Abril de 1648, e que, tendo governado com geral satisfa
ção, coube-lhe a gloria de derrotar um ExeJcito da mais
aguerrida Nação do seu tempo; governou ainda Pernam
)JUco até 26 de Março de 1657, dia em que entregou o go
verno, afim ~e ir para a Bahia governar todo o Estado
do Brazil, lugar para o qual fôra despachado pela Côrte
Portugueza, sem qne durante esse resto de seu governo
se otferecesse mais algum facto digno da Historia.

A Barreto de Menezes succedeu o Coronel André Vi·.
daI de Negreiros, 2.0 Governador, que tomou posse do Go·
verno de Pernambuco no citado dia 26 de Março de 1657.··
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Vidal de Negreiros, acostumado a ohediencia passiva do
soldados, pretendeu que o povo, em tempo de paz, fosse
tambem governado militarmente; era pois o Governo de
Vidal de 'egreiros um insupportavel despotismo, não ba
via classe que 0;:;0 estivesse magoada, N'estas circums
taneias, dos olfendidos, uns queixaram-se ao General Bar
reto de Menezes, Governador Geral do Brasil na Bahia, e
outros, segundo as leis d'aquellcs tempos, interpozeram
recurso das decisões de egreiros para a Helação d'essa
Cidade; porem este GovernadOl', cego e despeitoso, não
só negou-se a cumJ:jrir os Provimentos proferidos nos men
cionados Recursos, mas tam bem desobedeceu ás ordens
do General Barreto de Menezes, que mandavam reparar al
gumas das injustiç.as que tinha feito, de maneira que, con
tra a lei, se declal'ava egl'eiros Governo Ináependente.

Menezes com tudo, em atlenção aos serviços de ~e

greiros, e á amizade ql,le os ligara em tantos annos de
campanba, tentou meios conciliatorios, afim de trazer es
te Camarada aos seus deveres; porém, vendo que elIe per-
istia na sua desobediencia, tomou immediatamente medi

das rigorosas.
Mandando Barreto de ~lenezes marchar da Bahia para

Pernambuco o Regimento, de que era Coronel icolao
Aranha Pacheco, suspendeu, por um seu Alvara, a Vidal
de Negreiros do Governo de Per nambuco, ordenou aos
Coroneis D. João de Souza, e Antonio Dias Cardozo, Com
mandantes dos Regimentos (~) de Infantaria paga d'esta
Provincia, que tomassem conta Jo seu Governo, e mandou
que o Desembargador Cbr'istovão de BUl'gos d~ Contreiras~

Ouyidor Geral do Cri me da Bahia, marcha se com o Coro
nel Pacbeco~ processasse a Vidal de Negreiros, e o condu
zisse pl'eso a Bahia, ordenando ao mes mo tempo aos dou
COI'oneis, aos quaes havia encarregado o Governo de Per_

("ll) N'aquelles tempos os Regimentos eram denominados Ter
~OS, e na sua organisação diversificavam uns dos outros.

TOAJ,9 IV. 3.
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nambuco, que em tudo obedecessem, e auxiliassem o re~

ferido Desembargador. Entretanto, cahindo Vidal de Ne~

greiros em si, arripiou na carreira que seguira, deu sa-·
tisfações ao General, executou immediatamente todas as
ordens a que desobedecera; e em consequencia, satisfeito
Barreto de Menezes, revogou o Alvará de suspellsfío, e con
tinuou Negreiros no Governo, no qual, d'ahi por diante,
})rocedeu com menos injustiça; porém pouco tempo aqui
se demorou, pOl'llue, tendo estas desintelligencias aconte
cido no anno de 1660, entregou o govel'l1o em 26 de Ja
neiro de 1661 a seu successor, afim de ir governar An
gola, para depois ir para o Maranhão, e d ahi yoltar ou
tra vez para o Governo de Pernambuco; por quanto, EI
Rei, em remuneração dos serviços que prestara, lhe confe
rira tres Governos: isto he, o de Angola, o do Maranhão, e o
-de Pernambuco.

A Vidal de Negreiros succedeu Francisco de Brito
Freire, 3.0 Governador, que tomou posse do Governo de
Pernambuco no citado dia 26 de Janeiro de 1661, e gover
nou até 5 de Março de 1664, sem que durante o seu go
verno se orrorecesse algum faeto notave!.

A Brito FI'eire succedeu Jeronymo de l\1endon<;a Fur
tado, 4,· Governadol', que tomou posse do Governo de Per
nambuco no citado dia 5 de l\Iarço de 1664, Esle Gover
nador, dominado por uma sordidez illimitada, Mío he ita
va .em p0r em acçfío todos os meios, por mais violento,
e torpes que fossem, para adquirir dinheiro, ou satisfazer
seus caprichos. Não llttendia aos clamores do povo, do
qual, sob especiosos pretextos, extorquia dinheiro; clesprc
zava a Nóbreza do Paiz; e todas as pessoas que, por seu
nascimento e eabedaes, estavam em circumstancias de lha
poderem fazer alguma opposiçfío, e dar contas contra elle
para a Côrte de Lisboa, eram victimas de seu furor e ava
l'eza j emfirn, tendo otTendido a todas as classes, não havia
quem não o aborrecesse, a excepção de meia duzia d'es
ses miseraveis, que em iodos os tempos apparecem, dando
a mais triste copia de seus sentimentos.
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OlTendidos os Pemambucanos por este procedimento in
fame do Governador, tanlo mais olTensivo, quanto elles
m-ais promptamente obedeciam á tudos os seus caprichos,
e quanto mais se esmeravam em obsequia-lo, resolveram
livrar-se de um tal oppressor por uma maneira vio
lenta sim, porem briosa.

Concordes em sentimentos, t::Jnto os Regimentos de ln
rantaria, que haviam n'esta Provincia, e de que eram Co
roneis Dias Cardozo, e O. João de Souza, como a Nobre
za, e o povo, deliberaram as pessoas principaes conspi
rar cónLI'a o Governador, e reunindo-se em clubs, já. em
Olinda, e já em outros lugares da Provincia, rcsolveram
prende-lo) e remette-lo preso pal'a Lisboa, com o summa
rio de seus crimes. André de Barros Rego, Juiz Ordina
rio em Olinda ( -l<), foi o encarregado de executar o plano
concertado, e accordado nos clubs.

Tomadas por tanto todas as medidas conducentes para
a empreza, foi esLa executada com muito maior facilida
de do que deviam esperar, ~a tarde de 31 de Julho de
1666, sahindo o Governador Mendonça Furtado a pas
seio, de seu Palacio cm Olinda, acompanbado por seus Aju
dantes d'Ordens, e por alguns cri~.dos, quando passava pe
la rua de S, Bcnto, ahi sahiu-Ihe ~o enconlro o Jui: 01'
lIinario André de Barros Rego, e com animo socegado, mas
com voz firme, disse-lhe que se rendesse, que estava pre
so a orllem de EI-Rei. A esta intimação, perguntou o Go
vernador com tom colerico: - E quem tem aqui o pollel' de
me prender? - Respondeu-lhe o Juiz Ordinario :-A Nobreza
e o povo de Pernambuco. - A esta resposta impl1nhou o Go
vemador a espada, e os OfTiciaes, e criados que o acom
panhavam fizeram outro tanto,. pondo-se na defensiva;
porém os conjurados, que se occullavam em diverso lu
gares, apparecendo repentinamente, atacam e ferem os

(i<) PresidelHe <Ia Camara que hoje se chama Municipal, a qual
n'esses tempO' SI' chamava Senado, e tinha repl'esentaçào, e attri
bui~ões politicas.
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Ajudantes d'Ordens, e os criados do Governador, entretanto
que Barros Rego, dizendo-lhe que se elle acabasse de des
embainhar a espada, morreria immediatamente, o desar
ma, e prende; accressentando mais, que na rectidão do M"o
narcha, e nos serviços e lealdade que sempre distinguiram
os Pernambucanos, confiava justificar o seu procedimento,
e do povo que o prendia, para evitar-lhe um fim desastroso!
Jeronymo de Mendonça Furtado, cedendo á força, entregou-se
á prisão, e foi recolh ido, a vista de guardas, ao palacio, no qual
residia, e d'ahi foi embarcar preso, acompanhando-o o um
mario de sua culpas, Para maior desgraça d'esse Governador
deposto, quando elle chegou a Portugal achou tambem preso
a seu irmão Francisco de Mendonça Furtado, Alcaide Mór de
Mourão, por'crime de lesa Magestade, c o Ministerio do Irei o
julgou com pI ice d'este crime.; porém como nUo houve contra
elle prova bastante, foi sómente condemnado por sentença á
prisão perpetua em uma Fortaleza da Jndia, onde morreu. O
irmão Francisco de Mendonça foi mais feliz: fugia da prisão
para Castella, mas depois foi degolado em estatua cm Portu
gal, e confiscados os seus bens para a Corôa.

Procurei no Archivo da Camara Municipal de Olinda,
que benignamente me foi franqueado ( ~ ) pelo respectivo

ecretario, o Sr. Tenente Coronel João Paulo Ferreira, escla
recimentos sobre este facto; mas nada déscobri, porque an
tes do mesmo Sr. João Paulo tomar posse da Secretaria já
tinham sido ex.traviados alguns documentos importantes,
e entre estes, o livro 1,0 das Vereações; de maneira que, pro
curando eu a Acta, que necessariamente sobre este facto de
via serescripta, não a achéi, e por isso limitei-me ao que disse
Rocha Pita no seu livro 6.0 Tambem não me foi possivel saber
com certeza quem substituío no Governo a Jel'únymo de Men
donça; com tudo, segundo a pratica d'aquelles tempos, e os
apontamentos que achei em um caderno, que me prestaram,

( ~ ) Tambem o Contador da Thesouraria da Fazenda, o Sr.
Commendador Fl'auci~coLudgero da Pa7., igualmente me co~

tinuou a franquear o .!rchivo respectivo, porém sobre a prisao
do Governador Mendonça nada descobri.
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• cscripto por um curioso, substituíram o Governador preso
os dous Corollcis, Commandantes dos Regimentos, ou Ter
ços, que guarneciam Olinda, e o mesmo Andre de Barros, na
qualidade de Juíz ordinario, e Presidente do Senado. Este
triumvirato governou Pernambuco até o dia 24 de Janeiro
de 1667.

Durante o Governo oppressor de Jeronymo de Mendonça,
por anlonomazia, Uxumbergas, desenvolveu-se n'esta Pro
"íncia o terrível contagio das bexigas, ( -i<) e foi tão grande a
mortandade, que o Parocho só não bastava para administrar
os Sacramentos, sendo necessarío que os Religiosos o coad
juvassem n'esta piedosa obrigação.

A esse Governo que substituiu a Mendonça Furtado,
succedeu o Coronel Aodré VidaI de Negreiros, 5: Gover
nador, que, depois de ter govemado Angola, e l\faranhão,
lomou posse do Governo ue Pernambuco pela segunda vez,
em 24 de Janeiro de 1667; porem, EI-Rei achou que não
era conveniente que eUe se conservasse n'este Governo,
mandando-lhe substituto antes de findar seis mezes, de
'orte que só serviu até, 13 de Jun110 do mesmo anno.

A "idaI de Negreiros succedeu Bernardo de Miranda
Henriques, 6.0 Governador, que tomou posse do Governo
de Pernam buco no ci tado dia 13 de Jun 110 de 1667, e ser
fiu até 28 de Outubro de 1670; sem que durante o seu
governo algum facto se oITerecesse em Pernambuco digno
da Historia. Mas em Portugal se discutiam negocios im
~ol'tautissimos para O Brasil. Convdcadas no Governo de
'\I-Rr.í D. Pedro as Côrtes POl'tuguezas, requerEm o Procu-

( '" ) O vulgo denominou a essa peste = Va;umúergas, cel'ta
.11ente pela crença de que, sendo o gov~rno de um despota es
lranbo á toda idéa de Justiça, uma prova evidente de que Deos
slá descarregando o tremendo ln'aço de sua Justiçasobl'e os pec-

"adores, todos os fiagellos que chegarem n'esse tempo calami
toso, devem tomar o nome do instrumento vivo, do qual Deos
ambem está servindo-se. Por identidade de rasão, hoje que o

f~~:m. Sr. Antonio Pinto Chichorro da Gama, na qualidade de Pre
"Ia.ente, opprime, e desafia espantosamente a paciencia d'esta in~

'diZ Provincia, o vulgo denominou as fr bl'es que ha mez.es teem
tqui ceifado algumas vidas, --- Febres Chi,'horras --
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rador do Estado do Bl'asil o que fazia a bem d'este Es·
tado; e, posto que fosse indeferido em muitas de suas jus
tas pretenções, conseguiu com tudo, que o mesmo Rei por
Decreto de 3 Julho de 1668 determinasse, que nos p{)S

tos Militares, vagos n'este Estado, fossem sómente pl'omovi
do.:; os que aqui tivessem servido, e que se provessem o
Omcios de Justiça e Fazenda, sómente em pessoas aqui do
micilial'ias, e nos filhos d'estas, as Conezias, Dignidades,
e outl'OS beneficias Ecclesiaslicos, aUVf'rtindo EI-Hei ao
Conselho UllraOlal'ino, e á l\lesa da Consciencia e Ordens!
que se regulassem absolutamente paI' esta determinação, por
estar bem sciente dos bons e honl'ados serviços que o Ura
sileil'os prestavam ao Estado. Este previlegio, confel'i<!lo ao
domiliciarios, e aos naluraes do Brasil, foi depois l'ecolU
mendado e ampliado mui positivamenle pelo Decreto de 6
de Maio de 1673, no qual deu EJ-Rei preferencia no pro
vim~nto dos Postos Milital'es, Cargos Civiz, e beneficias Ec
clessiasticos do Bl'asil, aos naturaes <l'este Estado; porém
todas estas disposições quasi qlJe não passaram de leUra
morta; de Portugal continual'am a vir despachos para a
nossa tena até Sargentos, e Meirinhos, em manifesto ues
preso dos Brasileiros!

A Miranda Henriques succedeu Fernão de Souza Cou
tinho, 7. 0 Governador, que tomou posse do Governo de
Perua,mbuco no citado dia' 28 de Outubro de 1670, e go
vernou até 17 de Janeiro de 1674, dia em que falleceu, e
passaram a govel'llar interinamente os dous Coroneis Com
mandanles dos Regimenlos de Infantaria, com o Presiden
le do Senado de Olinda, hoje Camara Municipal.

A esse Governo inlerino sllcceueu D. Pedro de Almei
<.la, 8.· Govel'Oador, que lomou posse do Governo de Pel'
nambuco em 6 de Fevereiro de 1674, e governou ale 14

de Abril de 1678.
A n. Pedro succedcu AYI'es de Souza <.le Castro, 9.'

C:ovel'Oador, qlIe tomon posse do Governo de Pernambu- .
co no citado dia 14 de Abril de 1678, e governou até 21
de Janeiro ue 1682.
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A Souza de Castro, succedeu D. João de Souza, (iJ'mão
do Marquez das Minas) to.· Governador, que tomou posse do

overno de Pernambuco no citado dia 2t de Janeiro de
1682, e governou até)3 de Maio de 1685.

Durante o tem po que decorreu desde a posse do 5. 0

Governador, até a demissão do 10.", nenhum facto digno
de menção o(ferecem os Registras que consultei; sendo
me preciso, para saber das datas das posses, e das subs
tituições, entregar-me a enfadonha leitura das Ordens Re
gias, Omcios, Patentes, }'ortarias, Provisões, &c., &c.; em
fim, de quasi tod'o o Arcbivo da Secretaria do Governo,
assim como de muitos livros da Thesoural'ia Geral, cujo
Archivo, como o da Secretaria do Governo, benignamente
me foi fl'anqueado, quando governava esta Provincia o be
nemerito Sr. Barão da Boa-Vista. Só d'esta sorte me foi
passivei, com um trabalho que sómente o poderá avaliar quem
a elle se dei', colher aqui, e aUi alguma noticia, e verificar
essas datas, visto que na Secretaria do Governo só ha Re
gistro em fórma das posses dos G'ov-ernadores desde 1718.

A D. João de Souza succedeu João da Cunha Souto
~Iaiol', 11.° ·Governador, que tomou posse do Governo de
Pernambuco no citado dia 13 de Maio de 1685.

No tempo da Administração d~esLe Governador, soITretl
Pernambuco uma terrível epidemia, sobre a qual ~screveu

um Tratado ( 1) o Medico P0rtuguez João Ferreira da Roz/!.
Chegou em 1686 ao porto da nossa Província .um bar

co vindo de S. Thomé, que conduziu certa quantidade de
barris de carne; e abrindo-se, em uma casa da rua, que
n'aquelle tempo se chamava da Praia (2) d'esta Cida
de, alguns d'esses barris, estava a carne de Lal sorte pu-

(1) Veja-se - Medicina Lusitana, Soccorf'o Delphico-pelo Dou
~or Fmncisco da Fonseca'IJl'nriques, pagina 781: obra impressa
ln folio em Amsterdalll em 1731. Pertence á livraria do l\losteiro
de S. Bento em Olinda.

. (2) N'esse tempo não se \:hama·va rua da l?raia aquelLa flue
hOJe tem este nome. Rua da Praia se chamava o lugar que, na
F.reguezia de S. FI:. Pedro Gonçalves, tem actualmente o nome de
Forte do Mattos.-
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trida, que apenas foram abertos, exalaram miasmas tão fe.
tidos que corromperam o ar, e fizeram imrnediatamenle
cahir por tena o tanoeiro, e mais quatro ou cinco pe~soa I

que habitavam a casa, as quaes poucos minutos depois dei·
xaram de viver! Mas não foram estas sómente as victima .
uesenvolveu-~c uma terrivel epidemia, que pOI' mais de se
te annos (em 1692 ainda fazia bastante estrago) fiagej·
10u esta Provincia, e as outras annexas, perecendo milha·
res de pessoas, senuo os primeiros que succumbiram em
poucas horas, e no Olesmo dia os habitantes da rua da PI'aia,
vizinhos da casa, onde foram os barl'Ís abertos, ( -l') ata
va-se nos enfermos: em uns calor tepido, e pulso brando!
e em outros delirios, ancias, e grande febre, mas todo
exalavam o ultimo suspiro, lançando copiosa' quantidade
de sangue pela bocca. Mui poucos doentes chegavam ao
nono dia, pois que geralmente o tel'mo fatal tinha lugar
no mesmo dia do ataque, como refere o SI'. Acciole nas
suas Memorias llistoricas da Bahia.

João da Cunha Souto-Maior, successor de D. João de
Souza, ( que, se não fez bem li Pernambuco, lambem não
consta que lhe l1zesse mal) começou o seu governo ves.ando
o povo com violencias, e'injustiças inauditas. Poucas foram
as pessoas publicas, e ainda particulares, que escaparam das
violencias do Governador Souto-Maior. O mesmo Ouvidor
~eral d'esta então Capitania, o Dr. Dionizio de Ávila Vareiro,
( que depois foi Desembargador da Relação da llahia ) se não
fugisse, por ser avisado, teria gemido, com muitos outros,
em uma horrivel masmorra I Atlribuia-se este procedimento
infame do Governador Souto-Maiol' ii. inlluencia de dous filho
seus, de idade jUvenil, que dominavam seu fl'aco pai, e que
p~ra satisfazerem paixões !)rutaes, e a sua desmedida avareza,
a nada attendiam! Os queix.osos recorreram para o Marquez
das Mi nas, Gove1'Oador Geral do Brasi l na Ba!lia, e esse Fi-

( -lC) A. Bahia participou d'este ílagello, chegando-lhe a notici3
igualmente com elle. Chegou a ter duzentos atacados I?or dia.
Rocha Pita, Alnel". Po~·tug., pg. 428, e 6eguintes.
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dalgo justiceiro, mandando sollar os presos, reprehendeu
asperamente a Souto-Maior, e o a meaçou de lhe tirar o Go
VQrno, se continuasse em sens desvarios. Esla ameaça pro
duzio algum elieito, porque Souto-Maior d'ahi por diante
absteve-se de tantos escandalos; mas nem por isso a sua
memoria em Pernambuco deixou de ser aborrecirla.

Este Governador Souto-1I1aior por u ma sua Portaria, data
da em 13 de Selembro de 1685, mandou abrir assento de pra
ça ao Glorioso Padre S. Antonio ( -I' ) para ir a guerra 1105

Palemal'e, e proteger as al'mas do Hei na conquista d'esse
Quilombo, e expedia ordem para que em conscquencia se
pagasse ao Syndico do Convento de Olinda soldo e farda
mento para S. Antonio, em quanlo houvesse gente de guerra,
em Pemambuco.

JoJo ua Cunha Soulo ~Iaior emfim govemou ate 29 deJunho
de 1688, sem que, alem d'essa peste que o vulgo denominou,
em PCl'Uambuco - males - , e na 13ahia - Mal da bicha - ,e
que despovoou amhas calas Provincias, outro facto notavel
os Registros ú[fereçam.

A Souto Maior succedeu Fel'llfío Cabral, 1'2.0 Governa
dor, que tomou posse do Governo de Pernambuco no ci
tado dia 29 ue Junho de 1688, e go lomou ate 9 de Setem
1.Ir'o do mesmo anno, dia no qual falleceu, ficando esta
Provincia por lres dias, bem se'p óde dizer, acephala, por
que depois de duvidas, e escrupulos, foi que o Bi po delibe
rou-se a tomar as redeas do- Governo, em 13 do referido Se~

lembro.
A Fernão Cabral succedeu o 3.° Bispo da Diocese PCy

nambucana, D. l\Iath.ias de Figueiretlo e Mello, 13.0 Gover
nador, que lomou posse do Governo de Pernambuco em 13
de Setembro de 1688, e governou ale ~5 de Maio de 1689.

( 2 ) Vinte annos depois, isto rle PIll 30 df' Abril de 1717, ex
pcdio-se Provisão pelo COllce\lJO Ultralllarino, confirmando S.
~tonio no.Posto de '~eDente da Fortaleza do Buraco, Posto a que

fOI promOVido o Glonoso Santo pclo Governador D. Lourenço de
\Imeida com o soldo mensal d'e 2#700' rs. Vf'ja-sc 110 Cartot:io
ia Thesouraria da Fazenda, a n. 76 do livro VIII de Registt'o.

TOMO IV. 4.
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Ao Bispo D. Mathias succedeu Antonio Luiz Gonçal
ves da Camara Coutinho, 14.· Governador} que tomou pos
se do Governo de Pernambuco no citado dia 25 de Maio
de 1689, e serviu até 5 de Junho de 1690, dia no qual, de- i

pois de entregar o Governo ao seu successor, embarcou, e se
guio viagem para a Bahia, afim de tomar o Governo Geral do
Brasil, para que fôra despachado.

A Camara Coutinho succedeu D. Antonio Teles Ma
chado, Marquez de Monte-BeIlo, 15.0 Governador, que to
mou posse do Governo de Pernambuco no citado dia 5 de
Junho de 1690, e que servio até 13 de Junho de 1693. Este
Governador nenhum beneficio fez a Provincia; e a manei
ra insolente com que procedeu a respeito do Bispo, seu
contemporaneo, indispoz o povo contra elIe.

Tendo o virtuoso BISpo d'esta Deocese D.l\fathias de Fi
gueiredo e Mello. deliberado em visita por uma sua Pastoral,
que os Governadores e Capitães Generaes não podessem as
sentar-se nas Igrejas em cadeiras de braços com sitiaI, quan
do o SS. Sacramento estivesse exposto; aggravou o Gover
nador Marquez de Monte-BelIo para a Corôa d'esta delibe
ração do Bispo, e a Relação da Bahia deu provimento ao re
curso; porém o zeloso Prelado, bem compenetrado de sua
missão, não cedeu, negando-se constantemente a dar exe
cução ao provimento que o Governador obtivera, não porque
tivesse justiça, mas sim porque os Ministros procederam n'es
se negocio COUl bem reprehensivel condescendencia.

O nobre procedimento do dignissimo Bispo, defensor aus
tero da disciplina Ecclesiastica, deu lugar a que passasse por
grandes dissabores. Em sexta feira Santa do anno de 1692,
dirigia-se o Bispo para a Sé em Olinda, quando ~m caminho.
e em pleno dia, se lhe ápresenta bruscamente o Tabellião Jor
ge da Costa Calheiro, e lhe intima ( ii) um despacho com no
torio escandalo; mas o virtuoso Prelado, depois que ouvio

( ii) Veja-se o Livro das Pastoraes, e Bullas do Gabido de
Olinda.
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o TabelIião seguio seu caminho, sem nada lhe responder. Es
perou o Marquez Governador que o Bispo afrouxa-se no seu
zelo, porém convencido que nada conseguia, quiz lançar
filão de meios violentos, e ainda começou a pÔ-los em pra
tica. Estando o venerando Bispo no Colegio dos JesuHas
deste Recife, teve o l\1arquez Governador a audacia de entrar
pelo Convento em horas imprÇlprias, e annunciar que vinha
com disignio de pedir satisfação ao Bispo de seu procedi
mento. A noticia deste rompimento inqualificavel espalhou
se logo, e immedialamente o Ouvidor, que então era o Dr·
Jose de Sá, querendo evitar as consequencias que poderia ter
Uol passo tão imprudente, porque o Bispo era amado pelo
povo, e já se receiavam grandes desordens, dirigio-se para o
ColIegio, e pedia ao Bispo que não apparp-cesse; porém o ze
loso Prelado, não tomando o conselho do Ouvidor, sahio in
trepidamente do cubiculo em que estava descansando a sés
ta, e encontrando com o Governador disse-lhe: « Eu sou le
« gilimo Portuguez, e leal Vassallu de EI-Rey Nosso Senhor,
« e se o SOJ'. Governador me quizer dar uma bofetada tenho
« obrigação de lhe otrerecer a outra face, porque assim m'o
« manda meu Senhor Jezus Christo. J) Esta resolução de he
roica hUl'nildade christãa conteve o Governador, que sem dar
uma só palavra sahio, voltou para Olinda, e recolheu-se con
fuso ao seu Palacio.

O povo tomou o partido do virtuoso Bispo, (que pouco
mais de um anno depois morreu com opinião de santidade)
que na grande fome que houve n'aquelle tempo em Pernam
buco por causa da secca, constantemente o soccorreu, man
dando á sua custa conduzir em barcos farinha para distri
buir com a pobreza, e por parte do Governador se declara
ram aquelles que d'elIe dependiam, e toda essa gente que em
todos os tempos é capaz de fazer até o elogio da peste, se
a peste tiver que dar; porém não haveram disturbios, e nem
ri~as, ao' menos os registros nada mencionam.
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CAPITULO UI.

Mel10 de Castro, 16," Governador. Quarenta pretos escravos fogem para
as matas de Porto Calvo, ás quaes denommàm Palmares. Outros- e5-'
cravos, e t~mbem alguns livres, mas criminosos, se lhes unem, e formam
uma Sociedade independente, elegendo um Chefe. Progressos d'este
Quilombo, seus costumes e legislação. Mello de Ca9 <o manda um
Exercito ataca-lo, e aUnai, os negros depois d'uma be porfiada resi.
teocia, são vencidos, ficando presos todos quantus escaparam d.. morte.

1695 A 1699.

Ao Marquez de Monte-Bello, do qual tratei no fim do
Capitulo preceuente, succedeu Caelano de Mello de Cas
tro, 16.0 Governador, que tomou posse do Governo de Per
nambuco em 13 de Junho de 1693, Este Govel'Oador achou
li Provincia summamente desgostosa pelas dissençóes de
seu antecessor com o Bispo, e grandemente sobresaltada
pelo prodigioso augmento do Quilombo dos Palmares, cujo
principio, ol'ganisação, e fim será o objecto principal do
presente Capitulo.

Quando a nossa Provineia estava sob o domínio e ty
rannia Hollandeza, congregaram-se e unil'am-se perto de
quarenta pretos Africanos de varios engenhos do distric
to da Villa de Porto Calvo, afim de fugirem para as ma
tas, e, dispondo as cousas com segredo, executaram a sua
fuga em 1630, (-1') levando comsigo uma duzia de escravas
(algumas legitimas mulheres, e outras concubinas) que eram
eomplices, além de outras que forçaram a segui-los, rou
bando' ao mesmo tem po a seus Senhores as armas e mu
nições que polleram haver. Deix.ando as casas Je seus Se
nhores, embrenharam-se, e, achando o campo livre de In
dias, e sómente habitado pelas feras, escolheram, para sua
residencia, um lugar mui povoado de Palmeiras, preferindo
li. liberdade entre as feras ao captiveiro entre os homens.

(ii) Veja-se a pagina 256 do 1.0 Tomo d'estas Memorias.
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Nos primeiros annos este pequeno Quilombo não cau
sou damno publico consideravel; apenas o Senhores dos
escravos sentiam o prejuizo que lhes causava a falta de seus
serviços, e a inquietação que lhes dava a ignorancia do rumo
que tomaram. Estes escravos, contentando-se então com o
sustento que Ihes'prcporcionava a caça, e as frudas silvestres,
não sahiam de seu retiro, senão para roubarem sementes de
mandioca (manivasl, de feijão, milho, anoz, &c ,&c., das fa
zendas que lltes ficavam mais proximas. Se n'estes furtos não
achavam resistencia, contentavam-se em levar o crue preci
savam; porém se lhes oppunham forças, batiam-se des
esperadamente. Divulgou-se a existencia d'este Quilombo
por todas aquellas partes, e não tardou que negros, e mu
latos escravos, fugindo de seus Senhores, e muitos crimi
nosos livres, fugindo iI Justiça, se lhes unissem em gran
de numero [l'esse Quilombo, que denominaram Pal:nares.

Com estes SOCCOITOS, augmentou o Quiloml.>o de tal
sorte, que em poucos annos, perto de vinte mil almas
compunham o povo dos Palmares. Uns despersos em luga
res mais ferteis, começaram a cultivar o lelTeno sós, ou
de sociedade; e outros ( e estes em maiol' numero) funda
ram grandes povoações de mocambo:>, ou casas de palha.
A. maior d'estas povoações continha mais de seis mil
habitantes, contendo tl'es ruas de meia legoa de compri
mento, formadas de mocambos que se locavam, lendo ca
da um o seu quintal.

As matas forneciam caça e fructas, e os negros dos Pal
mares não eram nem pouco industriosos, e nem improvidenles.
Cultivavam a tel'l'a de maneira, que em todo o tempo tinham
abunuancia de viveres; porém a sua união politica estava in
completa, porque falllclvam-Ihes mulheres, Assental'am ad
quiri-las, por força, <.Ias fazendas vizinhas, e, imitando sem
o presumirem, os fundadores de Roma, empregaram o ar
tificio e a violencia para arreba'arem todas as mulheres
ue côr, que hahitavam a vasta extensão de territorio, que
~ercava a sua povoa~ão, e atreveram-se a insultar as mes
alas filhas e esposas dos lavradores, rO,ubando-lhes as suas
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joias, e roupas para ornarem e vestirem as escravas, que
haviam roubado para serem suas companheiras. Desde
então formaram uma especie de Naç{io: tiveram costu
mes, fórmas judiciaes, e mesmo Religião, ou urna appa
rencia de Christianis mo; mas entr'el1es estava o Culto de
.tal sorte àlterado e misturado com aborrtinaveis ceremo
Dias gentilicas, que de Christãos apenas tinha.m a Santig.
sima Cruz, collocada em um certo lugar de cada povoacão,

Uma Monarchia electiva era a fórma de seu Governo-. Ele
giam pal'a seu Principe, ou Rei, a quem davam o Titulo
de Zomby, ( nome ql1e em lingoa Africana significa - Dia
bo) um dos seus mais intelligentes e alentados, e, posto
que a sua Autoridade fosse electiva, era todavia vitalicia, e
a ella'tinham direito todos os negros, mulatos, ou Ma
melucos de mais recto procedimento, de maior valor e ex
periencia; e não se conta, nem se sabe que entre elIes
houvessem partidos por compelencia de merecimento, ou
ambição de mando, nem que no espaço de quasi sessen
ta annos que viveram independentes, e se governaram,
matassem um para enthronisar outro, prest;lndo todos
prompta obediencia e respeito ao eleito, logo que se concluia
a eleição, que era directa; isto he, os que votavam em um
punham-se em um lado, os que queriam outros separavam
se d'estes, e finalmente obtinha o Mando Supremo aquel
le, cujo bando que o elegia, era mais numeroso; sem que
o'esta eleição houvesse a menor desavença ~ !

Além ào Zomby haviam Magistrados, e Omciaes Militares,
com denominações Africanas, nomeados pelo mesmo Zomby.

Entr'este povo eram castigados inviolavelmente com
pena de morte ú homicidio, o adulterio, e o roubo, por
que o mesmo que era-lhes licito fazer aos brancos, com
os quaes diziam estavam em guerra, era-lhes vedado, sob
pena de morte, praticar com os seHS. Aos escravos que
voluntariamente se lhes iam offerecer e juntar, concediam
liberdade; os que porém tomavam por força, ficavam cap
tivos, e podiam ser vendidos. Tambem impunham pena ca
pital a aquelles que, tendo ido voluntariamente para o seu
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pnder, intentavam voltar para o poder dos brancos,
s~us Senhores; porém aquelles que eram escravos, e dos
qUíles se tinham apoderado pela força, se intentavam deser~

tar, não os castigavam com pena de morte. Eslas leis não
eram escriptas; mas conservavam-se perfeitas nas memo
rias e tradições, transmittidas de pais a filhos, de maneira
que, quando os atacaram e os venceram, as acharam im
pressas na memoria dos segundos e terceiros netos dos
primeiros fugitivos. Andavam como no seu paiz natal,
sem cobriram mais do que as partes que a modestia man
da occultar, excepto alguns principaes de ambos os sexos,
que vestiam as roupas que roubavam, ou as faziam das fa
zendas que pelo mesmo modo adqueriam.

Os habitantes dos Palmares levavam repetidas vezes
a desolução, e a ruina aos estabelecimentos rnraes, onde
podiam entrar, e faziam maior mal aos brancos, do que
estes lhes causavam. As povoações d'aquelles pretos eram
uns labyrintos, de que elles sómente conheciam as en
tradas, ao mesmo passo que os fugitivos, que se lhes
reuniam, serviam-lhe de guias, e mostravam onde mais a
salvo podiam dirigir as suas incursões.

Foi principalmente em consequencia d'estas vantagehs
dos negros, que alguns moradores mais vizinhos dos Pal
mares, para livrarem-se dos damnos que recebiam, e segura
rem suas casas, familias e lavouras, tinham com elles secre
tas correspondencias, dando-lhes armas, polvora, balas,
roupas, fazendas, vinho, agual'dente, &c. em troca de ou
ro, prata, dinheiro que elles tinham adquirido pelo roubo. Os
escravos e famulQs d'estes moradores, que commerciavam
com os negros. andavam livremente em qualquer parte,
servindo-lhes de passaporte certos signaes, pelos quaes as
partidas dos Pálmares não contendiam com elles, e se algum
escravo d'estes mesmos moradores fugia, era-lhes immediata
mente restituido, e rigorosamente. castigado se o exigiam.
Muitas devassas se til'aram por este Cl'ime, mas apezar de pr9~

nuncias, e prisões a communicação secreta continuou, e os
negro~ dos Palmares apresentavam um aspecto respeitavel!
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Finalmente já se tinham passarIa quasi qual'cnla annos,
depois de expulsos os Hollandezes, e os negros dos PaI mares
cada vez mais fortes, e audazes davam muito que pensaraQ
governo. Os Governadores de PeJ'nambuco, carecendo da
força necessaria pal'a e~pl1gnar e ex.Linguir o poder d'aquel
les negros, o ,'eputavam formiuavel, pelas informações que
davam alguns escravos, que, sendo levados violentamente
para os Palmares, tiveram a fortuna de se lhes escapar, e
tomar para poder de seus legitimas Senhores. Este escra
vos encareciam o grande numero de gente, os valorosos
guerreiros que tinham arrel;imentado, a destreza com que
jogavam as armas, a fortissima muralha que os circumdava,
a abundancia dos mantimentos que colhiam, em fim, ue suas
informações mui concordes se conhecia, que os Palmare
estavam em es.tado tle resistir a um largo assedio,. e ue frus
trar qualquer ataque que se intentasse; limitavam-se por
tanto os Governadores em castigarem severamente os que
communicavam com os negros, e em collocur alguns presi
dias ou destacamentos, que ao menos lhes prollibi sem o
sahirem das matas, e julgando insufficientes os recurso
da Pl'Ovincia, contratal'am a expilgnação com um chefe
Paulista. Porém o Governador Caetano de 1\1ello e Cas
tro, que tomára, corno já disse, posse do governo Ile
Pernambuco em 13 de Junho de 1693, cOllvr,ncido de que
quanto mais al'duas são as emTlrezas, tanto maiOl'es s[io o
applausos que se colhp.m, tomou de tal sorte a peito a auda
eia dos negros, q:.Je n'esse mesmo anno deu-lhes fim col11
grande gloria sua; utilisando-se do contmcto, que seus
predecessores celebraram, c que dá uma idéa bem clara da
fraq~eza dos Govel'lladores d'aquelles lempos; mas ·que com
tudo foi appl'ovado pelo Hei (.)

(.) A rolha~ 99 do Livro 10- ( Armaria 78) do Cartorio da 'fbe
~ouraria da Fazpnda, ac.ha-sp regisl.l'ado o spguintp Alvará: -

Eu EI-Rpy r,lÇO saber aos que este Alval'lÍ de COlllirlllaçâo "i
rem que maildando vpr C considerar as cOlldiçõrs. que João lia
Cunha Soito I\laiol', governando a Capitania de Pl'rnamllUCo,
cOllcedpu ao CUl'onel dos Paulistas Domingos Jorge Vell10 para
conquistar, destruir, e eXtingllil' totallltente os negros levantado>
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Escreveu Caetano de M~llo para a Babia ao Governador e
Capitão-General do Brasil D. João de Lancaslro, dando-lhe
parte da determinação em que estava de dar fim ao Quilombo
dos Palmares, e pedindo-lbe que permittisseao Mestre de Ca.m-

dos Palmarrs, com. a sua gente e officiaes que o acompanham de
bai~o das obrigações asseutp.das, e ajustada,s com o ditp Governador,
pelos procuradore, do dito Coronel, a quem deu faculdade, e po
der para se obrigarem em seu nome e ajustarem no que o dito
Governador achasse conveniente a meu srrviço, e elle houvesse
de obrar, as quaes condições ratificou de novo o Governador da
1Jlesma Capitania D. Antonio Telles Machado em 3 de Dezembro
de 691, como me constou pela copia dellas que remetteu, e ten
do consideraçâo ao que contém, e ao que sobre este particular
l'esponderam os procuradores da minha Fazenda e Coràa a que
se deu vista. Hei por bem, e me praz de confirmar (como por
esta confirmo) as ditas c0udições com as d~clarações seguintes-

Que a condiç:io 5.· se guarde sem se alterar a substancia, com
declaração sómente que tiqne salvo o quinto que me compete
nas pl'ezas, e que os filhos que ficarem em Pernambuco será até II
idade de set tc annos sómente,

E com declaração que as Sesmarias que se hâo de dar na fórma
da condição sexta hão de ser com as clausulas costumadas, limi
tando á cada um o qur. poder povoar, fi,cando-me livre poder dar
as que for servido a outras pessoas que me quizerem servir na
mesma guerra, ou o tiverem feito em outras occasiões,

E que a condição d07.e se guardará corno n'eIla se contém,
com declaração que as duvidas que houver n'estes captiveiros se
detenllinem stUnmarialllente pelo Ouvidor Geral, e o Vigario do
Bispo, não como Ministro Ecclesiastic;o, mas meu; porque para
este fim lhe concedo faculdaue e jurisdição; e havendo empate
irá ao Governador de Pernambuco, de que não haverá appeIla
'ção, nem aggravo, o que se executará sem embargo do Alvará de
lO de Março de 682; e com estas declarações mando se cumpram,
e guardem as ditas condições como n'ellas se contém, sem du
vida nem contradição alg4l11a; e assim este Alvará de confirma
ção o qual valerá como Carla, e não passará pela Chancellaria,
iem embargo da Ord. do Liv.2. 0 , Tit, 39, e40 em contrario, e se
passou por duas vias. - 1I1anoel Felippe da Silva a fez em Lisboa
a 7 de i\,bril - O Secretario André Lopes de Moura o fh escrever.

Ru.
Conde de Alvor, Presidente.

Alvat:á por que V. M. ba por bem de confirmar as condições
ajustadas com os procuradores do Coronel dos Paulistas Domin
gos Jorge Velho, pelo Governador que foi de Pernambuco João
da Cunha Soito Maior, e retificadas pelo Governador D. Antonig
;relles Machado sobre as conquistas dos nrgl'os dos Palmarei,
eOI1l as declarações n'eIle expressadas, que nâo passa pela ChaR-
eellaria, e vai por duas vias. Para V. M. ver.

Registrada, &c., &c. .
TOMO IV. 5.
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po ou Coronel Domingos Jorge Velho, Commandante do Regi~

mento de Paulistas (estacionado no Sert~o da Bahia, para fa
~er guerra aos Indios) o marchar para Porto Calvo, onde se I

devia reunir o Exercito destinado para invadir os Palmares,

Cumpra-se como Sua Magestade, que Deas guarde, manda, e
registre-se nos Livros d'esta Secretaria, nos da Fazenda Real, e
n05 mais a que tocar. Recife 29 de Julho de 693.

Caetano de 1I1ello de Castro.

Registro das cOII.diçÕ8S ajustadas com o Governador dos Paulista6
Domingos Jorge Velho de que no Alvará acima

se {az menção.

II CapiLulos e condições que concede o Senhor Governador
" João da Cunha SoiLo Maior ao Coronel OOlllÍngos Jorge Velho
« para conquistar, destruir, e extinguir totalmf'nte os negros le
« vantados dos Palmares com a sua gent!', e olJiciaf's que o acom
II panham, tudo na fórma referida, e elle se obriga n'f:3tes Arti
II gos a executar o deduzido por seus procuradores o Padre FI'.
" André da Annunciação, Religioso Carmelita Calçado, o seu Sar
« gento Mór Chl'istovam de Mendonça, e o Capitiio belxior Dias
« Harboza a quem deu faculdade, e poder para se obrigarem em
« seu nome, e ajustarem no que o Senhor Governador achasse
(I conveniente ao serviço de Sua l\Iagestade, que Dcos guarde, e
II elle houvesse de obrar. "

1. li> Que o Sr. Governador dá ao dito Coronel dous quintaes
de polvora, e doze de chumbo para primeira entrada, as quacs
munições mandará pôr no Rio de S. Fraucisco a custa da Fazenda
Real, e não poderá o Coronel pedir-lhe mais munições, e nem o
dito Sr. será obrigado a dar-lhas.

2. li> Que lhe mandará dar o Sr. Govel'llador seiscentos al
queires de fariuha, entre milho, e feijão, se ao~ moradores acoJII
modal' melhor, a saber duzentos alqueires de dous em dous me
'l.es postos na Villa das Alagoas, de cuja parte se obriga o dito Co
ronel a manda·los conduzir pelos seus Indios.

3. li> Que o Sr. Governador lhe dá mais de mil cruzados de fa
zendas, entrando armas de fogo, e o\.ltros petreixos de campanha.

4 li> Que o Sr. Governador lhe larga os quintos que das pre
'l.as tocarem a Sua Magestade, e joia sua, para que tudo possa o
dito Coronel Domingos Jorge Velho repartir entre si, e seus offi
ciaes na fórma que lhe parecer.

5." Que depois de extinguidos os ditos negros se não pode
l'ão servil' d'elles n'esta Capilania, e será elle Domingos Jorge
obrigado a mandar pÔr n'esta Pl'aça do Recife todas as prezas
para della as mandar vender ao Rio de Janeiro, ou a Buenos-Ay
res, e o Sr. Governador lhe disporá em que conformidade o ha
de fazer, e só poderão ficar n'estas Capitanias os negros filhos d~s
Palmares, de idade de sete annos até doze, que uns, e outros serao
vendidos por conta do dito Coronel e de sua gente, porque para
elle serà a sua valia.
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quenas Povoaçõl:ls, chamadas Mocambos, onde assistiam os
seus ma is fieis to veteranos soldados.

Chegou o nosso Exercito, e querendo desfructar estas
plantações as achou já sem fructos, e sem legumes, porque os
negros colheram tudo quanto estava sazonado, e inutilisa
ram o mais que não estava em estado de colher-se, e, aban
donando os Mocambos, recolheram-se á sua praça forle
com designio de resistir, e triumphar do podêr dos brancos,
que por tantos annos os tinham tolerado, sem que jámais
os acommetlessem na sua grande fortificação.

Dividido o nosso E~ercilo em dill'erentes Corpos, se esta
cionou defronte da pOliá do meio o Capitão Mór Comman
dante cm Chefe Bemar o Vieira de Mello com uma forle co
lumna; na frente da p rta do lado direito o Mestre de Campo
dos Paulistas, com os. seus soldados, e na da esquerda o
Sargento Mór Sebastião Dias: os outros Olliciaes foram dis
tribuidos em tomo da estacada. Disposto assim o sitio, in
tentou-se escalar a Praça, arrimando-se escadas á trirrcheira
por diflerentes partes; mas os quase atreveram a subir foram
logo rechaçados, assi m pelos tiros d'armas de fogo, e frexas,
disparados dos baluartes, como de agua fervendo e brazas
lançadas pela estacada, de que muitos dos nossos soldados
morreram, ou lIcaram feridos, pagando os negros este pre
juizo em repetir-se-lhes os assaltos de tal sorte, que ainda
que combatiam cobertos, muitos dos que alguma cousa se
descobriram pereceram. Continuando por muitos dias o
combate foi faltando aos negros a polvora, pois que só tinham
a que os moradores seus parciaes lhes tinham fornecido
antes de se mover esta expedição, da qual não tendo uma
noticia tão anticipada como lhes convinha, afim de refaze
rem os seus paioes, e celleil'Os para um dilatado sitio, já ex
perimentavam tambem falta de viveres; porém os negros
disparavam sobre a nossa gente um tal chuveiro de frexas,
e armas de arrerneço que quasi. faz;am parecer dispensaveis
as armas de fogo. A tudo resisliam os nossos soldados;
mas, havendo bátido infruc~iferamenle as muralhas, e
portas, e tendo constantemente sem proveito tentando esca-
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lal-as a golpes de muitos e fortissimos machados" com per.
da de muita gente, mandou o Commandante em Chefe pedil
ao Govern1\dor soccorro de soldados, e peças (i'Artilharia,
entendendo que sem estas seria impossivel romper as forti·
ficações dos negros.

Aeste pedilorio respondeu o Governador que ficava reu·
nindo gente, e dispondo as carretas para ir em pessoa soco
correi-o; porém esta rosposta não fez suspender os combales,
e nem o ardor dos que combatiam, e pelo contl'ario faltando·
lhe já os viveres, a ponto de cederem os Ofhciaes parle ias
suas rações erp beneficio dos soldados, continuaram os ala·
ques càda dia com maior vigor.

Entretanto iam os negros afrouxando, já porque aI
ãl'masdearrcrneço se diminuiam todos os dias, e jà porque
o mantimentos IhJ faltavam, por quanto, não podendo re·
correr ao campo, que era o seu inexgotavel celleiro, se mano
tinham então em pequena quantidade de grãos. que ajnd~

lhes restavam, e sobre tudo na esperança de que o nosso
Exercito não permaneceria muito tempo no assedio, ja peja
diminuição que tinha soffrido com mortos, e fel'idos, eja
porque, ficando-lhe mui distantes os viveres, não permane
ceria soffrendo grandes privações, gente que desde a guerra
dos Hollandezes vivia em paz, e no gozo de lodos os com·
modos.

Assim discorriam os negros, quando um dia, da SUl

atalaia, viram irem-se cobrindo os campos de gaJos, canetas,
cavallos carregados, &c., &c. , e grande numero de gente
que das Villas do Penedo, e Alagoas marchavam para o nosSO
Exercito. Então conheceram os negros que o sitio perma
neceria, e que a sua perdição era infallivei. N'este estado de
consternação estavam, quando o nosso Exercito refeito pelo
50ccorro principiou novo e caloro.so ataque. OSargento Mór
Sebastião Dias, atacando vigorosamente a porta que lhe fôra
confiada, pôde ganhai-a, e a repetidos golpes de machado
abril-a, ao mesmo tempo que o General em Chefe Capitão Mór
Berncudo Vieir.a rompia tambem, e pelo mesmo modo a ou·
tra porta, cujo ataque reservára para si. O Mestre de Cam-
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p1il ou Coronel dos Paulistas, avisado d:est.a vantagem, avança
immediatamente, e une-se ao Capitão-Mór, para lhe ser com
panheiro no perigo, e na gloria. Finalmente o nossso,Exérci
to entra pela brecha, e apezar de achar forte resistencia,
todavia não encontra a que esperava: então batidos os ne
gros, e invadida a povoação, o seu Zomby com perto de cem
dos seus mais esforçados Capitães, preferindo a morte á
escravidão, dão o mais brilhante exemplo de heroismo [ Pre
cipitam-se no despenhadeiro da sua atalaia, e assim entre·
gando-se voluntariamente á morte, furtam-se á ignomi
nia que os esperava!

Todos os outros negros que ficaram vivos, assim como
'um grande numero de negras, e crianças se renderam a dis
crição. Muitos dias gastou a nossa gente em percolTer a
povoação, onde encontraram bem pouco que satisfizesse a
'Sua cubiça, a excepç[ío das armas, que estavam primorosa
mente polidas. Deu-se logo parte da victoria ao Governador
C,aetano de Mello Castro, que se dispunha para partir no ou
Iro dia a frente de dous mil homens, com um parque de seis
peças. Recebeu o Governador a nova com publicas demonstra
ções de alegria, lançando das janellas de Palacio dinheiro a
gentalha, e no outro dia fez uma Procissão em acç[ío de gra
ças ao Todo-Poderoso.

Os negros, negras, e crianças presos foram conduzidos
para Olinda, e ahi, ueduzid0 o quinto 'de seus valores para
El-Rei, se dividiram pelos Officiaes, e soldados segundo os

erviços, e prezas qu~ haviam feito, com obrigação de serem
tr'ansportados paI a outras Provincias a maior parte dos ne
gros, alguns d0s quaes foram remettidos para Portugal; de
maneira que, com mui raras excepções, do Quilombo dos
llalmares só ficaram em Pernambuco as negras, e as crianças.
D'esta sorte aniquilaram aquelle Quilombo formidavel em
14 de Maio de 1695, depois de um sitio de mais de dous
me~es, e de bem notavel prejuizo de gente. Os Paulistas fo
ram de todos quantos se empenharam o'esta em preza os mais
hem remunerados.

Pela Carta Regia de 23 de Maio de 1703, ficaram por cin-
TOlllO IV. 6.
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co annos livres de Dizimas, as plantações dos Paulistas nos
Palmal'és.

Pela Carta Regia de 4 de Agosto de 1103, se mandou dar
aos Paulistas, Cirurgião e Medicamentos.

Pela Carta Regia de 7 de Junho de 1103, se ve que e tes
Paulistas fundaram no montc -Bal'l'iga- O Anaial de S, Cae
tano ( hoje Jacuipe ), e d'hi lhes veio grande lucro.

Finalmente pela Carta Regia de 9 de Julho dc 1703 se
mandOll dar nos amciaes superiores, e subaltcrnos dos Pau
listas meio fardamcnto, igual ao que tinham os soldados.

Sob o governo de Mello Castro foi, por ordem negia, ar
mada e guarnecida a Fortaleza da - lIJadre de Deos e S, Pe
dro -, fundada ( quando D. João de Souza govcmou esta
Pl'Ovincia) pelo I Capitão Antonio Femandcs de Matos no
Iugal' quc o'csla Cil\ade ainda hoje conserva o nome de
- Forte do lt1lf!l'os. - Essa Fortaleza, que, segundo os alicerces
que ainda Testam, occupava um quadrado de faces pelo me
nos ue trezelltos palmos, foi demolida no seclilo pas
sado) e a maiol' parte do seu terreno occupado depois paI'
differentes edincios, levantados sobre as muralhas, Em um
d'cstes edifici.os, que por algum tempo scrvio pum recolhcr,
e emprensar algodrío, conservou-sc intacto até Fevcreiro do
'presente aTIno (1847) o arco, cujas bases sustentaram o pOI'
ti10 ua Forta1'e~a, e sobre o qual o seu fundador collocou uma
pedra ue nove p-almos e múio de comprimento, e qUGlsi trcs
de altura com a seguinte inscrípção, que agora vcio a sei'
doscobcrta, porque, pOI' ordem do SI'. Inspectol' da Thesou
rari'a da Fazenda, foi o referido arco arrasado por amcaçal'
ruina:

ESTA FORTA.LEZA DA MADRE DE DEOS, E' s'. PEDRO REli'i,\NDO

o SEIlENISSI~lO REI D. PEDRO ll, E GOVERNANDO ESTAS C,~PITANIAS

D, JOAÕ DE SOVZA, FEZ A' SVA CVSTA o CAPITAÕ ANTO Fns' DE MATOS'

PERA. FAZER, SERVISO A SVA lUAGESTADE QVE D'OS GOARD. ANNO 168;>

Caetano de Mello Castro governou ailtlda PernambucO
por mais de quatl'O aflflOS, !depois \la exbinoçüo ido Qnil@mbo
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dos Palmares; mas em todo esse lempo, além do que fica ex
posto, nada mais digno de notar-so offereceu o seu Governo,
que durou até 5 de Março de 1699, dia no qual deu posse a seu
successor,

CAPITULO IV.

Sob o governo de Mascarenhas, 17.0 Governédor de Pernamhuco, rece
be nova fórma a Junta de Missões j regularisaut-se as promoções
dos Indios livres, e se dêo providencias sobre a compra e venda d'aquel
les d'estes infelizes, que a barbaridade européa reduzio á escravidão,
A Mascarenhas succede Francisco de Castro Moraes, 18.0 Governador,
e a este Sebastiêo de Castro Caldas, 19.0 Creaçlio da Junta da Coroa.
Reorganisaçêo da Alfandega. Tentativa sobre as minas de salitre.

1699 A 1711.

A i\Jcllo de Castro, qne, como expuz no Capitulo pre
cedente, aniquilou o Quilombl) dos Palmares, succedeu D.
Femanuo Marlin Mascarenhas de Lancastro, 17: Governador,
que tomou posse do Govomo de Perna mbuco cm 5 de Março de
1699.

Este Fidalgo, como quasi todos os seus predecessores,
cuidou somente em enrIquecer-se, considerando Pemambu
co como uma Fazenda, cujo uso-fructo, sendo-lhe concedido
por um certo tempo, convinha aprovei,ta-Io, entretanto
que não chegava o outro, que, como elle, tambem viri::). usu
fructua-la. Arbitrario, (1<) não desprezando um só meio, pelo

(~) O. Fcmando Martins l\lascar nhas de Lancas.tro, Ami
go, bu El-B.ei vos envio muito saudar. Via-se a \'oS$a C'l-rta
de 21 dc Junho d'este anno, em que dais conta de haveres man
dado com degredo PlIra Angola a Gonçalo Gomes, por ser um
dos dous complices de ferirem, ao Padre l\lissio~ario André
G.al'l'os, por lhes querer impedir o levarem comsigo a duas ln
<l~as donz.clas, para usarem mal d'ellas, como havia nolicia do
BISpo d'essa Capitania, c que. elT. vindo o companheiro que
e!"a Alvaro Teixeira do Assú, d'onde eSlava de prçsidio, lhe ha
vIa fU'lel' cQ.l1lpanhia, por se 'Vos hllver ordenado fizesseis to
da a diligencia pelos prender, para serem casligados. E pa
}'eceu-me dizer-vos, deveis declarar se Gonçalo Gomes foi de-
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qual podesse haver ·dinheiro, a avidez o levava a dar largas
a sua Jurisdicção : (2) com tudo Pernambuco não se resentio
de males consideraveis que lhe fizesse este Governador, e pe
Jo contrario o resto do Quilombo dos Palmares, á .cuja
fl'ente se apresentava o negro Camuanga ( que dava bem que
cuidar ao Ministerio, (3)) foi quasi todo aniquilado, fun

dando-se povoações n'aquelles lugares, e finalmente pondo'
se as cousas alli em segurança.

gredado por sentença, ou não, e se fez certa a sua culpa, por
não constar da vossa Carta, que se teve este proc~dimento

da Justiça, que sempre devia proceder "u'este, caso, segundo a
disposição da Lei, pois' ninguem pódc ser 'éonderrmádo: sell~ ser con
vencido, e ouvido de sua defesa. Escripta em Lisboa, a 27 de Setem
bro de 17UO. , ..

Para o Governador da
REY.

Capitania Geral de Pernambuco.
Conde de Avei'l:o.,

(2) D.. Fernando Martins Maccarenhas de Lancastro. Eu El
Rei vos envio muito saudar. N'este Heino fizerain requerimen
to o Sargento-Mór, Capitães, e mais Officiaes do Regimento
dos h01IJenS pardos, para serem confirmadas as suas Patentes,
como outros muitos Capitães, e Cabos das Ordenanças, postos
creados 'âe novo a que lhes não deferi por ser contra as mi
11has ordens'poderem os Governadores formar estas companhias.
:E pareceu-me ordenar-vos, deis a rasão que para isto tivestes,
:rois o que1se ordenou foi sómente alguns Capitães-l\lores nas
FregueziÇ\s dos I Sertões das Rodelas, e Piagy, concedendo-vos
que podesseis levantar estes de novo, e não estenderes a vossajuris
dicção. Escripta em Li-sboa, a 10 de Novembro de 1700.

REY.

Para o Governador e Capitão Geral de Pernambuco.
Conde de Aveira.

(3) D. Fernal1do.M:utins Mascarenhas de Lancastro. Eu El
Rei vos envio muito saudar. Havendo visto o que escrevestes
sobre a desobediencia do negro Camuanga, faltando a palavra
que por varias vezes tinha dado ao Bispo d'essa Capitania, e o que
se póde temer de sua rebeldia. e engrossar o seu poder: Me pare
ceu ordenar-vos que com elfeito lhe mandeis fazer guerra, e que o
busquem de proposito por toda a parte para se lhe dar o castigo
que merece. Escripta em Lisboa, a 11 de Outubl'O de 1700.

nEY
Para o Governador e Capitão Geral de Pernambuco.

Conde de Aveiro.
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Este Governador fascinado pelo ouro dos mercadore
, mascates) Portuguezes moradores no Recife (que era então
Povoação) expÕz a EI-Rei em uma representação, que mais
conveniente era erigir o Recife em Villa, e separa-lo da juri 
dicção d'Olinda, do que conserva-lo unido; porém ainda d'esta
vez não inl1uiram no animo do Rei, ou no de seus l\Iinistros,
as argucias dos Portuguezes do Recife, e pelo contrario sua
Magestade se pronunciou abertamente contra lal erecção, rei
terando a ordem, pela qual eram os Governadores, e os _linis
tros obrigados a residirem em Olinda. ( 1 ) Se porém os merca
dores não conseguiram d'esta vez a erecção da , illa do Reei fe,
obtiveram todaVIa permissão de votar nas eleições dos Officiae
da Camara d'Olinda e Almotacés, introduzindo-se assim na
governanç~ do Paiz homens· fo"rasteiro.s, somente porque o
EUl'opeos não podiam tolerar que os naturaes da terra, que
benigna os hospedou e énriqueceu, os prefel'issem na govel'
nança ~ O'esl'arle consegu il'am os Portuguezes de Pernambuco-,
em 1703, o que os do Maranhão'só viel'am a conseguir um se
enio depois. (~)

(1) D. Fernando Martins Mascarenhas de Lancastro. Eu El
Rei vos envio muito saudar. Havendo visto o qne me represen
tastes sobre se dividir a jurisdicção da Camara de Olinda, creando
se outra em o Recife, me pareceq dizer-vos que por nenhnma
maneira se deve pôr em pratica este arbitrio da divisão do Recife
da Cidade de Olinda, pois por repe~idas ordens tenho recom
mentlado a sua conservação, ordenando que a assistencia dos Go
vernadores, e Ministros seja em Olinda, por se entender qu,e ab
.olutamente se perderá se assim se não executar. Escripta elU
Lisboa, a 28 de Janeiro de 1700.

REl'.

Para o Governador e Capl1âo Geral de Pernambuco.

Conde cJ-e Aveiro.

(2) O. João por Gr.aça de Deos,.Principe Regente de Portugal,
e dos Algarves d'aquem, e d'além Mar, em Afriea de Guiné, &c.
Faço sa~er a vós, Governador e Capitão General da Capitania do
:l'laranhao: que sendu-me presentes as Provisões de 23 de Julho
de .1745, e de 4 de Março de 1747, que determinam sejam sómente
elelto~ para Officiaes da Camara, e Almotacés d'essa Cidade, os
P~'oprlOS Cidadãos <l'ella, seus filhos e netos; e tendo consiclera
çao ao que sobre eilas se me expoz em consulta da Mesa do meu
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Si os Portuguezes obtiveram no tempo do Governador
Mascarenhas ingerir-se na governança de Pernambuco, a sor
te dos Indígena ao menos mereceu alguma altcnção do
1\Iinistorio do Hei. Por Carta Regia de 28 de Janeiro de
1701 aJunta ue Missões, (2) que até então em quasi lodo' os
casos procedia informemente, sem ao menos secrever o re
sultado de suas sessões, foi regulada (3) de maneira que

Desembargo do Paço, precediclas as neeessarias Informações, e
l'esi10sla do Deseml1argador, Pl'Ocurador de minha Real Corôae
Fazenda, e, querendo d'uma vpzalalhar os inconvenipntcs, e dall1
no~ que ao meu serviço, e tranquillidade d'esses povos, resulta da
slricta observancia, c lilteral intelligencia d'aqueUas ditas Pro
visões: Conforlllanllo-me com o parecer da referida l\lesa; Hei
por bem declara-Ias: E ordeno que para Almotacés, e Ofilciaes
da Camara, sejam tambem chamados os domilicial'io' d'pssa Ci
dade, posto que d'ella naturaes não sPjam, uma \·e7. que cstejam
Das circumstancias da Ord. do L.o 1.0 Til. 67, c das I~xtravagaules

de 12 de Novembro de 1611, e de 6 de 1\1aio de 16·j9; poi' que, seu"
do ~ssill1 idoneos uns, e outros, POJ'tugue2.es, c Vassallos meus,
deve desappareccr essa diffcrcnça, que tâo odiosa se to 1'0a : as 1111
o cumprireis, e fareis exactamcnte cumpril·. O Príncipe Regen
te, Nosso Senhor, o mandou por seu esppcial manoado pelos ~Ii

nislros abaixo assignados, do Seu Consdho, e seus Desembargá
dores do Paço. - João Pedro Jl1o!ll1lt1'rl d'Arro1lceca e Sá a fl'Z no Rio
de Janeiro, aos 17 de: Julho de 1813. - !Jernar'do José de Sou.za Lo
bato a fez escrc\'er. - Thoma: Antonio de Villa-iVolJfI l)ortl/gal.
Lui:; José de Carf)alho e Mel/o. - Por lmmediala Resolução dç S.
A. R., &c., &c.

(2) Quando tralar da IgrejaPernambucana, maleria rCScl'\'a
da para um Tomo, tXI,orei minuciosamente a historia das i\lis
sões.

(3) D. Fernano!) l\Iartins Mascarenhas. Amigo, Eu E1-Rei
vos envio muito san dar. Sendo informado que pelo maior. nu
mero dos 1\linistros que ~ão chamados a Junta tias Missões
d'esse Estado, se segue aigl1ma confusão dus vutos, e que se
])ão toma assento por escriplo das materias que se tratam
]1ella, ~ porque não cOlll'ém que se continue esle damno que
pôde ser elll grave prejuizo 00 serviço de Deos 'osso Se
nhor, e meu; san servido ordenar-vos, que, além da vossa
pessoa, e do Bispo, h50 de assistir na dila Junta as pessoas
seguintes: O Ouvidor Geral, o Provedor da Fa1.Cnda, o Rci
tal' do Collegio de Olinda, o Guardião de S. Francisco, o Prio,r
dos Carmelilas descalços. o Prior do Carmo, o Abbade de S.
Bento, todos da Cidade de Olinda, o Prior dos Padres refor
mados do Carmo, e o Proposito da Congregação de S. Fe
lippe Nery, que assistem nos Conventos do Recife, e o Secre
Viria do Governo, que, comQ tenho ordenado, deve servir de
Secretario da mesma Junta, a qual se fará infallivelmente em
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podcsse ser proficua aos I11l1ios, cuja civilisaçõo estava a seu
cargo. Oulra providencia nào menos proficua aos mesmos In
uios, que a barbflria d'quelles tempos tinba reduzido á escra
vidfío, contém a Carta Regia de 1t ue Janei 1'0 do referido ao no,
na qual cuidadosamente teve II Rei em vista evituI' muitos abu
sos prejucliciaes á libel'lladedesses infelizes;(2) assim como
na outra Carla Regia da mesma data igualmente deu acertal!a
medidas comducenles a conserva-los aldeiados, moderanuo-

todos os 1l1t'1.es do anno, ai '111 dus mais dias, em que por ra
silu dos negocias vo' parecló'r a vós, ou ,"us disser o Dispo
que he ne':t'ssario, E dc todos os n"gucios que se tratarem
lia Junta, elll quaesquer dia', se faril assento tio que se ,"en
ccr, assigna:lllo lodos, e declarnndo cada UIll o seu voto, co
mo lhe parecf'r, de que haverá IIIll livro, numerado, e l'U

hricado por vô~, I~ IJuando os Visitadorf's, c Provinciaes se
achare III d'essa parte, se clioll1ariln tambelll li dita Junta pa
ra sercm inf'ol'lllat1o do Estado das i\lissõf's, c de como os
sells Religiosos satisfazem a obrigação dellas, Escripta em
Salvaterra, a 28 de Janeiro de 1701.

Rn.
Para o Governador de Pernam buco.

. (2) D, Fernanlj.) l\lartins 'Jascarenhas de Lancastro. Ami
go, En EI-Rei vos enviu Illuito saudar, Por me ser convenien
te que nas compras e vendas dos 1ndios haja toda a al'eri
guaç:io nf'cessaria, COIIIO me f(,7. presente pda .fuIlta das )fis
sões o Padre Migud Carvalho: fui sf'rvido r('solv('r que os
1ndios que se v('uderem, e clJmprarClll nas Villas c seus ter
IIIOS, se niio poss:.lI1l compraI', 1lt:1l1 vender, s('n50 em lira a
pnhlica; pur 'III os que Sf~ venderem, nos Sertões, onde nilo
lJa justiças Illais que us Juizes que tenho oJ'denado, se faça
qlie stas vendas sejdll1 e011l autoridade do Juiz dc seu dis
ll'ieto, Illostrando-Ihes o titlllo por que lhe pertcnce, chaman
do u f'SeraVll adiallte de si, que diga a duvida que tCIl1 a es
cravidão, e que ninguem os possa comprar seUl esta ave ri
guaçilo, que lh~ ficará como titulo, e no casu que 11aja duvi
da sobre o capliveiro, se rcsolverá lia funna que tenho orde
lIado, sc observe com os Indios que fugirem para as suas Al
deias: (' sem isso se não poderá vender, c os Juizes Ordina
rio serão obrigados a dar todos os annos conta ao Ollvidor
Geral, e elle ao Governador, das- compras e vendas dos 1u
dias que se fizerem nos seus districtos, declarando a rasão de
as approvar, c consentir, De fJue me pareceu avisar-vos pa
r~. que na fiirma referida façais executar esta minha Resolu
çao. Escripta ell1 Lisboa, a 11 de Janeiro de 1701.

REY.

Pum u Gove.rnador e Capitão Geral de P.ernall1buco.
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lhes a sua inclinação feroz. (1) Tambem n'esse tempo occupou
o cuidados do Ministerio do Rei o sustento, e educação dos
escravos dos engenho) baixando sobre este objecto uma carla
Regia lque mandou obrigar os Senhores dos engenhos' a da·
r~m aos seus escravos um dia em cada semanna, ou o sus
tenlo,necessario. (2) Mascarenhas finalmente governou até 3
de Novembro de 1703~ dia no qual entregou o Governo a seu
successor.

(1) D. Fernando Martins Mascarenhas de Lancastro. Amigo l

Eu El-Rei vos envio muito saudar. Mandando ver no meu
Conselho Ultramarino a representação que o Padre Miguel
Carvalho me fez pela Janta das Missões sobre o muito que
convem a meu serviço ter os Jndias Aldeiados, contentes, e
unidos para as occasiões que se podem olferece\' de guerra con
tra os Tapuy'as barbaras, :Me pareceu ordenar que os Capi
tães-móres façam listas dos que forem capazes para agueI'
l'a, e que dos mesmos façam os Capitães, Alferes, e mais oro
ficiaes, procurando te-los unidos, e contentes, para que quan
do aconteça ser-lhes necessario fazerem guerra a alguma na
ção barbara, nossa inimIga. os ache promptos; com declara
ção que os ditos Capitães-móres não poderão fazer por si,
nem pelos Jndios guerra, que não seja defensiva, porque
para a fazerem olfensiva venham dar parte; e vós fareis Jun
ta d'aquellas pessoas que se tem determinado, e,assentando-se
que convém, se fará, se não som'er a demora de me poder
dar pane para a approvar, porque dando-se lugar a isso, se
me deve avisar sem pôr em execução a dita guerra; e, ou
vindo vós os Missionarias das Aldeias, me fareis presente pe·
]0 meu Conselho Ultramarino, na primeira occasião que se
olferecer, as causas que os Capitães-móres tiveram para a
guerra delfensiva, e oas quc vós tivestes para a mandar fazer
otfensiva, sem primeiro dares parte no Conselho: de que vos
aviso para teres entendido a Resolução que fui servido tomar
n'esta materia; e a fazeres executar na fórma que por esta
se vos ordena. Escl'ipta em Lisboa, a 11 de Janeiro de 170/.

REY.

Para o GovetJl:ldor e Capitão Geral de Perna~)buco.

(2) D. Fernando, &c. Mandando ver no meu Conselho Ultra
marino o que se me representou pela Junta de Missões sobre os
Senhores de engenho darem o :labbado livre aos seus escravos
para a cultura das suas roças, ficando desembaraçados os Domin
gos e dias Santos para assistirem a Doutrina Chl'istãa, e aos Offi
cios Divinos j e por se reconhecer que esta matel'Ía he gravissima,
e fiue se lhe deve applicar todo o \'emedio passivei, que conforme
o direito humano e Divino, assim como os escravos são obrigadoS
a servirem a seus Senhores, tambem estes tem obrigação de lhes
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A' Mascarenhas succedeu Francisco de Castro Moraes, 18.C

Governador, que tomou posse do Governo de Pernambuco
no ci tado dia 3de Novembro de 1703, e servio até 9 de Junho de
1707. Sob a administração d'este Governador, a não se mencio
llar algumas correrias de um pequeno bando de escravos fugi
dos, capitaneado pelo preto Camuanga, que irrcommodava
os moradores d,) Porto-Calvo, pouco mais oecorreu, que me
reça notar-se. Pernambuco em todo esse tempo permane
ceu em silenciosa apathia, uem semelhante acalmaria percus
Sara de medonhas tempestades; e com elfeito uma borras
ca honível seguia-se a essa tibia calma, como adiante se verá
em o Livro IX d'estas Memorias.

Durallte o governo d'este Governador, houve em Portu
gal uma Regencia, que nem todas as historias mencio
nam; e porque n'esse tempo baix.ou para Pernambuco uma
Provisão, (2) que declarou como se devia entender a pa-

dal'em o sustento necessario, para qne não morram: Me pare
ceu ordenar-vos, oDl"igueis aos Sel'lbores de engenhos que ou
deem aos seus escravos o sustento uecessario, ou lhe deelO um
dia na semana pam o poderem com a sua industria grangear, o
que d'esta alternativa escolhel'em os ditos Senhores. Escripta em
Lisboa, a 31 de Janeiro de 1701.

nu.
Para o Governador de Pernambuco.

( 2) Eu a Raynha da Grão-Bretanha, Infanta de Portugal. como
Regente destes Reynos, 1\0 impedimento du Senhol' Rey D. Pedro
\Ileu Irmã'o. Faço saber aos que esta minha Provisão virem que
havendo respeito ao que me representou n'esta Côrte o Procura
dor dos mm'adores do Recife, sobre a Resolução que ,fui servida
tomar a cerca do· mercadores não servirem no Senado da Camara
da Capitania de Pernambuco, mandando se execute o que sobre
esta materia está provido por uma Provisão, pedindo-me mandasse
declarar quaes eram os mercadores, que a tal palavra compre
hendia, por se evitar cout 'ndas que sobre este mesmo parti
cular tem havido entre os moradores ·da Cidade de Olinda e os do
Recife: e tendo a tudo consideração, Hei por bem de declarai'
que na palavra mercadores, se comprehellda sómente ás }'cssoas
que asssitem em logea aberta, vendendo, medindo, e pesandQ ao
povo qualquer gencro de mercancia actualmente, Pelo que man
do ao Governador da Capitania de Pernambuco, Ouvidor G'el'al,
e Officiaes da Camara della, que com esta declaração cumpriio,
e guarde~n as Provisões que sobr~ este particular se hão passado.
e as fação cumprir, e guardar inteiramente como Della se CODtém.

TOAIO IV. 7.
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lavra - Mercadores - que tão grande importancia politica
então tinha, pareceu-me conveniente dar ao leitor uma
breve ideia d'essa Rogencia.

A Infanta D. Catharina, filha de EI-Rei D. João IV, e
da Rainha D. Luiza de Gusmão, que casára, em 16M, com
Carlos n, Rei de Inglaterra, e que conseguira d'este seu
Marido o abraçar a Religião Catholica Romana, e n'esta fé
morrer em 1685, abjurando a Religião protestante, passou,
depois de vi uva, em consequencia de sua crença Religiosa, I

-por grandes desgostos, e estes a induziram a voltar para Por
tugal em '1693, afim de viver em companhia de seu irmão, EI
Hci D. Pedro, que a recebeu com publicas demonstrações -de
amizade e respeito. A esta Rainha Estrangeira, mas Infanla
Portugueza, eflCarregou EI-Rei D. Pedro a Regencia do Reino
porduasvezes: a primeira quando fez uma viagem á Beira,
e a outra quando adoeceu em 1705. Foi n'esta seguQda
Regencia que essa Regente resolvtlu declarar ao Governo
de Pernambuco, que na palavra -1\Ierca.-!ores - só se devia
comprehender os homens que tivessem loja aberta, vendendo,
pesando, ou merlindo; e que portanto, a excepção d'estes,
todos os outros podiam servir nos Senados ( Camaras Muniei·
paes ) se estivessem nas circumstancias de servir. POl'ém esta

e assim esta valerá corno carta, indo passada pela CbancelIaria,
em embargo da Ordenação do Livro 2,0, Titulo 3.0 e 4,0, em con·

tI'al'io, a qual se registrará nos livros da Secremria e do Senado
da Gamara da dita Capitania de Pernambuco: e vai por duas
vias. - Theotonio Pereim de Costt'o a fez em Lisboa a outo de \\'Iayo
de mil sete centos e cinco. - O Secretario André Lopes da Lavra a
fez escrever.

RAYNHA.

Provisão por que Vossa Magestade lia por bem que na pala
vra mercadores incorporada na que se passou a requerimento
dos mondores da Cidade de Olinda se comprebenda sómente as
pessoas que assistem em log.ea abel'ta vendendo, medindo, e pe-
ando ao povo qualqner genero de mercancia actualmente, como

nesta se declara, que vai por duas vias e não passa pela Chan
cellaria.

J'

Para Vossa Magestade ver.

R ...nulA,
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declaração mui longe de neutralisar os odios, e evitar o mal
que tinha em vista evitar, pelo contrario se não o augmen
tau, deixou o negocio no mesmo estado, vindo finalmen te
a ter o desfecho tragico que se verá no seguinte livro.

A Castro de Moraes succedeu Se bastião de Castro Cal
das, 19.0 Governador, que tomou posse do Governo de Per
nambuco em 9 de J unho de 1707. Este homem avaro eim::
moral cohrio Pernambuco de luto, e causou desgraças innu-

f meraveis. Então contava esta Provincia uma Cidade, e dez
Villas, contendo 40 Freguezias, e 254 engenhos de fabricar
assucar; sua população estava crescidissima, e a civilisação,
attendendo-se pal'a a época, e para o estado de Colonia, po
de dizer-se que tinha dado passos agigantados. Este grao
de illustração, a que já tinha chegado o Povo PernamLu
cano, induzio sem duvida o Ministel'io do Rei a coarcLar
d'alguma sorte o arbitrio dos Governadores na parLe judi
ciaria.

Por Carta Regia de 7 de Dezem bro de 1703, foi creado
o Juizo da Corôa~ independente do Governador, composto pelo
Ouvidor e dous adjunctos ao menos; isto he, o Juiz de F6ra (t)

e um dos Advogados mais antigos do Auditorio, com tanto
que fosse formado em Coimbra, devendo as decisões tomar
se por dous votos comformes, se por ventura não hou
vessem tantos Lettrados nas mesmas circumstancias, que se
podesse conseguir a decisão pOl' tres votos. (2) Das sen-

( 1 ) A Vara de Juiz ele Fóra da Capitania de Pernambu
co, com o mesmo ordenado que Unha o da Cidade da Babia,
foi creada por Carta Regia de 28 de J aneiTo de 1700, deven
do essa despeza ser supprida por ulUa nova imposição sobre os
couros e solas.

(2) Em 1729 occorreu ser o unico Advogado formado, e
mais antigo que havia em Pernambuco um pardo, e o que se
lhe seguia em antiguidade de mui poucos creditas litterarios j e re
presentando o Governador a RI-Rei esta occurrencia, alterou Sua
Magestade, por Carta Regia de 8 de Abril de 1730, a ordem es
tabelecida, nomeando para vogal do Juizo da Corôa a Bal
thazar Gonçalves Ramos, e ordenando que por fallecimemo
.d~este. o Gov:ernador nomeasse todos os annos um serventua
no, que dependeria de approvação' Regia.
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'tenças d'este Juizo estabeleceu a Carta Regia mencionada
recul'so para a Relação da Bahia.

Tambem, e pela mesma razão de augmento e civilisação
do Paiz, a Fazenda Publica, (então Real) cuja administra
ção estava inteiramente entregue ao Provedor da Fazenda,
teve no secu lo XVII alteração no modo de ser fiscalisada, e
arrecadada.

Por Carta Regia de 4 de Fevereiro de 1711 tornou-se ,
a arrecadação dos Direitos muito mais regular, dando-se
uma nova fórma á Alfandega, da qual passou a ser Juiz o Ou
vidor Geral, continuando todavia.a servir de casa de arre·
cadação dos Direitos um pequeno armazem, que ainda ho
je conserva o nome de Alfandega Velha (2) no Bairro de
S. FI'. Pedro Gonçalves.

A descoberta que no seculo XVI, sob o governo de
Caetano de Mello, se havia feito de nitreiras naturaes em
um lugar poucas leguas aquém da margem septentrional
do Rio de S. Fmncisco, despertou os cuidados do Ministerio
Portuguez Tendo sido em 1700 o Engenheiro João Rodrigues,
encarregado de examinar as referidas nitreiras, e havendo elle
aillrmado a sua existencia, determinou El-Rei, por Carta Re
gia de 2 de Dezembr,o do mesmo anno, que se situasse em
Buique (sertão) uma Fazenda de gados, soltando-se n'el1a
50 vaccas, tomadas aos contratadores dos Dizimas, e qua-

Esta alteração foi filha dos tempos, e impolitica. Se o par
do era honrado. se elle tinha inteligencia. porque exclui-lo do
lugar a que o seu gráo lhe dava direito? Assim como sou
avesso ás idéas de nivelações familiares, nã:.o posso deixar de
seosurar injustiças.

( 2) Por Carla Regia de 17 de Agosto de 1724, foi transfe·
rida a Alfandega para o Trapichc e casas de Pedro Mascare
nh~, pagando-se-lhe de aluguel 320j'000 rs., e fazendo-se os
concertos necessarios á custa da Fazenda. Em 1743 projec
tou-se edificar uma Alfandega no Forte do Matos, e ainda
se chegou a assentar algumas pedras sobre os alicerces de
uma Fortaleza que alli construi o Antonio Fernandes de Matos j

mas, em consequencia da Carta Regia de 3 de Março de 1744, sus
pendeu-se a obra, cOlltiuuando a Alfandega no armazem de Mas
carenhas, até que em 1826 foi transferida :rara I) Go,nvento da
Madre de Deos, onde se acha.
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tro egoas, compradas pela Fazenda Real, afim de se tirarem
da producção d'esta Fazenda os animaes ~ecessarios para os
trabalhos das minas, e o sustento de oitenta casaes de ln
dios, que se destinaram a este serviço. O Coronel Leonel
de Abreu, a quem EI-Rei coorferio a Mercê do Habito de Chris
to, foi nomeado administrador das minas de salitre, o Capitão
Mendonça Director dos lndios, e o Desembargador 19nacio de
Uoraes Sarmento Superintendente das referidas minas. Final
mente encetaram-se os trabalhos, COlloc0u-se a fabrica, e com
effeito alguns quintaes de salitre se apuraram; mas depois de
muitos vexames do Povo, com aberturas de estradas para
passagens de carros, e de muitas despezas, vendo-se que
o resultado não correspondia ás esperanças, deixou-se, em
1709 de continuar n'esta em preza ; e tornando-se contas
aos empregados n'ella, retiraram-se estes para Lisboa. As
sim se mallograram todos os planos, depois de sete annos
de inuteis vexames, movidos mais pelo genio altivo, e ca
racter àespotico dos Funccionarios, do que pela necessidade.

Entretanto que se cuidava na exploração de nitreiras, e
que outros trabalhos, principalmente a agricultura, demanda
vam braços, os Pernambucanos eram arrancados de seus lares
para longes terras, quando sua Patria tanto d'elles pre-
isava! Em 1704 duas expedições militares sahiram de
ernambuco para Angola, (uma de mais de cem praças,

I)utra de 96) e d'estes expatriados talvez nem um só val
asse. Não se contentava o Governo Portuguez em derra
nar por todo o Brasil os Pernambucanos, era preciso tam
em que Angola lhes servisse de sepuIchro ! Quanto soffre-

'am nossos passados! Quanto igualmente nós soffremos!
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'LIVHO IX.

1>,\ SEDIÇÃO A QUB DEU LUGAR EM PERN.AMBUCO A GRBAÇAÕ DA
VILLA ( HOJE CIDADE ) DO RECIFE.

PROEMIO.

A historia, tanto da guerra civil e suas causas, que teve
lugar em Pernambuco nos annus de 1710 e 1711, pela creação
da Villa do Recife, ( hoje Cidade, e Capital da Provincia)
como das consequencias d'essa guel'l'a, foi escripta pelo Re
verendo Antonio Gonçalves Leitão, natural d'esta Cidade, a
proporção que os factos se iam suocedendo. O autor dividi o es'
ta .obra em duas parte~: na primeira narrou a guerra, suas
causas, e circumstancias, e inserio um Manifesto ( i' ) em que
demons~rou ser injusto, tyranico, e contra legem Magestatis e
utilidade publica o movimento sedicioso dos Europeos Por
tuguezes, então moradores no Recife, e que o Bispo, que
n'esse tempo governava Pernambuco, podia, segundo o
Canones, e sem incorrer em irregulal'idade, delegar a admi
nistração das AI'mas, ainda que do uso d'esta delegação e
seguissem mortes, e cortamentos de membros; e na segunda
narrou as consequencias da guerra, devassas, que se tiraram,
prisões, que se fizeram, &c., &c., &c.

D'esta obra alcancei uma copia mui to mal esçripta em di
versos cadernos, e o original da. primeira pal'te; mas, ten
do o possuidol' d'este original prestado-m'o sómente por oito
dias, e, além d'isso, privando-me copia-lo, apenas me sorvio
para corrigir a primeira parte copiadanos cadernos, que tinha
alcançado. Ora, estes cauernos, posto que muito mal escriptos,
e recheiados de erros grosseiros, todavia não alteram os fac
tos, e pelo contrario, cotejando eu os referidos cadernos com
a mencionada primeira parte, convenci-me que n'isso eranl

( i' ) Não publico este Manifesto, porque não me foi pe~'mil
tido copia-lo, e o dos cadernos que obtive, contém tantas mex
actidões, que não dão lugar á correcçâo.
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fieis, e que apenas omittem alguns nomes, cuja omissão julgei
conveniente conservar: mas a obra em si mesmo tem muitis
simos defeitos. Escripta em estylo do XV seculo, abundante de
circumloquios, segundo o gosto d'esse tempo, ella, além d'isso,
não esta mui bem ordenada j os factos em muitos lugares
carecem de ligação, e n'outros, offerecendo a primeira vista
um sentido amphibologico, obrigam o leitor a um minucioso
exame, para entender o histilriador.

Eis o unico documento que tive, e que ha, d'essa guerra
desoladora, que infelicitou tantos Pernambucanos illustres,

. e patriotas. Hesitei se,devia tomar o trabalho de corrigir a
obra, ou apresenta-la tal qual. No primeiro caso desanimei
logo, pela incapacidade que em mim reconheço, e consequen
lemente pelo receio de, em V13Z de corrigir a narração, adul
lerar os factos; no segundo <principalmente na primeira par
le, cujos cadernos esUío mui mal escriptos ) não me pareceu
conveniente publicar enos grosseiros, e trechos fastidiosissi
mo , que nada esclarecem. N'esta perplexidade escolhi o
meio termo: nem corrigi a obra, nem a publiquei tal qual.
Sendo fidelissimo na exposição dos factos, não alterando em
nada a ordem, em que os collocou o historiador seu coevo,
apenas, reduzindo a duas partes a um só livro, evitei os er
ros grammaticaes mais notaveis, e algumas circumlocuções ni
miamente OCiOSIlS. He pois todo o IX LIVRO d'estas Memorias
quasi um completo plagiato; e nem outra cousa me permit
tia a natureza da obra, que emprehendi publicar. Não es
crevo uma historia, ( como disse no Prologo ) e seria eu de
masiadamente fatuo, se me lembrasse escrevê-la; eu que no
rnundúlitterario não passo d'um átomo!
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CAPITULO I.

Causas da guerra civil. Tiro no Governador, e retirada d'este. O
Bispo lhe succede, e publica um Perdão em nome do Rei. Acções que
houveram.

1710~

Resgatado do dOJJ;lioio Batavo pelos braços, e sangue d'e
seus filhos, esquecido pela Metropole, quando n'essa luta san
guinolenta e desigual implorava soccorros, Pel'llambuco
devia sámente a' si mesmo sua existencia polirica, e sua li·
berdade. Este povo, pois, com melhor rasão do que outl'O
qualquer tinha direito a ser manutenido em seu foros; maS
os Portuguezes, esses mesmos que haviam desamparado o
Pernambucanos, abandonando-os à sua triste sorte, e á tyran
nía Batava; esses mesmos que pela restauração de Pemam
buco viram enriquecer Portugal com rapidez espantosa; em
vez de olharem para os Pemambncaoos" como para seus dig
nos irmãos, pelo cootl'ario, calcando sob os pés todas as leis,
tratavam este povo docil e fiel, como' a uma [lorda, aqual, não
sendo.dado ter direitos, todavia cumpria sobrecarregar de de
veres! Tal era a condição das Coronias'Portuguezas !

E posto que alguns Portuguezes para Pernambuco vies
sem que, já pela sua educação, ja pelo seu nascimento, eja

•pela índole de que eram dotados, faziam justiça aos naturaes
do Paiz, e fraternalmente os tratava.D, eram em numero tão
limitado, que se perd'ia no meio do' turbilhão de aventureiros
auricedentos, que', todos os annos, nus e miseraveis apartavam
no hospitaleiro Pernambuco. D'esta gente, pois, a mais abjecta
de Portugal, ignorante, e sobremaneira mal educada, abun
dava esta Pl'ovincia. Chegando a Pernambuco, esses foras
teiros conseguiam, a troco de algum trabalho pessoal, adquiril'
4// ou 6//000 rs: com este fundo compravam cebollas, alhos,
&c., &c., e canegados d'estes generos sahiam a vender pelas
ruas e freguezias do interior. D'este gyro mesquinho, se pro
cediam bem e não se embriagavam continuamente, os seu
patricios ( que tinham como elles principiado) os livravam'
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fiando-lhes fazendas para venderem aos moradores do campo,
e assim, arvol'ados em Mascates em breve aq-uelIes estupidos,
que em Portugal nem pal'a Cl'iados sltrviam, tornavam-se ca
pitaJistas, e, esquecendo-se de seus principias, julgavàm-se
superiores a' Nobreza do Paiz, qne tão benignamente os aco,..
lhêra, e que, entregue ao honorifico trabalho agricola, os
honrava, e favOl'ecia liberalmente em todas as occasiões. D'a
qui se vê a rasão porque os Portuguezes nos primeiros tempos
foram denominados Mascates.

Cl'a pois a Província de Pernambuco benigna Mai dos
forasteiros; agasalhava-os, e animava-os, sem que seus fi
lhos murmurassem contra esses que QS maternos afagos lhes
roubavam; pelo' contrario, tratando-os com fraternal bene
valencia, constantemente os favoreciam, e ajudavam, 1tfas
quão caro lhes custaram estes nobre.s sentimentos! Agasa
lharam viboras regeladas, que, apenas fortalecidas, feriram
os peitos que as aqueceram!

Não satisfeitos os Mascates de serem agasalh-ados pelo
Pernarnbucanos, de se lhes permittir occuparem Postos, e até
de se lhes facilitarem meios para conseguirem Habitas de
Christo, com juramentos falos, justificando-se parentes (sem
o serem)' d'aquelles Pernambucanos, que por terem cahido
em pobreza por pouco mais de nl;lda lhes venderam os seus
serviços; Mio satisfeitos com tudo isto, tentaram tambem a
bater·e aniquilar a Nc ':lreza do Paiz, para só elIes gozarem
das honras, e isenções adquiridas com o sangue Pernam
bucano. E como ha muito nutriam em seus fementidos
peitos o desejo de abater os nossos naturaes, á aquelle
mesmos que os haviam fraternalmente recebido, e arrancado
da miseria, conjuraram-se para empobrece-los e enrique
cerem-se, fosse por que meios fosse; Em poder d'esses foras
teiros ,@u Mascates residia todo o commercio ; elles portanto
,eram os que suppriam os engenhos, e tambem os unicos que
,recebiam as caixasdeassucar. No fim das safras cada senhor de
engenho devia uma sornma consideravel ao Mascate que o (i
nha supprido, e então este inllexivel credor instantemente o
apertava, d-ando-lhe a escolher, ou pagar-Iae no anno seguintlt

~MO I~ &
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o duplo do que uevia, ou entregar o assucar a 4001'5. cada
anoba, assucar este que elle remettia aos seus corresponden
tes na Europa a rasão de 1f400 rs. Qualquel' d'estes dous
negoci.os arruinava inrallivelmente o miseravel agricultor;

. mas, tendo os Mascates monopolisado a compra dos assucares,
outro remedio não tinham os tl'istes Pernambucanos que su
jeitarem-se á vontade do oppressor Europeo ! D'esta S{)rte em
poucos annos tomaram-s'e os Mascates grossos capitali tas, c
em vez de seguirem as pisadas dos primeil'Os que. para Per
nambuco vieram, ( que só do commercio cuidavam) intro
metteram-se nos negocios publicos, introduziram-se no Pa
lacio dos Governadores, e finalmente predispozeram-se para
levarem a eífeito o seu intento, isto he, aniquilar a Nobreza
do Paiz. No Governador Sebastião ue Castro Caldas, homem
despotico, ( i' ) immoral, sem Religião, e cuja ambição não Li
ilha limites, acharam elles privança, e meios de desenvolverem
seus planos. Unindo-se pois com este Governador, dando-lhe
interesse nas arrematações dos contractos Reaes, e sobretudo

(i') 'Officiaes da Gamara da Cidade d'OUnda. Eu EI-Rei vos
cO\,io muito saudar. Vio-se as queixas que me fi'LE'stes dos pro·
cedimentos com que se tem havido na disposição de seu govcrno,
Sebastião de Castro Caldas, intromettendo-se na jurisdicçilO 00&
NJinistros, soltando presos, mandando tirar devassas, e suspendeI'
110 procedimento d'ellas despoticamente, abusando das minhas
Leis, e Provisões, e COlllmettellClo outros absurdos, e excessos de
grande prejuizo á boa igualdade da razão, e cm grande damno da
Justiça u'esses povos, o que lhe mando estranh:lr aspel'rissima
mente, e lhe ordeno se não intrometta nos negocios ue Justiça, as-

im cíveis, como crimes, por pertencer o conhecimento d'elles
aos Ministros a quem o tenho commettiuoj e porque insinuaes que
o mesmo Governador nas cartas que escreve a esse Senado Vo&

não poem a cortezia que vos he uevida, e que quer que nas que
lhe escreveis lhe ponhacs a de - Senhor - que só pertence á l\la
gestade : elle pareceu dizer-vos que nas cartas que lhe escrel'er
des lhe deveis pôr a de - Senhor Governadol' = . e Das que eIle
vos escrever ba de dar a dc - Senhores Officiaes da Camara - no
fim da lauda branca, porque assim lhe mando declarar. Escrip
ta em Usboa a 7 de Outubro de 1709.

Ru.
JJliguel Ca1'los.

Para os Officiaes da Camara de Pernambuco.
(Do Livro da Camara de Olinda fi. 122.)
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cevando-lhe o genio ambicioso, descobriram os Mascate
meios de malqllislarem, e aITuinarem .os Pernambucano
mais notaveis. Ora, era entrío o cavallo de balalha a erecção
do Hecife em Villa, negocio este ,que os Mascates tinham to
mado a peiro, e que ha muitos annos solicitavam; mas em
qu tinham encontrado grandes obstaculos, tanto na Nob"e
za, como no Ministerio de Porlugal. Com ludo o ouro, e a
representações do Governador, já de todo votado aos interes-
e lias Mascates, conseguiram d'esse mesmo Ministerio, que

a I,ovoação do Recife sómenle habitada por elles, e por seu
dependentes fosse erecta em Villa. ( i' ) Ufanos e soberhos
com esta victoria, vendo as cousas irem sahindo a medida dê
-eu desejos, o Mascates julgaram que tinha chegado o tempo
de darem um g~)lpe liecisivo na Nobreza de Pernambuco.
Em vel'dade, se elles se tinham portado de uma maneira re
voltante desde muitos anno ,com a chegada da carta Regia
que elevava o Recife a Villa, tornaram-se insupportaveis; tan
to ( que ousadia! ! ) que queriam até excluir das (uncções da
c'overnallça o obres moradores no termo da nova Villa,
mas que não tinham com elle solicitado, e pugnado pela sua
cr ação. N'e te estado de fermentação estavam os animos,
quando o Governador, e o Ouvidor, o Doutor José 19nacio de

( i' ) Scbastiâo de Castro e Caldas. Eu EI-Rei vo pnvio mui
to saudar. Havendo visto o que infurmastes sobre a assistencia dos
Governadorcs e l\lini tros ser na Cidade d'Olinda, e não no Re
cife como costumão, e sendo informado das l':J.sões que há mais
forçosas para esta lIludança por Ministros flue ser\'Írão nessa Ca
pitania, e ser justo se f'\'icem as desuniões que ha entre os mo
radores da Cidade d'Olinda COI\I os do Recife. Fui servido pl'e
millir que se c:rie c:m Villa o mesmo Recife, e que Vós com o
Ouvidor Geral lhe façaes () Termo flue. entenderes póde caber no
districto da mesma Villa, e que o Sui? de Feira faça as Audiencias
lJua spmana em Olinda, e outra no Hecife, assim como se faz
n'esle Reino cm algi:ias Villas. De que me pareceu avizar-vo
para teres entendido a resolução que rui servido tomar n'este
particular, e poderes dar a execnçâo como por esta vos ordeno..
Escripta em Lishoa, a 19 de "ovell1bro de 1709.

REY.

Para o Governador de Pernambuco.
lUigtlel Carlos.
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I'oo-che, (homem homadissimo, e moi imparcial), deram
eorneço á divisão do tel1mo, segundo o determinado na Carta
Regia que oreou a Villa. O Ouvidol' era de parecer~ que á
nova Villa não se desse maior termo do que aquelle que'com-

. l>reh.enclia a rreguezia ( -4 ) do Reci Ce, e com toda a rasiío e
justiça, porque o pt'JVo cresta fregue~ia era mais que suffici-
nte- para manter a Villa; mas o Governador;- que se tinha

eompromettido com os Mascates em reduzir o térmo d'Olinda
11 uID'pequeno oirculo, era de opirlião que o termo do Reoife
eI'Ccedesse muito ao da-lleguezia.

D~aqui resultou seguirem os Pernambucanos o parecer
do Ouvidor, e o .Mascates o do Governador, cp.Je não tinha
em vista scnãn tal'nar Oli n.ela sl1'bol'di nada ao Reci fe, para
onde FJ,'etendia transfer-ira aTl'ematação dos cOlltmctos, unico
negocio,em qne alguns Pernamb ucanos se empregavam, e elo
qual os Mascates pretendiam arlooa-los.

A dar-se ao Reoife o _Lal'mo ql:le o Governador q'leriai
'pel'dia a Nobreza do Paiz; plor quanto, igualando-se 0S [ o
bres aos mercadores, ou Mascates, e sendo esles muito maioJ'e.5
em numero, vinham aqup-lIes a ser excluidos nos Pelouros
dos lugal'es tia llepiublica: perdiam as Rem!as l)ublicas na
arJ1'emataçáo dos contractos, por quanto, sendo os anematan
tes os Mascates, e compondo esLes o Senado, perante quem
se arrcmatavam, yinham el1es a ser Juizes, e partes, e a seu
tilvo podiam arredar da arrematação os Nobr'cs que quizes

sem lançar: perdia finalmente toda a população productora,
por quanto, competindo então aos Almotaces o taxal'em os
"Preços dos viveres, e sendo o Almotacé do Reoife Mascale, se
guia-se ( c~o se seguia) que os generos condu~idos a mer
cado 'Pelos matutas se taxassem em preço mui baixo, e os que
vendiam os Mascates taberneiros>- se estimassem em su.bido
preço.

Estes, e outros âamnos ainda maiores, foram pois o t'e
ultado da boa fé, da.geQl}I'0sidacile, e gcoio hospitaleiro dos

v" )Recife, S.- Antonio, Boa-Vista, e Afogados.
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Pel1nambucanos! D'esta guisa foram crescendo as queixas;.
e exacel'bando-se os odios, e o Governador em lugar de com
pÓI as cousas e aquietar os animas, pelo contrario era o que
com de potismos, e vexames, com ameaças de aniquilar to
da a 'obreza, e sobre ludo com a pllrcialitlade que mostrava
pelos Mascates, seus patricios, catla vez mais augmentava as
rivalidades! Todavia o povo de Pernambuco ia tolerando
quanto era possivel tantos desatinos; mas qllando eBe vio em
rigol'Osas prisões Leonardo Bezerra Cavalcanti, sell irmã~

Manoel Cavalcaoti Bezerra, Luiz Barbalho de Vasconcellos e
seu primo Manoel Barbalho Feio, Atfonso de Albuqucrque e
Ueno, e outros; quando igualmente o povo via quasi toda
J: obr~za foragida, para não ter igual sorte, subia tanto de
ponto o seu resentimento, que dous homens obscuros (man
datarias sem duvida) no tlia 17 de Outubro de 1710, pelas 4.
horas da tarde, esperaram o Governador na rua d'Agoa-Verde
do Bairro de S. Antonio, e de dentro de uma casa, que,estava
sem moratlol', lhe despararam um tiro, quando o.mesmo Go-
vernador vinha acompanhado por uma escolta de 25.homens,
8 qual, pcrseguindo os dQuS assassinos que sahiram da casa
pelo la<1-o da rua de Hortas, não os podel'am·,alcançar. Porém
as balas em pregadas UI) Govel'Oatlor não foram mortlferas, por
que 'mui pouco penetraram; o que induz' a crel' que os es
copeleiros, Iliminuindo a cal'ga, confiaram majs na actividade
e virtude do veneno com quelhevvaram as balas, do que no im
pulso que leriam, sea quantidade da polvol'a estivesse em prO'
porção com o adarme do arcabuZ'. E ainda que se ignorava
quem fossem os aggressores; com tudo, como infelizmente
n'estes casos nITo faltam lisongeiros, e ainda mais quem sem
escrupulo carregue de infuntladas suspeitas aquelles de quem
não gosta, abrio-se aO' despota Govel'Oador campo franco
para theatro de sua· vingança, ferindo a quantos a suspeita
indigitava, afim. dC'talvez por acaso acertar n'aquelle que o
reril"a. Mando\l pois no mesmo momento prender' o Capi tão,
Andre Dias.de Figueiredo, e ao Capitão-Mór Lourenço Ca
valcanli Uchoa; mas, nüo sendo,este acllallo, os soldad,os.
q,ue o foram Ilrendcl', l'oubaram-lltc o engenho, dando-lhe' d •
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))I'CJUIZO só em gado para mais de 600HOOO réis; sorte
flue igualmente teve o CapiWo-i\Jór Pedro Hibciro da Silva,
e outros contra quem os Mascates se tinham declarado. Se
e tes, e o GovernatIor oJiavam, e procuravam pertIer os na
turaes do Paiz, ~nenos odio não tinham ao Ouvidor o Dr.
Arouche, porque esse integro Magistrado não conveio na
ampliação do Termo do Recife. Consequentemente accusa
ram esse digno Magistl'ado de ter parte na conjuração do
tiro, e o Governador, aproveitando o pretexto, mandou pren
de-lo; porem não o achando, por ter partido para a Parah)'
ba em visita com o Bispo, mandou em seu seguimento uma
e coUa de Infantaria, commandada pelo Ajudante Bernardo
dcAllemão; mas este só pôde alcançar a comitivado Bispo ("
no engenho, Tapirerna, e já quando o Ouvidor por ter sido
avisado, se havia J'ec.olhido a Capella do mesmo engenho.
1 rio atrevendo-se o Ajudante, sem ordem positiva, a invadira
Templo Sagrado (feliz tempo!) poz a Capella em cerco, e
deu parte ao Governador. No outro dia, quando lhe chegou a
ordem para invadi-la, e tambem um refol'ço de um SaJ'gento e

oldados resolutos a levarem o Ouvidor vivo ou morto, in
vadio-a, mas nGo achou a quem procurava, porque o Padre'
Domingos Dias Portozellos, Jeronymo de i\lattos Tavare e
outros, que por parte da Igreja concorreram, sah'uralll o
Ouvidor, encalTegando-se o primeiro tIe pô-lo incolume na
Parahyba, como o conseguio, guiando-o pOl' caminhos oeeul
tos de que tinha todo o conhecimento.

(i') Senhor Governador Geral.-Yleu Senhor. Hoje, 20 dr Ontu·
bro de madrugada. estando para continuar a minha viagelll para
a Parahyb:l, c1H'ga uma tropa dr soldados, c cprca a Igreja dr 'OS

sa Senhora do Drsterro do Engenho da Tapirema, cOlllordelll ele V.
S. para prenderem ao Dr. Jospph Ignaci v de Arollche '1ue IllC fez
a merce de acompanhar-me, com outras militas prssoas, que 1I1e
fazem a mesma honra, e vendo a ordem de V. S., declara esta, lJue
a occasião d'esta prisão he por eIle vir fugido, e quc sem elllbar
go de vir em minha companhia o prendam: desaltenção, c des'
composição que não mereço á V. S.

Posso'assegurar- a V. S. que o sobredi lo Dr. .Toseph Ignacio
llii'o vem fugido; e V. S. muito bem sabia que elle vinha cm mi
nha companhia, por quanto era publico, assilll nessa Villa do Re-
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e estes vexames, e despotismos por si só eram bastantes
para excitar a indignação publica; a ordem que o Coverna
dor deu para desarmar o Povo, mandando recolher aos ar
mazens a armas que estavam em seu poder, e quando Per
nambuco se achava ameaçado por uma invasiJo franceza, in
llammou de tal sorte os animos, que tornou'impossivel toda
aconciliação, tanto mais quando o povo se persuadia que o
desarmavam para bem a seu salvo entrega-lo ao dominio es-

cife, como na Cidade de Olinda, que me acompanhava;_ e quan
do me despedi de V S. para visitar o meu Bispado. podia ordenar
me que nilo pertlliltisse, que o dito Minlslro me fi1.l'sse esta hau
ra; porem manda-lo prendei na minha companhia, e cereal' a
Igreja, onde eston, be dar-me a enlender, que V. S. por lodos os
caminhos me quer descompôr: e assim lhe peço pelo amor de
Deos, e respeito do ~agradc, mande V. S. levantar o cerco,
suspender a ordem, que eu me obrigo a dar conta do DI'. Joseph
19nacio de Arollche a ordem de V S.. , e de Sua ~lageslade, de
quem he Ministro, e como lalme acompanha para lIIaior Aulho
ridade, e respeito da Igreja; e em quanto V. S. me não faz este
favor, quP. espero, estou n'este Engenho, padecendo as inclemen
cias do tempo. Dp.os guarde a V. S. muitos annos, com a saud ,
e melbora que muito lhe desejo. Tapirema, 20 de Outubro de
mil setecentos e dez. Amigo muito servidor de V. S.

111., Bispo de Pernambu.co.
(Do Livro L" do Registro das Cartas n, 163.)

!\Ieu Senhor. Recebi a de V. S., de 20 do corrente, sobre se
achara Dr. Joseph 19nacio de Arouche cercado na Capella do En
genho Tapirema, por eu o ter mandado prender, e seguir, qnei
xando-se V. S. de que a minha ordem não reservava o ir ua sua
committiva_

Meu Senhor. Só Deos he bóa testemunha do quanto sinto cau
saI' c91ll essa diligencia á V. S. o menor detrimento, quando de
lejo procurar por todos os caminhos, servi-lo, e dar-lhe gosto;
he certo que, se o nlotivo que occasionou essa diligencia fôra an
tes da sua parlida, ficava mais raci! aexecução em sua casa ( se he
que o achassem neHa, pelas noticias, que ao depois tive); porém
este Ministro ( que não mel'ecia este liame) , servia 111uito mal a
S~a l\'lagestade, quando o era, e depois que acabou, sendo o prin
Cipal motor d'estas conjurações; e assim, como todo o seu fim foi
desculpar, e abonar os Conjurados para com Sua l\1ageslade, e pa
ra commigo, o faz para com V. S., porque sei, e estou certo que
selhe constára o que a mim me COllsta de certa sciencia, nem . S.
ohavia de amparar, nem levar em sua companhia.
. Isto que se me fez he um crime de leza Magcstade, e se lbe
fizera a elle, seudo Ouvidor, ou a outro qualquer Ministro, fizera
a. seu respeito o que agora faço ao Illeu ; e V. S. sabe melhor qll
nlngUem/ que em tal caso não vaI immunidade, e por essa razã()
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trangeiro. Esta desconfiança, a adstricção em 'que os presos
estavam, espel'ando-se a cada momento que fossem espingar
,deados (como se dizia) o Leonardo, e seu irmão, pessoas mui
estimadas e respeitadas, e finalmente dous presidios de Infan
taria de linha postados, um em S. Lourenço da MAlta, de quc
era Commaodante ( com o titulo de Capitão-Mór) o Capilffo
Placjdo de Azevedo, e outro em S. Antão, commandado pelo
Capitão João da Mota, excitou de tal sOI/Le os anim(i)s dos mo
radores, que ael mesmo tempo se sublevaram todos, e foi tal
o furor popular, que nfro 'deu lugar a que alguem se tornas'c
neutral, ou indilferente, porque este negocio importava a
vida, e honra de todos: uma revolução pOIS tornou-se
inevitavel!

me resolvi a mandat' tirar ontros do Carmo, que .pelo assim en
tenderem os Heliginsos, os deitaram fóra ; e se a V. S. constaram
as consequencias d'este negocio (se c!Jnseguiram o malar-me)
entendêra que menos era perder eu a vida, que com ella o res
peito e obediencia a Sua Magestade: e n'esles lel'mos, Senhorl
não devo escusar-me a nenhuma diligencia; e se o dilo Dr. está
innocente, tenho bens com q ue satisfazer-lhe a inj uda, e cabeça
com que pagne, quando por este respeilo mereça castigo, ou se
diga o mesmo, que se dizia da conjuração, e se avisou a Porlngal,
de que eu levantava estes teslemunhos, e os fabricava por odios,
e vinganças í mas eu lhe perdoava este aleive a lroco de que se
não chegasse a execuçiio que experimentei; e nestes termos,
peço muito, e rogo a V. S. me desculpe, porque o caso nilo póde,
lIem admitle media~ão, e já isto mesmo disse a V. S , quando n~e

fallola por l\1anoel Cavalcante, que prehdi por mostrar, que sabia
da conjuração. para que com isso, e com outras mais demonstra
ções se desvanecess : mas nada valeo, e foi esta a primei ra que,
depoIs de descober'ta, se chegou a executar, e não passo a referirá
V. S. as mais circumstallcias, por se niio poderem fiar de papel, e
affirmo a V. S. que este Dr. ficou em Pernambuco, ou por
peccados da terra, ou pelos meus, pois não só embaraçou o meu
governo, mas poz a V. S. em odio com as suas Ovelhas, como be
p.ublico, e nolorio, pois todos reconhecem as leltras, e virtudes
ele V.-S., e attribuem a03 seus cunselhos e vinganças tudo quan
to se tem visto, e tem experimentado. Isto snppvsto, peço DO

vamente perdão a V. S. de não poder condecender com o que
me pede, e lhe peço o deixe vir, l)orque o tratamento ha de ser
como a um homem que teui servido a Sua l\la~es~ade, e se lhe va
ler a immunidade, a todo o tempo se podera restituir a ella. ~
para servir a V. S.,....em·tüdo fico promptissimo a pessoa de V. S.
Gllard.e Deos. Itl!tife, 20 de Outubro de 1810.

Sebastião de Castro Caldas.
Do Livro 1.° de Registl'O de Oartas fi. 164.)
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Esta revolução, segundo se convencionara, devia por·
tanto romper a 5 de Novembl'O, de 1710; mas como quer que
o Govel'Oador ol'denas -e ao Gapi tiio João da Mota, que prendes
se o Capítão-Mór de S Anlão Pedl'O Ribeiro da Silva, e o subs
tituisse no Posto, esla cil't~Umst3nciaaccelerou o rompimento!
Com elfeito Mota pretendeu dar e~ecuçãoáordem no Domingo
2de Novembl'O, quando o Capilão-;\1Ó1' fosse ouvir Mi sa; e
sendo este avisado da intenção de Mota, nem por isso dei
xou de ir ii. Missa, prevenio-se todavia de tal maneira que
Mota não se aventurou a prtlnde-to, guardando-se para occa
sião melhor; e julgando encontral-a no engenho de D. Ma
rianoa, sogra do dito Capilão-MÓI', n'aquella mesma noite,
para atli encaminhou-se. Então, sabendo o mesmo Capitão-Mór
d'esta resolução, poz-se em campo com a sua gente, e marchou
para sahir-lhp..ao enconlro; porem Mota, presentindo-o, fez-se
de volta no caminho que levava, e se recolheu ao seu presidio.
mas o Capitão-Mór, seguindo-lhe as pisadas, assediou o pre
sidio, Ahi na segunda-feira se rendeu Mola, obrigando-se
nos Artigos da Capitulação que assignou, a não voltar para
o Recife antes que o povo se reunisse, e descesse, para
o que o Capitüo-Mór ja havia expedidifordens, que foram
pontualmente executadas. Entretanto Mota tinha participado
ao Governador o estado das cousas, e em consequencia re
cebeu o SOCCOITO de noventa homens de linha; porem estes
apenas serviram para augmentar o prazer dos vencedores,
passando pela sorte dos seus camaradas, a quem vinham
ioccorrer.

O Capitão Placido de Azevedo Falcão, vendo-se em aperto
igual ao de Mota, pOl'que no engenho S. João se tinham reuni
do os moradores da Varzea, tocou rebate na quarta-feira, para
que os Ordenanças o soccorressem; efazendo aviso a alguns
Capitães com estes se lhe incorporaram n'essa tarde perto de
300 homens; mas ao amanhecer do dia quinta-feira 6 de No
lembro achou-se só mente com 40, porque os outros tomaram
opartido do Povo. O Capitão Cosme de Azevedo, que abando
nara Placido na quarta-feira, persuadia ao povo que convinha
lacar logo o presidio anles de que um ref0rço de Fuzileiros, e

T0310 IV. 9.
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Artilharia que se e perava do Recife l<lroasse a victoria mais
difficulLosa; e com tanta instóncia, c arte se houve que conse
guio pôr a gente em marcha pelas 6 horas tla tarde, ass.egu
rando-lhe que, como pratico que era, a levaria com toda 8.

segurança. Chegando i. vista da povoação de S. Louren
ço, deixou alli parte da força, e com a outra, marchando
por atalhos que o desviaram das cnsa~, e de ser visto,
chegou ao (·iap.ho Cachaça, que Oca na fralda du outeiro em
que esta collocnda a Matriz; e não satisfeito com lei' ga~

nhado o posto que queria, sem o mellOl' ubstaculo, subio
para ganhar a povoaçôl0 que Placi<lo guamecia. Então as
sentinl'1las <l'esle, dando alarma, e disparando as armas,
mataram infelizment~ o bl'Uvo Capitão que dirigia esta ac
ção, e á dOlls so.lLlados, A morte deste })ravo, mas te
merario Pernambucano, evitou a de muitos outros, que,
pela temeritlade de seu Chere, necessariamente haviam suc
C'umbir, por quantu no assalto que pretendia dar de noi
te, como tillha deixado tl'Opa L10 lado orposto, engajan
do-se esta precisamente havia feril' amigos e illimigos, pois
que não po<lia distingui-los. A' morte do CapiUío Cosme
seguio-se uma desordenaua deséarga dos seus soluados, que
por milagre não se ferira.m uns aos outl'OS. Enlfío os que
estavam postados atras da Matriz, rompendo o stlcncio, que
até aquella hora haviam guardado, avançaram com pas ()
accelerado, e vozeando uusauamellte, levaram de rojo as seo
Linellas contrarias ( quc mal podcram recolhcl'·se ao seu Pre~

~idio) mas como era mui escuro, e o fogo cessasse, fizeram
allo, e assim em pouca distancia do inimigo se conserva
Fam sob as armas alé amanhecer, mas pela man.hfía, toman
do as a'goas, e oC'capanuo todos os caminhos, c'omplcta
ram um ri,goroso sitio. Aillicto enlã(j) se via o Capi
tã.o Placido; cercada, conhccendo a impossibilidade na re
tirada, e ainda mais a impossibilidade de rc;:"istir por dias,
pela falla d'agoa, a sua posição tornou-se em verdade critica!
F3otrct31ntQ chegou o Vigario àa Luz, o Padre Apollinario
)10reill a de Viasconcetl(i)ll, e d'aC'col'c1tO com o Vigal'io do lu
.gaJ', o Padu'e fuão die Me:aieil'os. !fLlrtad@, errcelaram ambos-
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uma negociação, e afinal, porque el'am pessoas de milito
respeito, e ainda mais porque os Nobres, que dirigiam o
Povo, só tinham em vista conservar illeso o brio Pel'Dam
bucano, e não denamar sangue, aCCOrGal'am, e convie
ram em que o Capilúo Placido com a Infantaria, entré
gando o campo e a povoação, se retirasse para o Recife,
o que com eITeito se lhe facultou, desoccupani:lo-se-lbe o
caminho pelo qual devia retirar-se,

Retirou-se pois o Capitão Placido, e com tal celerí
dade, que o Povo que logo o seguia para sitiar o Recife,
jámais foi possivel avista-lo, Em Apipucos fez o Povo al
to, e ahi passou à noite de sexta-feir'a, e no salJbado de ma
nhãa, em numero de mais de 2:000 homens, acampou-se em
a Boa-Vista, e sem duviJa por particular favol' do Céo, se
onseguio domar tanta gente, e persuadi-Ia a não pôr em

pratica os actos violentos a que a induzia o seu justo re
sentimento. Finalmente tranquillisado o Povo pejas ad
moestações dos que o dirigiam, entrou no domingo no Re
cife, e sem dar UIII real de perda a aIgllem foi aquatte
lar-se em Olinda, visto que o Covernador, objecto prin
cipal d'este movimento, havia fugido para a I3abia no dia
antecedente, 9 de Novembro. No seu transito o Povo enthu
siasmado apenas arrancou d'alguns I\lascates as insignias dós
Postos, pelos quaes se tinham tornado insolentissimos.

Aberta a Secretaria achou-se uma Carta Regia, (pre
yenindo as vacancias do Governo) na qual EI-Rei ordenava
que, na falta do Governador, governasse o Mestre de Cam
po João de Freitas da Cunha, e na falla d'este o Bispu D,
Manoel AI val'es da Costa. E sendo fallecido o l\Iestre de
Campo nomeado em primeiro lugar, mandou-se á Parahy
ba avisar o Ui.spo para vir tornai' as redeas do Governo,
e em. consequencia, voltando este pal'a Pel'namhuGo, tomou
posse do Governo no dia 15 de Novembro de 1710, substitu
indo, segundo as Ordens Regias, o Governador SebasWío de
Castro Call1as, que, como já di se, havia retirado-se palra a
Isafiia, levando comsigo os. seus parcjaes, que ma is hav·ja m 0(...

fendido o Povo, isto he, os mercadores ou Mascates, Joaq'ulfm
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de AI moida, !\liguei Corre ia Gomos, Domingos da Costa de A
raujo, e Simão Ribeiro Ri bas, o Sargento-Mór ManoeI Pinto
e o Medico Domingos PeI'eira da Gama, (-1<) os quaes afinal nã(
conservaram a mesma harmonia, inculpando-se recipro·
camente. O Govemador queixava-se que os Mascates o ti·

nham perdido, e estes que, aquelle tinha sido a causa di
injuria, e derrota que som'eram.

No mesmo dia que o Bispo tomou po:>se, publicou c
seguinte perdão, a requerimento do Povo:

« D. Manoel Alvares da Costa, Bispo de Pornambuco, e do Con
l( sel1w de Sua Magestade, que Deos guarde, Governador d'es·
« tas Capitanias de Pernambuco, &c., &c.

« Atlendendo a se achaJ'em os Povos d'esta dita Capi.
« tania, desde o Rio de S. Francisco até a Parahyba, su
« blevados contra o Governador que d'ellas era, Sebastião
« de Castro e Caldas, e ser necessario por bem do servi·
« ço de El-Ilei Nosso Senhor, que Doos guarde, aquietar
« o Povo, visto o requerimento e causas, que me expres
« saram ao tempo quo tomei posse do Coverno d'elles:
« Hei por bem, om Nome do Dito Senhor, perdoar, como
« perdôo aos Povos sublevados, o crime da dita sublevação,
« revolução, e tiro dado ao dito Governador, confiado na
« Grandeza de El-Rei Nosso Senhor, que Deos guarde, o
« Haja de confirmar. Dado e passado na Casa da Camara
c d'esta Cidade d'Olinda, aos quinze dias do mez de No~

« vembro de mil setecentos e dez. - Manoel dos Santos
« Correia, Escrivão da Camara, o escrevi.

D. Manoel, Bispo, e Governador de Pernambuco,

Mas os revezes que expulsaram de Pernambuco o Gover
nador Caldas, e os mel'cadores ~eus sequazes, em vez de
os conter, pelo contrario, accendendo-Ihes nos peitos de-

(.) Este medico nenhum parentesco tinha com os meu~ as
cendentes, os quaes então não habitavam o Recife: eram agl'lcul
tores d'esde 1618, época em que vieram da Europa pua PernlllIJ,~

buco.
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sejos de vingança, levou-os a tentar fortuna. Concerta
ram pois, entre si, apoderarem-se outra vez de Pernam
buco, e suas Fortalezas, e, aniquilando os Pernambuca
nos notaveis, subjugarem toda a Capitania, que elles di
ziam rebellada; mas, como o negocio era contingente, pre
veniram-se cuidadosamente.

Os mercadores que tinham-se retirado para a .Bahia,
depois de terem concertauo o plano, vollaram para Per
nambuco, a excepção de Joaquim d'Almeida, enviado por
elles para a Parahyba. Apenas chegaram aos seus desti
nos, estes conspiradores começaram', sob titulo de especu
lação mercantil, a comprar a lodo o preço mantimentos,
pr'incipalmente farinha, servindo-se n'estas compras dos
seus agentes do interior; e posto que os comprassem por
maior quantia, nem com tudo perdiam, porque as fazendas
que davam em troco eram tambem vendidas por subido pre
ço; assim se foram preparando os conspiradores, emquanto
os Pernambucanos descançados em suas consciencias en
tregavam-se as suas privadas occupações.

CAPITULO II.

o. Mascates juntam mantimento em seis mezes, e levantam-lie contra
os Pernambucllno••

17ft.

Seis mezes gastaram os mercadores em fornecer-se
de farinha" arroz, feijão, milho, carne, e peixe secco, que
mandaram conduzir de muitas partes, enviando para isso
dinheiro com mão larga a seus confluentes, e mandando tam
bem mascates com fazendas para em troca d'ellas enviarem
farinha dentro de caixas com,o as de assucar, e com as mar
cas d'estê genero) de maneira que com esta prevenção in
duslriosa arredaram as suspeita5, e com tal resguardo se
houveram, que, sabenuo muitos do segredo, nunca os natu
raes do Paiz o souberam. Se n'isto foram cautelosos, não o·
foram menos na compra de certas pessoas que infamemente
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se curvaram ao ouro Europeo, e ás seducçócs do Governador
Sebastião de Castro Caldas, que da llahia não cessava de
enviar cartas cheias de cortezia, e de falso zelo, asseguran
fio que, no rompimento, gl'ande serviço ao Rei se fazia: Stl
duzidos por estas cartas, ou mais ainda João da Mota por
seis mil cruzados que recebeu, o Meslre de Campo de Hen
riques, Domingos Rodrigues Carneiro por [1-00,000 réis,
o Governador dos Jndios, D. Sebastião Pinheiro Camarão, por
trcs mil cruzados, o Capilão-)for do Termo do Cabo, pela
quitação de paga do muito que devia aos ~Iascales, alguns
indivitluos de Goianna por LJuator ze mil cruzados, que Ata
nazio de Castro com elles repartio, o Capitão-Mór da Parahyba
João da Maia da Gama (1 ) por boas sommBS de mil cruzados,
e finalmente muitos outros tambem comprados a dinheiro,
deliberaram fazer causa commum com os IIfascastes, e guerra
a Pernambuco, sua Patria, destruindo-a, e assolando-a.

Haviam acconlado os conjurados romper quando a frota
(2) de Portugal apparecesse, por temerem o apel'to em que
a anlicipaçfío podia pÓ-los; e como o principal do plano era
apoderarem-se das Fortalezas, e quarteis, mister era um
pretexto. Publicaram pois o boato de que os Perna:nbu
çanos queriam apoderar-se das Fortalezas, para impedir
que tomasse posse o Governadol' que por ventura o Rei man
dasse, se o mesmo Governador nuo trouxesse a confirmaciJo
do perdão dado pelo Bispo ;' e que no caso de nfío vir essa
confirmação, como €speravam, então entregariam a terra ao
Rei de França, com quem POl'tugal estava em guerra, d'es
te l\fonal'cha receberiam merccs e premias. Que infame em
buste! Os Pernambucanos, que heroicamente sacudiram o
jugo BaLava, entregar-sl::-hiam aos Fl'ancezes! Mas deixemos
isto, não recordemos as oITensas que recebemos de nossos
malvados dominadores, tão avessos aos NobreS Portuguezes,

-
( 1 ) Tambem ne 1h IIn parcnte~co tenho, nt~m mtlU91 asaeJ)'"

dentes til/eram, com os Srs. Gamas da Pal'ahy1Ja.
(2) Frota chamavam-se as embarcações que vinham em colJl

~Ot apuualmeJ)te.
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que primeiro povoaram nossa terra, e cujas virtudes ainda'
brilha m em seus netos.

Espalhado o boalo, disseram alguns soldados ao Capitão
AndréDias de Figueiredo, qne tinham ordem para se acharem
al'mados á porta de seus Cap~tfícs, logo que alguma embarra-
ção de bandeira ( isto he, da fl'ota ) appal'ccesse. Quiz este Ca
pitão sabeI' a causa de tal oldem, e ao mesmo tempo observar
se era bem depositada a confiança que fazia no Capitão J'oão
da Mota, que, como natural de Pernambuco, maior fidelidade.
devia a sua Patria, e declarando-lhe o que alcançáJ'a, se mos
trou Mota absolutamente alheio na materia; mas no dia se
guinte appareceu a revo\uçJo, em que elle figurou!

Estavam as cOllsas n'este estado, e o segredo já commu
nicado à muitos, em risco de aventar-se, e entretanto a
frola não apparecia : \l'esta conjectura deliberaram os con
jurados Portuguezes romper antes da chegada da frota, se
gurando primeiro a pessoa do Bispo. Convidaram-o pois
para examinar o Forte do Mal', cujo estado de ruina exage
raram com designio de, quando alli chegasse, o prenderem,
e com efTeito teriam conseguido isto, se no acta do Bispo
embarcaI' não sopl'asse um vento tão forte que, agitando
o mar, o al'redou do laço. Falseando portanto este meio,
pelo qual pretendiam segurar o Bispo, reso\vcmm rompei' a
setliçfío n'aquelle mesmo dia, (quinta-feira 18 de Junho de
f711) com e[fcito pela uma hora da tartle: publicantlo em altas
vozes, que os Pernambucanos queriam rellellar-se, sahiram

, pelas ruas varios soldados a grita\'- Viva El-Rei D. João V. :

morram traidol'es. - A e~te rumor acudio o Bispo, e o Ouvidor
Geral e muitas mais pessoas. O Ouvidor clamava para os
amotinados, q:.ie lhe intlicassem os traidores para puni-los;
mas sem nad-a lhe responderem, correram vociferando para
a casa do Sargento-Mór Bel'llal'do Vieira de Mello, e des
parando contra elle dous tiros quando chegou á janella,
felizmente o não feriram. OOuvidor imrriediatamente pI1en
deu este Sargenlo-Mol', para salva-lo da morte, prornelten....
do fazer justiça) afi m de ver se por este meio li rava pretextosl
aos amotinados; mas estes rebeldes; que não tinnam em
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vista senão restabelecer no governo a Sebastião de Castro,
continuaram em seus desatinos. Pelas 5 horas da tarde
manuaram guarnecer li Fortaleza do Brum pelas ordenanças,
commandadlls pelo Capitão Miguel Corrêa Gomes, ~ Fortaleza
do Buraco por Manoel Clemente, com o Terço de pardos, e
a das Cinco-Pontas pelos Capitães de Infantaria Euzebio d O
liveira Monteiro, e Antonio de Souza Marinho, todos Europeos.
_uspenderam do governo o Bispo, o qual, vendo-se exposto, e
sem apoio, recoiheu-se com o Ouvidor para o Collegio dos
Jesuítas, onde igualmente se recolheu, para não ser preso, ou
morto, o Capitão .\nuré Dias; porém este poucas horas ahi se
conservou, porque os seus soldauos o foram buscar, e o a
companharam ate pó-lo fora do Recife.

CAPITULO III.

Governo intruso dos rebeldes Europeos. Continoa Q desordem, e prOl
pa~am os partidos para o guerra. CorrespoodeociQ da Comar.. d.
Olinda com o Capitão-Mór da Parabyba.

1711.

Conservaram-se o Bispo, e o Ouvidor no ColIegio todo o
resto do dia, ate que de noite recolheram-se as suas casas,
onde logo foram guardados, o primeiro por 150 soldados, e o
segundo por 18, sob o ('specioso pretexto de decoro as suas
pessoas. Entretanto os rebeldes haviam nomeado um Gover
no intruso e monstruoso, composto de dous individuas, João
da Mota, e o preto Mestre de Campo do Terço de Henriques,
e em nome d'estes expediram ordens durante toda a tarde do
rompimento. Mas no dia seguinte levaram ao Bispo cartas C")

( ~ ) Eis a carta que obrigaram o Bispo a assignar prlra aCamara
de Olinda, e f!rlra otltras, logo que se sublevou o povo da Praça do Recife.

Hontem, que se contaram 18 do corrente, se alterou a Infanta
ria do Terço da guarnição d'esta Praça do Recife, e levantando a
voz de Viva EI-Rei, e monam traidores, com ella, foram levan
tando, e aggregando a si os moradores de toda a l'raça. Estt
motim se não encaminha, dizem elies. que a guarnecer as Fortale·
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tscriptas aos Capitães-Móres~ emais Commandanles das fre
guezias do interior, certificando-lhes que não se alterassem
com a uolicia do que se tinha passado, pois que tudo havia
sido feito por consentimento d'elle Bispo; e este Governador
fraco não só.se vio forçado a assignar ( 2 1estas cartas, como
tambem muitos outros papeis, sem ao menos lhe ser per
metlido lê-los antes de assignarl Aomesmo tempo que as
sim procediam com o Bispo, e d'elle arrancavam assigna-

zas e casa da polvora com o motivo de entenderem que Bernardo
Vieira se queria introduzir com o seu Terço, e quem mais lhe pa
recesse, no regimen d'esta Praça, por cuja causa o prenderam
na Cadeia, onde ficlJ., por julgarem que com esta acção se soce
gará uma geral inquietação, que se experimenta n'estes povos, e
a mim me acc1amam por seu le~itimo Governador, dizendo que
em nenhuma cousa querem ir contra El-Rei, e assim me conser
vam e continuam na prevenção, guarnição, e cautela do referido.

N'estes termos, peço a Vossas lIIercês, da parte de Deos, de
El-Rei, e da minha, que como tão leaes Vassallos do dito Senhor,

.não consintam a rninima alteração em todos os povus da sua ju
risdicção, mandando-lhes presenciar os termos d'esta resolução,
que em nenhuma cousa faz contra a Nobreza e qualidade de Suas
Mercês: pois he certo que do contrario se seguirá uma total per
dição de toda esta terra, a que devem dar providencia os Sujeitos
principaes, e tão prudentes, como Vossas ilercês, ainda pela for
çosa razão de seus Cargos. Antes façam conduzir, ou ao menos não
permittam se impida a couducção dos mantimentos para:esta Pra
ça, pua que em tudo se experimente aquelle socego e quietação,
que Vossas Mercês nilo ig!lOralll ser conveniente ao agrado de
Deos, e serviço de Sua t\'lagestade j de cujo eu prometto a Vossas
Mercês e a todos os mais, tenham seu perdão geral, e que sejam
gratos por elle do que obrarem n'este particular de tclnta impor
lancia, quanta comprehende ao bem commum, e universal de to
das estas Capitanias. Deos guarde a Vossas Mercês muitos annos.
Recife, 19 de Junho de 1711.

Cartas do teor da precedente se dirigiram a todos os Capi-
tães-l\lóres, e mais Authoridades.

(Do 1.0 Livro pago 167, do Registro da Secretaria do Govemo.)

( 2) Carta em re&posta a outra da Camara de Goianna.

Recebi a de Vossas Mercês, de 23 d'este mel., com as duas co
pias das cartas que escreveram. o Governado!.' da Parabyba, e á
Camara d'esta Cidade, e me pedem Vossas Mercês que lhes decla
re o que devem seguir, porque se veem perplexos n'esta materia,
e.m que os moradores do Recife, e os mais d'estas Capitanias, apel
hdando a vós de tiua Magestade, se querem oppôr uns contra Qi

outros. ,
TOMO IV. 10.
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turas para persuadirem ao povo do centro da Capitania que
se lhe não faltava ao decoro devido; no Recife se portavam
sem o menor rebuço. Publicaram ao som de caixas qU(,:l Se
bastião de Castro Caldas era o legiti mo Governador de Per
nambuco, e que breve voltaria para a Cidade ( assim intitu
,lar'am a nova Villa) do Recife pam dirigir' os negocios; e vi-
giando o Bispo dia e noite o guardavam como preso, N'esle
estado d'e coacção se conservou o Bispo ate domingo 21 do
mesmo Junho, dia no qual, pretextando querer ir ver as For·
talezas do Buraco, e do Brum, embarcou-se com o Ouvidor
em u'm escaleI', e quando chegou defronte do Buraco, con
seguio que os remeiros mudassem de direcçfío, e puxassem
pela voga, de maneira que em pouco tempo se viram em

A Vóssas Mercês será presente que, achando-n)e eu no Reci
fe com o {lI' Ouvidor Geral,em os 18 d'etite mez, inopinadamen-

. te se sublevou a Infantaria, e moradores d'elle, presidiando as
Fortalezas, e obrigando-me a passar varias ordens, que eu nâo duvi
(lEd, para ver se assim cesssava aquelll' mal considerado, e aconse
lhado motim, i'ntrodaúdo com o fundamento de dizerem haviam
traidôres. Lago que tomaram flosse da Fortale1!a, viral'am a Ar
tilhada para a terrll',' e se entrincheiraram em fórrna que pelos
seus ditos mostram ter desconfiança d.os fi,lhos da terra.

Estes se acham summamente sentidos de tão injurioso pre
texto; e certificanclo-me a sua obediellcia os Omaiaes da Camara,
e Nobreza, tenho mo1ndad'o q ue os do Recife desistam da violcn
ai·a que fiveram, para por este meio atalbar alguma ruina. Até o
presente não tem desistido, e com novas ordens os vou admoes
tando; e como se tem alcançado que os ditos moradores do Reci
fe, na maior parte aconselhados da Pal'ahyba, tueram o referido
motim, e o Governador d1aquella Praça, com menos illformação
o apoia, ol'ferecen(lo-lhe gente, e mantimentos;

Ordeno a Vossas Mercês, que com tedo o ouidado, e vigilaucia,
sem se abalarem à'essa Capitania, cortem o passo, e impidam
não passe para esta qualquer marcha de gente, elue da Parabyba
viel', porque enteDclo sera a tota~ ruina e pel'dição d'estas Capita
nias, que espero em Deos aquietar, e quando seja necessaria a
gente d'essa, avisarei a Vossas M'er€ês, POI' carta minba, sem a
qual não obrem outra cousa, e tenham entendido que não
PÓu€ a Vossas Mercês mal'làar o Govel1nador da Parahyba; e
assim espero que obrem Vossas Mercês com a actividade com
que sempre obram no serviço de Sua Magestade. Deos guarde a
Vossas Mercês. Olinda, 28 de .t'unho de 1711.

JJ:/anoe.l, Bispo de PlJrnambuco, e Governador,

(Da Secretaria do Governo, Liv. 1.0 do Registro das Cartas n. 156.)
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Olinda, e em liberdade. Ora, no dia 19, seguinte ao do rompi
mento, O, Francisco de Souza, um dos mui empenhados n'esta
revolução, por motivos particulares, e que todavia o não jus
tificam, tinha recolhido-se ao Recife, e pela influencia que
ganhara na freguezia do Cabo, chamou ao seu partido alguma
gente, e até seu proprio filho D. João de Souza se vio na triste
necessidade de, d'alguma sorte, fazer a vontade a seu Pai.
Aquelle fidalgo Portuguez muito encorajou os Mascates, e pela
sua influencia nl:1o só estes haviam podido subornar o Coronel
dos Indios, D. 'Sebastião Pinheiro Camarão; mas tambem
chamar ao seu partido, na mesma Freguezia do Cabo, além do
Capitão-Mór ( sedusido, como disse, pela quitação do que de
via) a Antonio, e Miguel Paes Barreto, a Paulode Amorim Sal
gado, a José de Barros Pimentel, e li. outros.

No dia do rompimento, Manoel Cavalcanti, o Capitl,;o An
dré Dias, e o Alferes ( .. ) André Vieira ( cujo Pai estava preso)
sahiram do Recife em ditrel"entes direcções para partici.parem
aos seus concidadãos do interior o que havia acontecido ; en
tretanto que atrás d'elles seguiram as cartas que o Bispo havia
assignado aforça, nas quaes affil'mava estar tudo em ordem
e socego; mas como 11s Fortalezas guarnecidas pelos levantados,
o Recife cercado de trincheiras, e aArtilharia abocada para o
centro desmentiam o inculcado socego, e tudo o mais que os
rebeldes Europeo com a maior impostul'a afirmavam, quasi
nenhum etreito fizeram essas cartas.

N'este estado de incerteza pe1'maneceram alguns dias os
Pernambucanos do centro, até que, descoberto por eartas in-

( .. ) Com o Alferes André "Vieira marchou, na mesma dili
gencia, seu Tio Manoel de Mello Bezerra, porém sendo persegui
dos por UUla tropa, que contra lj,mbos mandou marchar Filippe
Paes Barreto, para tomar vingança pela morte que a -seu irmão
João Paes Barreto dera o referido André Vieira, aoonteceu SUI
cidar-se casualmente o mencionado Manoel de Mell.a Bezerra,
desparando-se uma clavina que trazia. Esta desgraça interrol'n
peu as diligencias de André Vieira; e a Inimizade declarada en
tre as famílias Vieira de Mello, e Paes Barreto, póde explicar
talvez mui bem o procedimento d'esta ultima n'aquella revolu
ção. mas não o justifica de maneira alguma: quando a honra
d:a Patl'ia_d'emanda o sacrificio de seus filhos, esquece-se tudo!
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terceptadas, que O fim dos levantados era prender a maiar
parte da Nobreza, sob o mesmo pretexto, pelo qual conser.va
vam preso Bernardo Vieira, resolveram-se os Capitães-Uá
res Jeronymo Cezar de Mello, de Maranguape, Antonio da
Silva Pereira, de Iguarassú., José CameHo Pessoa, da Varzea,
Pedro Ribeiro da Silva, de S. Antão, Lourenço Cavalcantí
Uchoa, de S. LOllrenço, Mathias Coelho Barboza, de N. Sr.'
da Luz, P(jdro Correa Barreto, de Ipojuca, João Cavalcaoti
de Albuquerque,de Tracunhãem, e Francisco Fernandes Anjo,

. de Serinhãem, convocar a Infantaria da Ordenança de seus
Regimentos, para vingarem o aggravu a todos feito, e chama
rem os rebeldes Portuguezes á ordem.

Entretanto no dia 22 já se havia acampado no Afogado
o Capitão-Mór João de Barros Rego ( chamado por carta ~o

Bispo) com ordem de franquear a entrada de mantrmento
para o Recife, ( onde já se soifria falta, porque os Almocreves,
sendo forçados pelos l\lascates a trabalharem nas trincheiras,
fugiam, contra o seu costume, de levar os generos para
vender).e com efi'eito franqueou-a, até que, descoberto o fim
dos sediciosos, e tendo sido infructiferos todos os meios de
brandura, e persuasão empregadus pelo Bispo, prohibio a en
ímda de mantimentos por este lado. Poucos dias depois che
garam ao mesmo acampamento dos Afogados o Capitão-Mór
Pedro Ribeiro da Silva com a sua gente, o Capitão Andn\
Dias de Figueiredo, e o Capitão-Mór da Muribeca Antonio de
Sá de Albuquerque, a quem foi incumbida a guarnição 'do
sitio da Barreta. No dia 23 chegou a Olinda o Capitão-M6r
JG)ronymo Cezar de Mello com o seu Regimento, do .-qual des
tacou para guarnecer a guariLa collocada na praia, onde co
meça o isthmo, os Capitães Se1?astião Dias de Abreu, e Francis
co Berenger de Andrade, e para guarnecer o porto' dos Fra
des do desterro ( S. Thereza d'Olinda) 0 Capitllo Manoel
Gerardo Monteiro, cada um com a sua Companhia. O Vara
douro foi guarnecido pelos Capitães Duarte Tavares do Rego,
da freguezia da Sé, e Francisco Xavier Cavalcanti> da de S.
Pedro Martyr, com as .suas Companhias, além de mais al
guma Infantaria alli postada, para accudir onde a necessida-
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ue exigisse. No dia 24 recebeu a Camara d'~linda uma car
ta do Capitão-Mór da Parahyba, João da Maia da Gama, em
que elle se oiferecia para servir de medianeiro entre o povo
Pernambucano, e os Mascastes; e posto que se inculcasse de
imparcial, pelo conteúdo da carta se via que elIe propendia
muito para o lado dos levantados, e que nada lhe era estra
nho, como logo depois se conheceu.

Indecisa estava a Camara sobre a resposta que convinha
dar ao Capitão-Mór da Parahyba, cujo zelo lhe era mui sus
peito, quando no dia seguinte um dos Piquetes prendeu um
negro canoeiro, conduzindo muitas cartas, e entl"el1as uma
tio mesmo Capitão-Mór para o Padre João da Costa, (congre
gado de S. Filippe Nery ) Europeo, incarniçado inimigo
dos Pernambucànos, communicando-Ihe minuciosamente
o que havia escripto á Camara d'Olinda, e aconselhando o
modo pelo qual haviam os levantados pedir-lhe soccorro, a
fim d'elle ter pretexto de marchar, para o que já se achava
com tres mil homens, inclusive muitos Tapuias; accressen
tando que os Mascastes obl'assem como entendessem, e de
pois dessem parte ao Bispo, ( suppondo que ainda estava no
Recife) a que,m escreveu, remettendo a carta aberta para pri
meiro ser vista pelo Padre Costa. Além d'essa carta inter
ceptada, soube-se que o mesmo Capitão-Mór da ParahJ'ba es
crevêra á Camara de Goianna, ameaçandú-a. afim de fazer
marchar gente contra os Pernambucanos, a favor dos rebeL
des do Recife. Conhecido portanto o genio caviloso, e animo
fementido do autor das cartas, mandou-lhe a Camara a se
guinte resposta. ("')

Resposta da Gamara ou Senado d'Olínda ao Capitão-Mór
da Pamltyba.

« Sr. João da Maia da Gama. - Se o Sr. Governador, e
II Capitão General deste ~stado do Brasil nos quizesse e -

("') Perdeu-se original da carta do Capitão-Mór; mas do
eontexto da resposta dada pela Camara se conhece o seu co.Q
teúdo. (Not(l,s dos Cadernos que copiei. )
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II tranhar alguma acção injusta, por assim lhe parecer, o não
(( fizera com o imperio e ameaça, com que Vmc., sem lhe tocar,
II o fez na carta que nos mandou. »

« Quando ao dito Senhor chegaram as noticias CaD

I( fusas da justa causa, com que os naturaes de Pernambuco
« tomaram armas para se remirem das tyrannias e violeu
(( cias do Governador, que então era Sebastião de Castro e
I( Calda.s, sendo por este carregadas contra nós as ditas
« noticias, escreveu a este Senado o dito Senho'!', estranhando
« os successos, porém sem ameaçar, mas antes com uma ado
I( vertencia prudente e reparos benignos; mas Vmc., não
« sendo nosso Capitão Geneval, nem tendo dominio algum
« sobre nós, escreveu a este Senado, ameaçando e mandando,
« e se assignou na fórma em 4ue fazem os superiores para
II com os subditos. E supposto que algumas vezes nos falia
cc pedindo, comtudo não nos obriga quando pede, porque
« nos offende quando manda, e ameaça; e não he este o es
« tylo de quem nâo tem mais jurisdicção, que a que El-Rei
« nosso Senhor lhe determinou. »

II Diz Vmc. primeiramente que os moradores do Recife,
« com a Infantaria pertenderam segurar as Fortalezas, e lhes
« acha razão; ao que respondemos que até agora se segura
« ram muito bem as Fortalezas na fórma em que estavam
« presidiadas, por ordem dos Senhores Governadores, pela
II mesma Infantaria da terra, e meQos seguras estão pelos
« mercadores do Recife, do que em poder dos filhos de per
« nambuco, de quem se deve fiar a maior segurança, como
« descendentes dos que á custa de suas vidas e fazendas
« a restauraram do poder do inimigo, porque mais funda
« mento de lealdade se deve achar nelles, que nos moradores
I( do Recife, cujos principios e ser nesta terra conhecemos
( todos moi bem, e os naturaes de Pernambuco trazem sua
(\ origem de Nobreza mui qualificada, que vieram povoar
(l esta terra, dos quaes se devem esperár sempre as melhores
( resoluções de va.lor e brio, como tem mostrado a expe
( riencia. »

« Diz mais Vmc., que tem obl'Ígação de nos fazer este
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l( aviso. Não nos consla que tenha Vmc. ordem de EI-Rei
I( mais que para governar a Provincia, e assim se não póde
« intromelter na jurisdicção alheia, porem se por Vassallo do
« mesmo Rei e Senhor, elevado de zelo, quizesse Vmc. me
l( dear, não havia de ser ameaçando senão intercedendo, e
« interpondo o seu respeito, e havia de ser em outra materia
(( em que Vmc. não fosse igualmente complice, como o são
« os moradores do Recife. E como Vrnc. fez tão propria esta
( causa, por haver fomentado aos dilas moradol'es, para ex
«( cessas Uio temera-rios, tão contra o serviço de Sua Mages
I( tade, e socego de seus Vassallos, claramente conhecemos
« que esta diligencia de Vmc, não he intervenção pacifiCa
« senão induslriosa cautela para segurar aos do Recife no
«( delito que commelteram. Tudo tem Vmc. obrado em can
II templação e rogos de Sebastião de Castro e Caldas, seu
«( sequazes, e dos Frades tIa Madre de Deos. l)

«( Diz Vmc. mais que podem succeder neste caso mortes
« e ruinas, que não podera atalhar a sua diligencia, antes
« sera Vmc. instrumento de outras seguindo a parle de
li EI-Hei, e quando nada vem Vmc. a declarar-se que os na
( turaes de Pemambuco contendem com EI-Rei como par
I( tes, e que pela parle dos moradores do Recife está EI-Rei,
li ou que de EI-Rei tivera ordem para emprehender tão crimi_
li nosa e inopinada resolução, ou que Vmc. he o Rei, pois da
(( parte delles está. Pois agora dizemos a Vmc., que de nossa
~ parte he que ,está EI-Rei, pois em nenhuma das quatl'o do
I( mundo tem o dito Senhor mais leaes Vassallos que os Per
« nambucanos. Assim o conheceram as Auguslas Magesta
(( de dos Serenissimos Reis e Senhores nosso s, D. João IV,
«( D. Affonso VI, e D. Pedro U, que estão no Ceo, e o ha de
« assim confessar Sua Magestade, que Deos Guarde, e fazer
l( com que lambem Vmc. o confesse. Em nenhuma parte do
II mundo libertaram praças os Vassallos da CorÓa de Portu
(I gal como os Pernambucano , pois sem despeza da fa
ce zenda real, e sem ordem do seu Rei, que julgava a restau
li ração impossivel, se levantaram contra o inimigo'e com
« perdas consideraveis ue suas fazendas e copiosas efusãe
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t( de sangue, descalços, sem abrigo ao rigor do tempo, e mot
« tos á fome, restauraram ao seu Rei estas Capitanias. f.
« foram tã'o leaes que em seu serviço desprezaram todas as
cc conveniencias, e enchentes de cabedal, que lhes olferecia
« toda a Hollanda. »

« Em dizer-nos Vmc., que será instrumento de morte,
« e ruinas nos justifica o que publicamente se falIa, e he que
\"( ou Vmc. ,vem ou manda tropas a contender com uS Per
cc nambucanos, em defensa dos homens do Recife, e se Vme'
« tem ordem de El-Rei para nos fazer guerra, ou fugiremo
C( com o temor do castigo~do dito Senhor, ou obedientes no:
« entregaremos ao tal castigo, mas se Vmc. não a tem, he
« sem duvida que nos havemos de pôr em defesa, e em tal
« caso uns e outros corremos igual perigo, porque os succes-
« sos da campanha são contingentes, e a fortuna incerta, e
« não será muito que seja Vmc. instrumento de mortes e rui
ce nas, quando tem sido causa do intempestivo tumulto do
« Recife, origem destas mesmas ruinas e mortes; e para que
ce nos acabemos de explicar, dizemos que a pedra fundamen
« tal em que os do Recife se levantaram e formaram o chi
( mel'ico edificio e fabrica do' industrioso levantamento, ho
« Vme., de quem nos havemos de queixar a El-Rei Nosso
( Senhor, e aos Ministros de seus Tribunacs, pois tanto quiz
« Vme. fazer a vontade a Sebastião de Castro, seus parciacs,
ce e aos Padl'es da Madre de Deos, que todos conspiraram
( contra nós. »

c( Amuito ha que os homens do Recife, por industria do
« dito Sebastião de Castro, e dos referidos Padres da Madre
( de Deos, e seus sequazes, andam publicando que os Pernaro
« bucanos queriam tomar as Fortalezas para não deixarem
« entrar ao novo Governador, que seria essa uma acção bar
a: bara, infiel, ÍlTacional, e louca. Os Pernambucanos esta
(C vam nesta materia em uma s~rena tranquillidade sem tal
(C cousa lhe!' occorrer ao pensamento, e succedeu que o Sar
« gento-Mór Bernardo Vieira de Mello descobrisse uma trai
« ção que no Recife se fulminava ahi por avisos, ou por
« !jçóes de Sebastião de Castro, e seus parciaes, pela qual
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« fosse preso o Senhor Bispo Governador, o Dr. Ouvidor Ge
« réll, e os remettessem para Lisboa em uma Sumaca, e se
a désse morte ao Dr. José Ignacio de Aroche, como tudo está
« provado em uma devassa, que se tirou, de que es tá preso o
« l'rocurador da Corôa, que isto aconselhava, dize ndo que se
« Jssim o não fizessem os Pernambucanos, ou fugissem ou
« buscassem outro Rei,a quem dessem obediencia. Como de
« tudo souberam os do Recife, ficaram contra o dito Bernardo
«Vieira, argui.ndo que se queria levantar, e ser Gover
« nadar de Pernamhuco, e que os soldados do seu terço
« roubavam os homens do Recife. II

« Está sabido, averiguado e provado que por influencia
« de Sebastião de Castro, Vmc. e os moradores do Recife,
« que eslão nessa Parahy1Ja, a saber: Joaquim de Almeida,
(I Simão de Goes, Antonio Rodrigues Campello, seu Primo
« José Peres Campello, Pasqual da Silva Serqu eira, o Prove
« dor João do Rego Barros, Pedro de Mello Falcão, Agosti
« nho Ferreira da Costa, Antonio Alves BezeITa, os Padres da
« Madre de Deos, e alguns moradores que estão no Recife,
« traçaram este levanle contra os Pernambucanos, afim de
« os malquistar com EI-Hei, Vmc. lhes prometteo soccorro
« de gente e mantimentos, que tudo tem prevenido, e se as
(( sentou que para este tumulto se convocasse ao Recife o Se
« nhor Bispo GoVel'Oadol', para que, feito elle, o lobrigassem
« a passar ordens aos Capitães-Móres das Freguezias, para que
(I se não alterassem, nem fizessem movimento algum. E
« Vmc. lanto que foi noticiado do successo, escreveu logo
« aos Camaristas de ltamaracá, 19uarassú, e a este Senado'
« com ameaças, para que se não alterassem contra os do Re
« cife, como se fÓra um Capitão Geral deste Estado. O
« Senhor Bispo Governador assignou as ordens para os ditos
(I Capitães-Móres, na fórma que os do Recife quizeram,
« porque se achava intimidado delles, e com temor de ser
« preso: logo que os mesmos homens do Recife se subleva
(Iram, começaram a dizer que tinham a Vmc. para sua de
( fcnsa com gente q.ue havia de mandar, e mantimentos, e
li. agora de proximo lhes mandou Vmc. uma carla, em que

TOM( JV tI.
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" lhes diz obraram bem, e que sustentassem tudo, Elles no
(( Forte das Cinco-Pontas acclamaram grandes viva publi.
« cando a carta de Vmc. )1

c( Tambem se'pl'endeu agora um negro com muiLas car
l( tas, que trazia uma de Vmc. para os Capitães-Mól'es lias
cc FI'eguezias, recommendando-lhes que não entendessem com
I< os do Recife; e outra para o Padre João da CosLa da Con
c( gregação, com a copia de uma carta, que Vmc. mandou ao
fi. SI'. Bispo, que trazia o mesmo negro. a carta do Padre
cc João da Costa insinua Vmc., que os do Recife façam
cc primeiro o que enten<lerem, e depois dem parte ao Se
c( nhor Bispo. Dos Padres, aOlrma Vmc. n'outra calta an
Cl tecedente que são os mais leaes Va sallos, que os da
C( outras neligiões, mas ua l\fagestade saherá quem elles
cc são. Outras cartas de val'Jas pessoas trazia o diLo negro
cc occultas entre o forro do chapéo, das quaes todas se colhe
« a traição qne nessa Parahyba se armou conLra os Pernam
cc bucanos, e neHa se declara o gosto, que Vmc. teve do novo
c( motim, e a pl'eparaçf.ío que tem fei to <.I e gente e manli
C( mp.ntos para vil' contra nós; de tudo ha de ser sabedor ua
c( Magestade, e as mesmas cartas de V'mc. e das mais pessolls
C( dessa Parahyba suo as melhores testemunhas, e mais au
c( tbenticas cerLidões, com que se justiuca o que Vmc. tem
« obrado contra o serviço de El-Rei, e paz d~ seus Vassallos.
cc Todas est.as cartas hão de ir as muos de Sua Magestade, e
« por ora os traslados se büo de rrmettel' ao nosso Governa
c( dor Geral, a quem Vmc. esta usurpando a sua jurisdicção,
cc promettendo perdões em nome de EI-Rei, como se Livera
« poderes para isso. )1

, c( Grande he o odio, que concebeu Vmc. contra os Pel'~

IC nambacanos, e tanto assim que escreveu ao Senhor DI'.
«( Lourenço de Almeida, que queria vil' c0!Jquista-los pela
cc sublevaçuo contra o Governador Sebastião de Castro, o "
« que estranhoü toda a Babia, e o dito SI'. Govel'Dador Geral, e
I( de que Vmc, não teve a resposta que desejava, e sem em-
I( bargo disso porfia Vmc, em seu procedimento contra nós,
« motivando indignações no animo de Sua l\b~estadel quar1~
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« do souber de estragos, desasocegos, e mortes de seus Va 
« sallos. »

« O empenho, com que Vmc. está pelos do Recife, bem
« mostra, e justifica o haver Vmc. sido a causa do seu tu
« multo, porque he certo que pelos elfeitos se conhecem as
IX causàs. E para que Vmc. considere nas prejudiciaes conse
« quencías, de que he causa, lhe queremos insinuar o suc
« cesso do tumulto do Recife. )

« Em 18 do corren te estava para ir o Senhor Bispo Gover
« nador, com o Dr. Ouvidor Geral, para o Forte do Mar, para
l( ver a Artilharia se estava leste, pelos incidentes que podiam
« haver de alguma invasão Franceza, segundo os avisos das
I( Fragatas, que se preparavam para as partes occident::.es.
c( Determinaram os do Hecife fazer nesse dia o seu tumulto,
« tratando que ficassem detidos, ou presos no dito Forte, o
« Senbol' Bispo Governador, e o Ouvidor Geral, e succedeu
l( levantar-se um pé de vento e chuva, que lhes impedio a
ex viagem, e mandou o Senhor Bispo, que o CapiWo man
« dante do Recife fosse fazer essa diligencia, e succedeu
cc que nesse dia se achou no Recife. Como se lhes mallo
u grou o intento, fizeram o seu motim pelo meio dia para
« uma hora na f6rma seguinte. ))

« Haviam os moradores do Recife comprado a dinheiro
« a Infantaria dUCluella praça (que por dinheiro tudo se com
I( pra), levanlaram-se 10 soldados, e concorreram logo os
II mais, e touo o povo clamando Viva El-Rei D. João! Viva!
« E morram traidores! Acudia o Senhor Bispo, e o Ouvi
te dor Geral, e de nenhum fizeram caso, e do Senhor Bispo
« muito menos. O Ouvidàr Geral em altas vozes dizia, que
II lhe declarassem quaes eram os traidores, que elle os que
« ria prendeI' como Ministro· de Sua Magestade, e élles, sem
« ,se explicarem, marcharam para a casa de Bernardo Vieira
~ do r,1eIlo, Sargento-Mór do Terço dos Palmares, para o ma
c( tarem. E chegando elle, a janella, lhes deram dous tiros,
( e vendo-os o Ouvidor Geral brutamente investir, lhes disse,
« que se era o traidor socegassem ; que elIe o prenderia, e a

«( nada obedeceram. Anticipou-se o dito Ouvidor Geral, e sem
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« embargo de conhecer a fidelidade ue Bernardo Vieira, che...
(( gou-sc a e1le, e li prendeu por socegal' o tumulto, proferin
(( do a vozes altas, que elle o fal-ia castigar, porque a lofan·
I( taria e mais povo queriam dar-lhe a morte, e por contem
I( porisar com elles, o recolheu a Caueia, e lhes ueclarou, que
c( aquelle preso era seu, e não do povo, e se recolheu ao l:ol·
I( !egio da Companhia, por aviso que teve, que o queriam
II prender, e tirarem-lhe de casa a devassa e os papeis pro
l( vados contra Sebastião de Castro, e os da conta que delle
(( se deu a Sua- Mag,:slaue. E tambem se·ueu avisu, que se
(( havia de pI'ender o Senhor Bispo Govemador, e logo no
c( mearam elles mesmos os Capitiles, que fo sem presidiaras
(( Fortalezas, porque tudo estava premedilado entre elles. II

(( O Senhor Bis(Ul estava como se não fosse Governador,
« feito por EI-Rei; lançaram mais outro bando, no qual dis
(( seram que SeuasWío de Castro fôra Governador de Per
(( nambuco, e ainda o estava sendo, e o Senhor Bispo no
(( Recife, supportando em sua presença toLlos estes despre
II zos; no uilo bando deram ao fiecife o tilulo de Cidade,
« Mercê propria da jurisuicção Real; e estfío dispondo o que
« querem sem ordem do Senhor Bispo, e sem sua/ordem,
II nem do nr. Ouvidol' Gel'al, tiraram a Bernardo Vieira da
II Cadeia, e o levaram para o Forle das Cinco-Pontas, Ycn
I( do o Senhor Bispo, e (\ Ouvidor Geral, que se lhes dobra
I( vam as guardas com os avisos de serem presos, se reti
IC raram para esta Cidade industriosamente dizendo, que logo
« tornavam p:na o Recife, e desta sorte escapal'am de ser
I( presos; mandaram logo os ditos moradores assestar a Ar
I( tilharia dos Fortes para a parte da terra, não fazendo
«( menção do mar, por onde nos póue commetter o inimigo;
« para a parte da terra fizeram trincheiras grandes. Tmpaci
II entes os naturaes de Pernambuco com o nome de traitlo
(( res, dizem que querem saber quaes são estes, para elles
c( mesmos lhes tirarem as vidas, porq ue nelLes não assenta
c( esta infamia, que no sangue de seus Pais, e Avós, berda
« ram a mais constante fidelidade para com seu Rei, e se
c( Bernardo Vieira assistia por ora no Recife era por causa
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de lhe culparem um filho em uma morte, e demandarem
. outro para um casamento. Não soffrem os animos Per

nambucanos ouvir proferir o nome de traidores, e a não
ser o Senhor Bispo, e Ouvidor Geral, e este Senado, já no
Recife não apparecia sombra de pessoa alguma, e tem
muita razão, porque a traição he um caracter infame,
que dura para filhos e netos. 1>

l( Veja "mc. o de que tem sido causa, e como se tomarão
estas cousas em Portugal, por Sua Magestade, Fic.lalguia, e
MinisLros: ConLemple Vmc. no que tem feito, e achará
que se presume ser causa, e instrumentos de muitas mor
tes nossas, e ha de seI' de sua propria ruina. As suas car
tas tudo provam! Tem o Sen hor Bispo passado portarias

t no Recife, para socego, e quietação de todos, e lhe não
( quer'em obedecer. Está muito justificado para com Deos,
I El-Rci, e os moradores, e tem derramado muitas lagrimas;
( e este Senado tr'abalha quanto pÓlIe P)f moderar os ani
I mos, e pôr tudo em urna universal concordia, e Vmc. nos
( e lá irritando para uma sanguinolenta disputa com as
( cartas, qu e lá escreve, e ameaças que de lá vem de gentios
« e brancos. Nós tratamos da paz, e Vmc. da guerra. Oh I
« Como se ha de Vmc. al'l'epender do que obra, quando Sua
II l\Iagestade fór sabedor de tudo! »

« A Deos pedimos que se ponha tudo em socego; porém,
«( se por algum accidenLe, ou desgraça succeder o contrario,
« e houverem mortandades, de tudo protestamos a Vmc. da
« parte de Deos, e El-Rei, a quem havemos de dar conta de
(I tudo, pois de tudo he Vmc. causa. E outra e muitas vezes
« protestamos a Vmc. por toda a ruina de Pernambuco, des
« serviço de Sua i\Iagestade, prejuizo de Sua Real Fazenda,
« e destruição de seus Vassallos, porque tudo isto se póde
«( seguir de ludo o que Vmc. tem obrado, e obrar. A copia
«( desta carta havemos remetLel' authenticada a Sua i\lages_
« tade, e ao nosso Governador Gel'ai do Estado. Guarde Deos
« a Vmc. Olinda, em Camara, 26 de Junho de 1711. - Do
«( mingos Bezerra Monteiro, - .I.ntonio Bezerra Cavalcanti.
« Estevão Soaresde Aragão. II
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Assim responderam estimulados a um homem, que para
com o Senado de Olinda era tão particular como qualquer
outro.

CAPITULO IV.

o Capitão-Mór José de Sá de Albuquerque vai aos Afogados aconselhar
seus filbos para não soccorrerem 0$ levantados. Sortida d'esles sobre

a Boa-Vista. Ordens que se deram. Editaes que se publicaram,

No mesmo dia 24, em que se recebeu a cal'ta do Capitão-
IÓI' da Parahyba, foram Leonardo Bezerra Cavalcanli, e seu

irmão Manoel Cavalcanli Bezerra, rogar ao Capitão-Mór Jose
de Sá e Albuquerque ( que por mui velho e doente já não
sahia I'óra da Cidade, nem de casa ), fosse aos Afogados,
onde estavam seus filhos Antonio de Sa e Albuquerque, Ca
pitão-Mór da Muribeca, e Filippe Paes Barreto, e seu sobri
nho, que na Freguezia do Cabo occupava' igual Posto, usur·
pado por meio de um motim, por eUe urdido contra Pedro
Tavares Correia, em quem prim~irose provêra, a 'persuadi-los
que desistissem do animo em que estavam, de soccorrer os
levantados do Recife, com gente, ao que, por influencia de D.
Francisco de Souza, era publico se dispunha.m. E obrigado
o bom velho das razões que lhe expozeram, e que tanto to
cavam o seu sangue, o seu credito, e sobre tudo o bem de sua
Patria se deixou melter em uma rede, e se dirigia para onde
estavam os filhos, não podendo conter as lagrimas, quando
via que os mesmos dous irmãos, a cuja instancia cedia, o leva
vam em seus hombros pelas ruas de Olinda, e que só o lar
garam defr?nte das guardas, onde então pegaram os negros a
continuar o mais caminho. Cumpria o venerando ancião exac
tamente o que o bem da Palria, e o de seus filhos lhe aconse
lhava, e posto que lbe pareceu que o seu zelo, e os seus
r6gos fizeram algumelfeito, com tudo como soube depois que o
filho pela Barreta, onde estava de presid ia, deixava entrar
mantimentos para Reoife, e que por esta razão, perdendo a con
fiança, que n'elle se depositara, fôra substituido no com mando
do presidio pelo Capitão-Mór Pedro Correia Barreto; de tal sor
te se apaixonou, que, aggravando-se-Ibe as enferm.idades, que
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olI'ria, pozeram então termo á sua existencia no dia 2 de
Julho. Já então a Artilharia das Fortalezas jogava continua
mente para todas as partes, donde os de fóra podessem aos
de dentro fazer frente. Era a Boa-Vista o lugar que mais
convinha aOS do necife ter desimpedido, e era portanto con
t!'a este presidio o maior empenho. Havia ahi chegado, a 25
deJunho, o Capitãu-?lIór Custodio Camello, e a 26 o Capitão
Mór Antonio da Silva, seu cunhado, ambos com gente boa,
e disposta. A 27 deram os do Recife um assalto, e, 01'

prendendo seis homens, que estavam descuidados, os pren
deram, e conduziram para as pri sões. Além desta sor
tida, repetiram o utras, e em uma destas, em que os dous
CapiUíes-Móres descompostamenLe se retiraram em um Ó

cavallo, talvez levasse m o presidio de vencida, se presen
tes não estive sem os Ca pitães Duarte Tavares, e rbano
daSilva, os quaes ( cada um com cinco homens) repellíram
os aggressores até além do rio, que já tinham vadeado, obri
gando-os a conservarem-se na margem opposta, ponto este
que mostl'al'am-se dispostos a sustentar. Mas d'ahi mesmo,
na madrugada seguinte, foram expulsos pelo mesmo Capitão
Uuarte Taval'es, e pelo Capitão Carlos Teixeira, com mandante
da Infantaria de Olinda; os quaes denlm principio a uma
ll'incheira, que, pela vizinhança dos Fortes, foi continuamente
combatida por se n[ío melter de perm cio mais do que o rio,
eque com tudo foi sempI'e sustentada pelo Alferes Francisco
Lobão Botelho, commandante da tropa paga d'Olinda..

A esse mesmo acampamento, ou presidio da Boa-Vista,.
eaggregou, com os do seu Regimento, o Capitão-~lór Lou

renço Cavalcanti, chegado no dia 28, em cuja tarde tambem
chegou a gente da Alagôa-Grande, com o seu Sargento-Mór
Miguel Pessoa de Araujo, e na manhãa seguinte, 29, chegou o
Capitão-Mór João Cavalcanti de Albuquerque, e d'ahi a cinco
dias o Capitão-Mór Francisco Fernandes Anjo, os quae
todos abi permaneceram, por s~r o ponto o mais impor
tante, tanto para repellir os contrarios, como para SOCCOl'

Ter os outros pontos, onde fosse neçessario. Ao Capitão-Mór
Mathias Coelho coube guarnecer o posto de Santo Amaro
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( Santo Amarinho vulgarmente chamaria por ser pequena
Imagem da Capella, que presta o nome ao lugar ).

Obstinados entretanto persistiam os EUl'Opeos rebeldes,
Artilharia jogava todo o dia, e as cOllsas cada vez mais' se com
plicavam. Todavia, desejando o Senado (Camara Municipa,
hoje) u'Olinda, e a Nobreza poupar o sangue d'esses mesmo
aggressores, e livrar o Paiz dos horror~s de uma guerra civil
moveram com razões mui ajustadas o animo do Bispo Gover
nador, para que ainda uma vez mandasse admoestar os le
vantados, afim de desistirem de sua pel'tinaz resistencia
advertindo-os de que, se com razões se não vencessem, ficavu
a sua rebeldia mais notoria. O Bispo, cedendo a este nobre
esforço dos olfendidos Pernarnbucanos, mandou publicarnr
Hecife o seguinte Edital.

II D. Manoel AIvares da Costa, do Conselho de Sua Mages
« tade, Bispo e Governador de Pernambuco, e mais Capila
« nias anexas. Por quanto os Officiaes do Senado da Ca
« mara, Capitães maiores, e mais Noureza t1estas Capila
II nias, que se achamjuntos, buscanuo todos os oleias convi
« nientes para que os moradol'es do Recife desistam da altera
« ção que com pretextos apparentes tem feito, tem assignadil
(I termo, pelo qual perante mi m, como seu Governador, pro
« testam toda a obediencia, sujeição, c lealdade a Sua Mages
« tade, e seus Ministros, requel'endo-me lhes mandasse inti·
« mar o referiuo para mais se convencerem na sua ardilos<
cc suspeita, termos em que pela defensão que todos fican
(I obl'igados em razão do uito termo lhes era desnecessarir
« quando por tantas acções obradas na mesma defensa dest
(( terra, de que são naturaes, sempl'e se acrellitaram fi(

( real serviço: Mando a todos os Officiaes de l\Iilicia,
II mais moradores da Villa do Recife, desistam da violenci
« que tem feito, retirando-se das Fortalezas coín toda
(I guarnição, que se lhe poz fora do que he uso, e desva
I( neçam a fortificação que se tcm feito para terra, para e
(I presidiar as Fortalezas com a Infantaria que eu vir se
ff. necessaria, para que se consiga o socego, e quietaçãO d
li: uns e outros povos, com a oerteza de que a dita Nobrez
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t'( e mais povo, que se acha junto se retirem logo sem otrensa
« dos moradores e Infantaria da dita Praça, aos quaes por
'« este Edital torno admoestar, requerer e protestar quarta
« vez se sujeitem ao dito arbítrio, pelo qual se mostra desva
« necida a suspeita de que possam incorrer em qualquer
cc culpa, que se lhes possa arguir em virtude da fidelidade,
C( sujeição, fé, e lealdade, que protestam guardar como leaes
«( Vassallos de Sua Magestade, e a seus Ministros, pelo dito
C( termo que assignaram. E os que faltarem á obediencia
(l e cumprimento deste Edital, os haverei por traidores,
cc e inimigos da paz, para proceder contra elles fia fórma das
C( Leis. E para que chegue á noticia de todos se fixará este
I( na parte publica, e costumada da dita Praça, intimando-se
« primeiro ao Capitão mandante João da Mota, para que lhe
« faça dar seu devido cumprimento, como pessoa, e Cabo
(C maior da dita Praça. Dado nesta Cidade de Olinda, ao 26
II de Junho de 1711. - Lizardo Ribeiro Monção, Omcial
« maior da Secretaria o subscrevi, por ausencia do Secretario.
« - Antonio Barboza de Lima. - Manoel, Bispo Governador. II

A esta Poitaria e Edital responderam os rebeldes por es
cripto, que de nenhum modo lhes seria licito entregar as
Fortalezas, estando elies rodeados de tão copioso numero de
homens de fóra; que eram leaes Vassalios de Sua Magestade
Fidelissima, e que se não obedeciam á Portaria, eram obri
gados da defensa natural. Ao pé da sobredita Portaria pos
saram a seguinte Certidão os que a intimaram.

Certidão da intimação da POftal'ia -aos homens do Reaife.

cc (.ertifi,camos nós Ajudantes Paschoal de Freitas Gomes,
c( e Simão Mendes, do Terço, de ,que he Mestre de Campo

·c( Christovão de Mendonça Arraes, desta Cidade de Olinda,
II que fomos a Praça do Recife, aos 26 de Junho, de man
c~ dado do Senhor Bispo Governador D. Manoel Alvares da
c( Costa, com esta Portaria p3.ra afTixarmos nos lugares Pll
« blicos da dita Praça, com outras mais do mesmo teor para
« o mesmo etreito, além de que tambem a levámos ao Ca
« pitão mandante João da Mota, para a fazer dar a execução.

TOMO IV. 12.
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II E sendo lida em publico a dita Portaria por mim, e peI()
II Dr. Antonio de Souza Magalhães, e presente o Mestre
I( de Campo dos pretos, Domingos Rodrigues <Carneiro, e bem
I( entendida foi pelo dito Capitão mandante, povo, e soldados,
o( que se achavam juntos, e não deram cumprimento li dita
~ Portaria, dando a resposta, que nella se acha assignada
« pelos Capitães João da Mota, e Placido de Azevedo Falcão, e
« o !\Iestre de Campo dos pretos, Domingos 'Rodl'igues Car
(( neiro, e querendo nós pregar esta Portaria, e outra que
d levavarnos para pôr nos lugares pubticos da dita Praça,
« que ja iam com olJ.reias para esse eITeito, o não podemos fa
I! zer, por mandarem em nossa companhia mais de 20 ho
I( mens para o impedire·m. E por esta causa as troux.emos
14 outl'a vez, e ti.ma dellas he esta, em que passamos a pre
II sente certidão: e todo o referido passou na verdade, e assim
~ o juramos aos Santos E.vangelhos. - OLinda, 28 de Junho
« de 171 L - Pasc/tOal de F7'eitas Gomes. - Simão Mendes, »

Como pois por esta ordem. se não m.ovessem os rebeldes,.
nem da comminação da pena de traidores. fizessem caso; e
pelo eontrario eada vez mais. pertinazes cm seu procedimento
continuavam a sediciosa guerra,. a que se ha.viam disposto
com tanta prevenç{io, e além disso estanto senhores das mu
nições,. e os Pernambucanos) que os cercavam 1 faUos d'elIas,.
o que tanto impo6sihilitavaa estes, corno encorajava a ousa·
dia d'aquelles, divigio o Procuradol' do Senado d'Olinda ao·
Bisptl Governador Q seguinte eircu.mstanciado req,uerimento.

Requerimento do ProcuradO?' dQ Senado da Camara de Olinda,.
Estevaõ Sow'es·de Aragão,. ao m'lipo Governad01'.

« Aos 28.dias do mez de· Junho €le 171.1, n~esta Cidade
I( de Olinda, no Palacio do. IUustrissimo Senhol' D. Manoel
« Alves da Gosta, Bispo GoveIlOadorlde Pernambuco, e d'esta:s·
II Capitanias, appareceu. O' Procurador do. Senado> da Camara
« desta Cidade, Estevão. S0ar.es de Aragão,. e pai' eIle foi
C< dito, e requerido,. que,. tendo feito tel'mo toda a Nobreza,.
II e Capitães-MÓt'es dostas Capitanias, de obediencia· a El-ReÍl
& Nosso Senhor D.. J.oão V, como seus· fieis, e Ie.aes, \las.-



DA PROVINCIÀ. DE PERNAM,BUCO. 91

t{ sallos, que são e sempre foram e a seus C::;overnadore!
l( pelo dito Senhor nomeados, e perante o dito Senhor Bis
« po, que actualmente os governa, toda a segurança necessa"
« ria aos moradores do Recife, para que 'desistam do levante,
II e violencia que tem feito em tomarem as Fortalezas, pon"
f( do-lhes presidios li sua ordem com os mesmos morad'orci
« do Recife, que não são naturaes da terra, mas pessoas, que
« para ella vieram de fóra, abocando a Artilharia para os na
« turaes, impondo-lhes o infame nome de traidores, que
« nunca mereceram pela sua lealdade, antes os moradores
« do dito Recife o mostram ser na presente occasiiIo, em que
« tiraram as Fortalezas e presidios do mar, por onde os ini
« migos da Coróa podem vir, voltando-os para a terra que
« esta em paz e na obediencia de Sua lI1agestade. e seu Go
« vernador, comprando para este etreito os sobreditos as
l( vontades de seis Capitães de Infantaria, e o do Forte do
« Brum, e o Mestre de Campos Domingos Rodrigues Carneiro.
l( E tendo-lhes o dito Senhor Bispo Governador mandado
« passar portaria em virtude do dito termo, para que os diM

« tos moradores do Recife desistissem da dita violencia e
« força, repondo tudo no primeiro estado debaixo da segu
« rança promettida no dito termo, não obedeceram notifi
( cados primeira, segunda, terceira e quarta vez, por por
« tarias, com as penas n'ellas impostas, de serem havidos por
« traidores a Coróa de Portugal, e de privar aos ditos Capi
« tães de seus postos, antes dizendo que süo Vassallos de
« Sua Magestade, persistem na mesma rebellião e contuma
« cia, atirando pelos dos Fortes contra os naturaes da terra,
l( e para esta Cida.de como se está vendo notoriamente. E
« para se defenderem da affr'onta que se lhe faz, e recupera
I( rem a Praça e Fortalezas de Sua l\fagestade, querem elIes
II( como leaes Vassallos do dito Senhor, recupera-las pondo-as
( a obediencia do dito Senhor, e de seus Governadores, para

. f( o que necessitam de munições, e armas, que nilo tem pelos
<t ditos levantados lh'as tomarem todas, e assim requeria
« mandasse a todas as Fortalezas, que se acham fóra da dita
« rebellião, lhes dêem as munições necessarias para o àitQ
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li: effeito. E ouvido pelo dito Governador este requerimento,
IC mandou a mim Escrivão Manoel Coelho, que presente eh
IC tava, que o tomasse por escripto, juntando-o as mais Por
II tarias com termo para deferir; ao que satisfiz, &c., &c.; &c.

Despacho do Bispo Governador ao reque1'imento do Procurador
do Senado.

IC Visto os moradores do Recife persistirem na· sua rebél
~ lião e contumacia, e estarem desobedientes, e levantados
li com as Fortalezas de Sua Magestade, e com as peças abocca
« das para osnaturaesda terra, atirando-lhes por todas as par
« tes com balas, e sendo potificados os Cabos, e Capitães su
« blevados para desistirem da dita violencia, e virem a Con
I( selho de guerra, a minha presença.• com pena de privação de
IC seus Postos, a cousa nenhuma obedeceram, como consta
« da certidão do Secretario do Governo, e respostas dadas
« nas Portarias, e o ser constante estarem comprados os
« ditos Cabos. Portanto, attendendo ao meu estado Episcopal,
IC remetto este requerimento, com os mais documentos jun
« tos, ao Dr. Luiz de VaLensuela Ortiz, e ao Mestre de Campo
« Christovão dI) l\lendonça Arraes, e aos Officiaes do Senado
« da Camara, para que neste particular determinem o que
« lhes parecer mais acertado pam o serviço de Deos, e de
« Sua ~lagestade, e bem de seus Vassallos, para o que de
« mitto, c largo nas suas mãos o poder temporal, que nesle
C( particular tenho, com tanto que não haja etrusão de sangue,
« e assim o protesto uma e mil vezes, como já protestado te
« nho, e que pal'a esta restauração, e negocio, e tudo o mais
C( que delles se póde seguir, não concorro di.recla nem indi
6( rectamente, porquesó.quero a paz, e soccego nos Vassallu'
« de Sua Magestade, -que De0s Guarde, e podera outro-sim
« o dito Dr. Ouvidor Geral proceder contra os ditos Capi
« tães e Cabos, comprados e desobedientes, na fórma do di
« rei to, com as penas comminadas nas notificações que se
« lhes fizeram. Olinda, 27 de Junho de 1711-

Manoel, Bispo e Governa.dor~
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CAPITULO V.

ContinuaçAo da guerra. O Bispo nomea as Pessoas que o devem subs
tituir no goveruo militar durante ella. Transfere-se S. Amaro para
o Arraial da Boa-Vista•

.~ 110.
Esgotados d'esta sorte os meios de brandura, e sendo

indispensavel o emprego da força em grande escala, então
o Bispo ( attentando para o seu estado Ecclesiastico, incom
pativel com os necessarios resultados da guerra) cedeu o
Governo militar nas pessoas do Ouvidor Geral, o Dr. Luiz de
Valcnsuela Ortiz, na do Mestre de Carupo Christovão de Men
donça Arraes, e no Senado da Camara d'Olinda, composto
pelo Coronel Domingos Bezerra Monteiro ( Vereador mais
velho, e que servia de Juiz de Fóra ) pelo Vereador, o Capitão
Antonio Bezerra Cavalcanti, e pelo Procurador Estevão Soares
e Aragão. Logo que estes Governadores entraram em

,xercicio, mandaram, afim de armar os moraJores que es
tavam desprevenidos, conduzir do Fortim de Pitimbú, ao
~orte da ilha de Ilamaracá, as munições que alli haviam; e
querendo oppór-se á execução d'esta ordem os morado
res de Goianna, já comprados l?elos Mascates, não lhes foi pos
'ivel, pela bravura com que o Ajudante Filippe Bandeira de
\Iello os repeUio. Seguras as munições de Pitimbú, man
Jaram tambem os do Governo militai' tirar as que,mais pre
cisavam dos Fortes de Itamaraca, e Páo-Amarello, e porque
I)ra precisa Artilharia, mandaram igualmente conduzir a de ou
ro Forte, então menos importante, que em Olinda fica na praia
le S. Francisco, e collocar na trincheira levantada na Boa_
ista cinco peças, nada cerca, chamada forte de S. André, duas,

nna no Arraial dos Afogados, e outra na da guarita d'Olinda.
O Bispo, antes que se delllittisse do Governo militar, no

neou para Chefe da força armada a João de Barros Rego, Com
andante do Arraial dos Afogados, que comprehendia a Bar

eta; e entregou ao Capitão Carlos Ferreira a direcção do Ar
iial da Boa-Vista, e das mais Estancias annexas, Olaria, Sacco.,
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e Conceição; ao Padre Paulo encarregou o Governo das Forças,
que guarneciam S. André, Cortume, Campina da Cerca, eS.
Amarinho; ao Tenente José Tavares d'OlIanda, e ao Sargento
Mór Domingos Gonçalves Freire, deu o commando dos presidios
de Tacaruna, Carreira dos Masombo8, Porto das Lavadeiras,
Porto dos Padres, edos mais do Varadouro até a guarita; efi
nalmente incumbio a defesa das trincheiras, levantadas junto
ao muro de S. Bento, ás duas Companhias de Olinda, e às
que de novo se crearam, uma da Justiça, de que foi Capitão
Dionizio de Freitas da Cunha, e outra dos Estudantes, cujo
com mando foi confiado ao Capitão Antonio Tavares.

Em o 1.0 de Julho, mandou aqllelle Governo interino pu
blicar um BanJo, no qual, expondo as diligencias que o Bispo
havia feito para chamar á ordem, por meios brando~, os rebel
des do Recife, e quanto elIes pertinazmente persistiam na reM
beldia, disparando Artilharia, dia e noite, declarou que os con
siderava como traidores á CorÔa de Portugal, com minando aos
Officiaes tanto pagos, como da ordenança, que contra a gente
de fóra tomassem armas, a pella de perda de seus Postos, e dos
serviços até então feitos ao Rei, incluinào n'esta comminação
os que não se recolhessem aos Arraiaes Pernambucanos.
Porém, como os rebeldes tinham feito timbre de sua perfidia,
e pouca fé, nenhuma ameaça foi bastante para os mover ao
conhecimento do mal que obravam, e pelo contrario, despre
zando as saudaveis admoestações do Bispo, e negando-lhe
obediencia, deram em espectaculo um terrivel exemplo, mes
mo aos que os seguiam I E porque o ouro, a seducção, e
quantos meios ignobels sÔem os revolucionarios empregar, ti
nham sido arteiramente disseminados pelas Freguezias do in
terior, houve em Goianna um motim, a 3 de Julho, por defen"
derem uns os Mascates que os tinham comprado e seduzido, e
outros ( a melhor gente) a Nobreza do Paiz. Este motim,
repetindo-se por vezes, e consequentemente insubordinando
a gentalha, induzio-a para commetter, como commetteu im
pune, e barbaramente, muitas mortes, e roubos. Chegada:l
noticia d'estes factos, manGaram o Bi~po, e os do Governo,
mil itar, chamar o Ajudante Tenente Francisco Gil Ribeiro
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que por enfermo estava retirado nas Sal~nas, para o encarJ~e

garem da defesa do Forte da ilha de Itamaracá, dizendo-lhe
que só o confiavam a elle, por ser bem conhecida sua fidelida
de, e coragem, e 1J0rque receiavam que o invadissem os Goi
annistas, ja em rixa com os da ilha. Partia logo este om
eial a tomar o com mando que lhe confiaram com amplas 01'

dens, e em poucos dias aprisionou nove barcos, um que
navegava para o Recife, e oito qUE:', tendo d'aqui sabido para,
irem buscar viveres ás Alagõas com despar;ho dos levantados,
pelos ventos contrarios arribaram á ilha.

Em extremo gl'ande era o desejo de paz no Povo, e na
~obreza, por verem os estragos, e rui nas que diariamente
succediam, E como infructiferas baviam sido todas as dili
gencias humanas, recorreram ao Ser Infinito, deprecando
com devoção, cada um á aquelle Santo que mais affecto lhe
merecia, pam que Deos Nosso Senhor se movesse com seus
rogos a abrandar os corações dos obstinados Mascates. Es
tava Santo Amaro em sua Capella, sem ter esse concurso de
devotos, que de ordin:Jrio alli vão em romaria em tempos
bonançosos, nos quaes as desordens 011 não desviarn d'estas pie
dosas visita!" quando o Povo d'Olinda quiz que este milagroso
Santo fossé ú primeiro de seus Generaes, assim como o da
Matriz de Jaboatrío (da qual he Orago) presidia aos respectivos
Fl'eguezes no Arraial dos Afogados; e havida licença do Bispo
para se tirar a Imagem da sua Capella, concorreram na tarde
do domingo, 5 de Julho, a b usca-Ja muitos Clerigos, e secula
res descalços, E:' alternando a levaram com muita devoção em
uma rede, e a collocaram na Capella de S. Sebastião no Va
radouro. No outro dia, depois de celebrar-se uma Missa,
foi a Imagem com muito màiol' acompanhamento, e com a
mesma competencia de zelosos de·votos, transferida para o
Arraial da Boa-Vista, onde foi recebida cQm afl'ectuosa devo
ção, e com o ceremonial do estylo. Ahi se construío uma
Capellinha coberta de velas, e cujas pal'cdcs eram de palhas
de coqueiros, m.uito decente, para n'ella se celebrar em cam-

.panha. OPadre Antonio Jorge Guerra celebrou o Santo Su
crificio muitas vezes n'essa CapeUinha, por ser o assistente
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n'esse Arraial, e a seu cargo acudir com o Sacramento ao,
feridos, de que nunca se diverti o, salvo para algum acto tão
importan e, que só de seu cuidado se fiasse.

assou aquella devota diligencia ( diz o eSCriptor d~

f710) sem que o Santo a p'agasse agradecido, por quanto ha·
vendo lançadoas Fortalezas do Brum, Buraco, Mar, Bom-Jesuf
( quebra-pratos), Cinco-Pontas, e Torres, e as trincheiras do.
Estudantes, tantas balas, quantas vomitou a sua Artilharial

ç,0m 5,416 tiros, além de um chuveiro de bombas, vomitad~

por morteiros, das quaes perto de 23(}cahiram na Boa-Vistajerr
todo este terrivel fogo, e bombardeamento ap~nas tres ho
mens for~m feridos gravemente, não ficando, em tod(
aquelle Acampamento, arvore, ramo ou tronco, nem outl'l
cousa em que não tivesseu: as balas fei to emprego, e qUt

1)01' ellas se não arruinasse ou desfizesse. E ainda fo
maior a maravilha, quando, arrebentando uma peça com qur
jogava a gente do Arraial, e espalh;:,mdo ella grande quan·
tidade de estilhaços em que se dividio, por muitas partes.
nenhuma das pessoas que a estavam servindo, e nem a
mais que estavam presentes, foram nem levemente tocadas
No mesmo dia 5 de Julho, pela tarde, tom ando "'lIa Bala'ldr
Franceza um Patacho vindo das Salinas do Rio-ul'ande, cal'
regado de sal, mandou o Commandante d'ella, que o Mestr,
do Patacho, com tres pessoas da equipagem, sahisse a busca
em terra com que resgatar a preza, devendo ser o resgate eD
mantimentos, por virem faltos d'elles. Não quizeram os do Co
verno interino dar-lhes licença para tornarem,por não tereJllO
Corsarios noticia do Estado, em que a terra estava; posto qu·
não faltaria adiante quem I'ha desse, tanto mais estando elle
admirados da muita Artilharia que ouviam, e desejosos de S8

bel' a causa de tanto fogo. No outro dia, mandou o Bispo po
Antonio Alves da Cunha, Capellão da. sua Sé, protestar por e:
cripto aÇ>s do Recife, pelo perigo a que expunham o Paiz, pt
estarem com a Artilharia emboccada para terra, andando n
costa o'inimigo; mas os Mascates, pertinazes e soberbos, -nel
quizcram deixar passar o enviado do Forte do Bu1'3co, ond
lhe mandaram ordem, que se tornasse sem resposta. N9
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dei1.ou de assaltar o receio a mu. te, de que alguma Ar
mada, n'esta occasião crilica, .It 6se Pernambuco; maS
felizmente este receio pass0u com o desengano de que de Cor
sarios não passavam os inimigos que se avistavam,

Em 10 ue Julho, pela noite, se tirou a Imagem de Nossa:
Senhora do O' da Igreja de S, João em Olinda, onde tem
o seu Altar, e em procissão solemne, foi levada pelo Reve
renuo Cahido, Clerigos, Nobreza, e mais Povo, todos-descalços,
ii Capei la do Santo Christo da Sé, para onde tinha igualmente
sido levada a Imagem da Senhora do Rozario, entoando-se
pelas ruas oTerço, como sem prc foi e he costu me; e collocadas
estas Imagensjuoto á do Uoigenito Filho de Deos, se fizeram
preces por nove dias consecutivos, em cada um dosquaes pl'é
gOIl o Padre FI'. ~Ianoel ue S, Catharinil, e se implorou a Deos
désse fi!TI á guerra.

Entretanto esperava-se pela gente CJue faltava para com
pletar o sitio de maneira, que não entrassem no Recife man
timentos, nem os refrescos qpe as furtivas diligencias de
alguns traidores iotroduziilm. 1\las por esse mesmo tempo
chegando noticia de que Paulo de Amorim Salgado, e Christo
vlio raes l3~rreto sp.du·zind.o os das suas Freguezias, ( Una e
Serinhãe.lJ I vinham com l) Camal'ão, e pretendiam iotrodu
zit'-se no Recife para soccorre-lo; e sabendo-se logo depois
quejá estavam em marcha, mandaram os do Governo interinoa
oncontra-los e prende-lo'. Partiram, portanto, para este fim,
no dia t 1 de Julho,. os Capitães-Mores João de Barros Rego, e
Francisco Fernanlles Anjo, e outros Oficiacs, com 1000 bo-·
mens, ( entre estes alguns d'Olioda, e outros de Infantaria
paga) e ehegando ao sitio de Nossa Senhora dos Prazeres em
Guararapes, tres legoas do Recife para o Sul, os acharam a
campados com SOO homens. Esta força foi immediatamente
cercada de tal sorte, que vendo-se seus chefes cortados, e-'
impossibilit~dosde sahirem-se bem, lIsaram de manha, as
segurando aos Oficiaes, que os iam prender, que elles mui,
longe de virem soccorrer os Mascates, pelo contrario vinham
em favor dos que os sitiavam, e que contassem sob palavra de'
honra, que no outro dia se lhe iriam incorporar, e que o'a-

TOMO IV. 13,.
7
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quella mesma occasilIo não marchavam, por quererem de~

cansar aquella noite, visto estarem muito fatigados das mar·
chas forçadas que tinharnfeito; e, dando-se as mãos em pe
nhor da promessa, voltaram os do Governo, para esperarem o
cumprimento da palavra.

Esta boa fé, tão natural em peilos nobres, foi a causa
primaria de todos os desaires, inquietações, destroços, e
ruinas, que depois succederam, e qlleainda se lamentam, por
que se alli logo os sujeitassem, pois o podiam fazer, não lhes
ficaria liberdade para trahirem tão infamemente os naturaes
de Pernambuco. Passaram-se as ho ras em que se devia etIee·
tuar a juncção promettida ; mas Ca marão, e os 800 homens
que o acompanhavam não chegava m; desconfiando, portanto,
o Capitão André Dias, da demora, foi investigar a causa
d'ella, e então vio que com toda a pressa os homens se ha
viam retirado, de SOlte que Paulo de Amorim, ficantlo mais
litl'ás por ir em uma rede, foi alcançado e preso, assim
como tres filhos seus, que o acompanhavam; e a todos con
duzio o Capitão Dias para a Cadflia de Olinda. Soube-se de·
pois que pozera m em consulta o virem como prometterarn ;
mas receioso Christovão Paes, por haver tomado umas cartas
que o Bispo Governador mandava ao Governador Geral, resi
dente na Bahia, por um correio de que não houve mais noti
cia, e só presumpção de ter sido morto, seduzio os outros
para a fugida, entendendo achar para esta pretexto mais
plausivel, do que acharia pal'a desculpar-se de ter aberto as
cartas do Bispo, endel'eçadas ao Capit1Io-General.

E havendo do Capitão Manoel da Fonseca Jaime, qUB

oommandava a Fortaleza de Tamandaré, a mesma desconfi
ança de comprado pelos mercadores, mandaram os do Govel'·
no, em 12 de Julho, ao Ajudante Paschoal de Freitas Gomes
rende-lo por urna Portaria, e apresentando-a não esteve
Jaim.e por ella, antes os que com elle assistiam, que já não
eram só os pagos, mas alguns da Ordenança, e outras do Ca~

marão, se amotinaram com armas contra o Ajudante, pondo
.Q, de traidor, e °despediram como se o· mesmo fosse ser ~rlli

,4011, que não obe,decev aos. do Recife, e s.eus :iequailes !
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A t-J do mesmo mez, vieram noticias de que a Parahybll
revolta se incorporava com Goianna, e que a gente de uma, e
outra parte junta vinha levantar o cerco em favor dos dO'
Recife. Partio em consequencia, por ordem dos do Governo,
o Ajudante Bernardo de Allem:ío e Mendonça, com 20 homens,
a unir-se ao Capitão Bento Bezerra de Menezes, com a sua
companhta de Araripe, e ao Ajudanle Filippe Bandeira de
)felto, com os da ilha de Ilamaraca, para tomarem-lhes o en~

contro. Chegando todos a Goianna, pozeram em fugida os
revoltosos, nua só os d'essa Freguezill, mas tambem a 500 da
Parahyba, dos quaes Cl'a Chefe Loiz Soares, mandado por
João da Maia, e estiveram aquartelados no engenho do Ca
pitão Bento Correia ele Lima, a vista da Povoação, bastantes
dias. Entre elles se achava nãü só Joaquim de Almeida, que
os comprara com dinheiro, como tambem Pedro de Melto, o
qual, porque veio eleito Capitão-Mór, sahio do Convento do!
Carmo de Goianna, debaixo de Pallio, e assim foi até á casa
da Camam acompanhado dos Ofliciaes d'ella, e dos Frades,
no dia antes d'esta derrola que os obrigou a regressarem para
aParahyba, sem nada conseguil'em do que emprehenderam.

A 19 sahio do Recife uma 'força de 300 homens, com
posta de brancos, negros captivos, e Henriques, a investir o
presidio de Sanlo Amarinho, guarnecido por 40 bomens,
commantlados por Manoel ~unes, Capitfío do Regimento da.
Luz j homem lia idadejâ provecto, mas de experimentado va
Iar, que degenerava em temeridade. Rompendo o fogo,
defendel'3m-se os Pel'llambucanos valorosamente, e retiran
do-se o inimigo, pical'am-lhe a retirada; mas infelizmente o
val~nle Capitão unes, perseguindo-o temerariamente, cahio
morto de uma bala, e com elle mais dous, um dos quaes
lendo ficado debaixo da Artilharia dos inimigos, poderam
estes corlal'-lhe a cabeça, e espeta-la em um páo a beira do rio
por alarde, porém o ultimo ~ôde ser conduzido, e ainda che
gou vivo ao Arraial Pernambucano onde se confessou. Nesta
acção ,em que o arrojado Capitão empenbou os Pernambuca
nos, que guarneciam S. Amaro até quasi o Forte do Buraco, 0

onde pelo fogo da Artilharia não poderam ser soccofPidos,
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morreram os dous que acabo de citar, e dos contrarios peré~

ceram nove, a saher, dous brancos, cinco dos captivos, e dous
Henriques; e foram feridos 17, dos quaes morreram logo,
quatro, segundo a relação que. Manoel do Bego fez, estando
então preso na Cadeia do Recife, além das noticias que S9

coIher~m dos que de dentro sahiam para fóra.
A 22 embarcaram os do Recife ;)00 homens em barcos ar

tilhados, e os lançaram na l3arreta, onde estava o Capitão
Mór Pedro Correia Barreto, com 30 homens sómente, que
mal chegavam para sentinellas, de sorte que ahi lhe mataram
o seu Sargento-Mór Fernão Bezerra Monteiro, e dous mais,
sem poJerem ser a tempo soccorridos dos Afogados, por estar
a mare cheia; com tudo os dos barcos nua levaram o presidio
de vencida; pelo contrario, antes que este fosse socconido,
se foram retirando com 11 dos seus mortos.

Em o ultimo de Julho, se soube haver dado ii costa, Da

praia das Candeias, uma Sumaca que do Sul vinha para o
Recife, bem impol'tante, e carregada de mantimentos, acos

"sada pai' uma Balandra Franceza, da qual para poJeI' escapar
·se fez prôa de terl'a; diligencia esta que só por si a não sal
vou, porque até á praia foi perseg uida pela lancha da mesma
Balandra, e quando esta chegou a fazer preza, e já tra
tava com muita diligencia de apoderar-se do muito que ha
via na Sumaca, deu-se aviso ao Sargento-Mór Antonio
de Araujo Pessoa, que os Francezes em duas embarcações
lançavam gente n'aquella praia, Acudia este Sar'gento-Mór,
com seus escravos, e outras pessoas, que por todos eram tt,
e tanto que .foram vistos quizeram os da lancha pôr-se em sal
vo, mas impellindo-a as ondas para a terra, avançaram os
nossos com agua pelos peitos, e lançando mão, ao mesmo
tempo, das armas inimigas reduziram, e prisionaram toda
a guarnição da lancha que constava de 9 Francezes,

O Bispo no seguinte dia por dous Reverendos Sacerdotes,
o Deão da Sé, Nicolao Paes Sarmento, e Antonio de Abreo,
da Companhia, mandou fazer novo protesto em carta aos re~

bellados do Recife, dizendo-lhes que a Balarrd.ra dos France
~~S. andava tão afoita como se via, na confiança de ir ~ um'
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_raia da praça tuo vizinha, e de gente frequentada, que po
Jariam com mao intento vir com ella Naos de guerra, e que
ortanto cumpria que ahoccassem as p~ças para o mar, pois
ara a defensa da Barra tinham si do construidas as Forlalezas;

mas elIes, sem termo, nem respeito, negando a reverencia ao
'acerdocio, fizeram deter os-enviados na praia, e prohibindo
lhes que ~hegassem ao Forle do Buraco, os mandaram logo
despedir por uns soldados ( negros, e mulatos). Cúmo pois
os Padres vissem que Jofío da :Mota, e os ma is Oillciaes ven
didos ao ouro Europeo, excediam, quando inimigos, aos bar
baros mais incultos, poi s que nem admilliam lregoas, e nem
queriam ouvir os parlamentaJ'Íos, contra o estylo polilico da
guerra, pelos mesmos negros lhes mandaram, de palavra, ex
pór o motivo por que os buscavllm, e se fizeram de volta d'ahi
para 01i nda.

CAPITULO VI.

Succelio. da Parahyba.

1711.
obresaltados se viam igualmente os moradores da Pa

rahyba, pelas disposições de João da Maia, empenhado em fa
vorecer os do Recife, cuja causa abraçára com o interesse pro
prio d'aquelle que por elles fõra com dinheiro seduzido; e
para que podesse aquella Capitania ter socego, e livrar-se do
d-amno de que até então isenta estava, e que só pelas disposi
çõés do Capitão-Mór, que a governava, indubitavelmente lhe
provinha, quiz o Padre Manoel de Aguiar reduzi-lo a melhor
termo, escrevendo-lhe a carta qlle se segue.

Carta do Paclre Manoei de Aguiar ao Capitão-Mór Governador
da Parahyba.

cc lllm. Sr. Capitão-Mór João da Maia da Gama. - Entre
l( tantas variedades de discursos, juizos, pAreceres, e adver
II tencias, que, me parece, terão continuamente aturdido Oi
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c ouvidos de V. S., lhe peço tambem agora queira passar
I( pelos olhos estas regras, para que, quando não mereçam,
II por ineptas, ser admittil1as como advel'tencias, possam, por
I( ridiculas, servir de divertimento. Mas o que posso affir
I( mar he que até agora ouviria V. S., na materia da pertur
II bação presente, discursos mais eloquentes, e razões mais.
« bem enfeitadas; porém nenhumas m.ais si'ncera:5, e menos
li interessadas, porque não levam outro fundamento mais>
I( que o bem commum, que he o de que Deos mais se agrada,
lt e o socego e conservação de V. S., que he o que mais de
l( sejo, e digo: ))

« Que roe tenho persuadido que, qu erendo Deos castigar
• a Pmvincia de- Pernambuco, escolheu para instrumento
« deste castigo ao Governado!' Sebastião de Castro e Caldas, (-.)
c porque tambem em semelhantes casos se serve Deos de
II semelhantes Ministros, e bem se póde entender isto das
c suas mesmas palavras, quando disse: « Necesse est ut veni
« ant soandalct in mundwn. » Mas ta mbem dis se: « Yero CllI

II tem llomini ilti per quem scantlalum venit. « E por isso digo
II que foi o dito Governador Ministro de Deos, porqu~ não se
I( póde negar que tudo quanto tem succedido em Pernam
(I buco, foram desordens, começando as do Governo a abrir as
II portas ás do povo, que sempre os desconcertos andaram en
« ca.dêadQs, puxando uns pelos OUtl'OS - abyssus abysswn in
(I vocat. ~ Porem ha de se conceder que esta ulti ma subleva
I( çr..o do Recife Dão teve por fundamento mais que os par
« ticulares dos homens levantados que n'ellc moram, e pa-·
\( rece que quizemm emendaL' um erro com outro maior;
« porque, s.e- 3 0 0.ra acharam que deviam conservar o Gover
« nadar que tinham, muito mal andaram em não fazer enLfio
II o qne agora fazem, e se aceitaram por seu legitimo Gover
\( nador ao Senhol' 13ispo, como pessoa immediata para aquel-

( .. ) Á.a:;Lm tambem hoje Deos está servindo-se de outro 11a
~~llo da httmanidade, para punir os peccados de Pernambuco: o.
SI'. Conselheiro A-ntonio Pinto Chichorro da Gama h.e o in~tru

menta vivo.de que o.E.nte ::iu,preIUco actualmcnte lançou mão..
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C( la occupação na ausencia do Governador, posto por SUll
«llageslade, Sebaslião de Castro Caldas, que tem com isso
« os homens de negocio do Recife, não havenuo concorrido
« para a tal facção? Sen ão deixarem-se estar socegados em
« suas casas tratando de suas mercancias, e deixarem o co
e nhecimento d'essa culpa para os Minislros que Sua Magesta
« de mandar devassar de todo o succedido, e guardarem para
e então as queixas particulares d'aquella parle, se he que as
« tem formaes ; senão alterarem de novo o Povo que já estava
« por ora socegado com tantas perdas de fazenda por uma,
«e outra parte, e tantos encargos de consciencia que tem
« muito dillicultosa a restituição, e muito facil a conuemna
e ção das almas? Porem eu quero pôr de parte tudo isto, e
« ventile a quesWo quem melhor a entender, e o que só
« quero dizer be que se Nosso Senhor permitlio, e se Sua Ma
« gestade foi servido manual' a V. S. a essa Capitania para li

c governar em paz, e esse Governo ate a presente occasião
c tem feito com tão aceita prudencia, que lh~ tem grangeado
« a melhor aceitação desse Povo, que até agora não adquirio
« nenhum dos que occuparam esse posto, será lamentavel des
e graça que por causas alheias se percam tantas conveniencias
c proprias. Senhor, nas grandes controversias em que a razão
« esta posta em opiniões, sempre foi politica mais provavel, e
I mais segura a conservação da neutralidade, e não he ma ra
I zão de estado mostrar sentimento de tudo sem descobrir li

I inclinação, porque sempre fica lugar para encostar-se a opi
e nião mais bem succedida, sem grangear inimizades. Meu
I Sr., isto agora he dizer a V. S. o que tenho ouvjdo. Queixa
c se já publicamente todo este Povo, que no tampo em que
{ os pobres ( que todos podem ter este nome) estão, por de
«creto divino, padecendo tão grande falta de mantimentos,
I que se tem comido por mantimento muitas' Cructas braball
( do mato, experimentando-se e~tremas necessidades, tenha:
I V. S. tomado a empreza de soccorrer a uns homens amo
c tinados, tirando da bocca a esse Povo o sostelido, para o
I mandar a essa gente, e accrescentam a isto, que a tal su'"
c blenção foi fundada nos soccorros que dJeisa praça espe--
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l( ravam, negociados pelos homens que aqui se vieram acaD
I( tonar assim do Recife, como da Bahia. E parece que não
" tem pequeno fundamento para assim o p-resumirem; por-
« que, se estes homens se ausentaram para a Bahia 'na com-
« panbia do seu Governador, como se não deixaram lá estar
« com elle até o recurso da maior alçada? Ou como não foram
« para suas casas, po-is tão fÓl'a estavam-d'elias aqui como lá?
« Queix.am-se mais que V. S. os illqu ieta fazendo-os andar
« com as at'mas ás costas, no me smo tempo que para
« remediarem as faltas presentes, e se prevenirem os receios.
« futuros, deviam andar com os arados, e enx.adas nas mãos,
«- e quando o districto de ~famanguapc eslá exposto a ser
« destruido para uma só duzia de Tapuias, se acaso lhes vier
« a noticia que está aquella Freguezia destituida ue todaa
« defensa; e concluem com dizerem a uma voz, que no pri
« Oleiro alvorolo que V. S. teve, bem vio, e experimentou
l( a vontade com que todos se· acharam para uefender, e se
« guir as ordens ue V S., por entenderem que nenhuma ra
« zão havia para aquelle primeiro movimento; porém já
l( agora dizem que se não hão de abalar de suas casas para
« contenderem com os seus mesmos naluraes por vontades
l( alheias,e particulares. Senhor, por falta de uma adverlencia
te· do artifice, que com uma pedra se remediava, se viram ar
I{ rui nadas grandes machinas, e por uma faisca que ao prin
« cipio se não atalhou com a saliva da. bocca, se levantaralU
« ao diante grandes incendios, que com muita agua se nfío
(I poderam apagar. Pelas Chagas tle Christo faça V. S.
« rellexfío sobre estas advertencias, e se lhe parecer' conllan
« ça de minha necedade isto que aqui digo, considere V. S.
« que muitas ezes avisam aos homens das tempestades os
Il mesmos bl'utos, e que a estes costuma Deos por sua alta pro'
« videncia as vezes daI' °conhecimento que oe·g.a aos racio
u naes. 1'01'00 a ratificar-me na sinceridade com que fallo
« n'este particular, pois assim 01'0 mandam as obrigações do
( meu estado, e os esti mulas do meu affecto assim me obri
« gam; e quando, ou por- desgr-aça minha, ou por melhor
« consideraç~o, forem mo.lestas a V. S. eslas minhas regras,
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'C{ 'Com as mandar reduzir a cinzas, padeoerão o castigo do
I( seu atrevimento, que por minha conta não correrá mais que
i( encommendar muito a Deos este negocio, e pedir-lhe com
« muitas veras a saude, e viua de V. S., &c., &c.

Resposta do Capitcio-1I1ór João da Maia da Gama á cm·ta do
Pad7'e Manoel de Ag~tiar.

« Muito Reverendo Padre. - Não culpo nem estranho~

« antes louvo e agradeço a Vmc. o favor que me faz de me
f( dar novas suas, e advertir-me o que entende. Mas tomára
« ver-me assim mais desembaraçado de tanto tropel de cui
« dados, e com a cabeça mais alliviada, porque a trago, por
I( falta de descanso, de tal sorte que nem com ella posso,
« e esta he a causa por que não respondo a Vmc. palavra por
I( palavra; ainda que sem Vmc. ver com seus olhos as cartas do
c. Sr. Bispo, dos 001ciaes, e mais avisos, nunca podia, a meu
« ver, clara e distinctamente conhecer que nem por pensa
e mento me tem levado as minhas disposições mais que ao
l( serviço de Deos, e de Sua Magestade, e bem commum de
li todos, e conservação do que me está entregue; e Deos, a
ft quem recorro unicamente, sabe esta vel'daue; e no que toca
« ao Sr. Governador Seuastião de Castro ser causa de tudo,
« Deos o sabe, e as causas e motivos para a permissão de
« tanto estrago; o que me não mettoa averiguar, pois me não
«( toca, e passo ao mais, e nem me melto a averiguar as causas
« do levante do Recife, só respondo ao que Vmc. diz, que
I( negam a obediencia ao Sr. Bispo Governador: o que he
u falso, e falsissimo he dizer que o queriam pl'eljder. Te
( nho a carta uo dito Sr. Bispo que me uiz que o acclarna
I( ram, e reconheceram por seu Governadol', e se o Sr. Bispo
«( se não retirára, estivera tudo acabado, c quieto.. Diz mais
« Vmc. se importa aos do Hccife, se o primeiro levante foi
« justo, ou n50, e que deixem o conhecimento d'esta culpa
I( para os MiI.Jistl'oS de Sua Magestade; ao que respondem eLIes
(I que não tem nada com o levanle, nem com o castigo d'elle,
« que só seguram as suas vidas, e fa?:endas; e perguntam
4( agora a Vmc. : O que tem os de fora com o levante do Re-

TOlUO IV. 14.
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« cife, e que poder tem para castigar um Povo ~ E se elles
(I fizeram bem ou mal, porque se nilo espera que o novo Go~

li vernador que vier os castigue? E porque não gual'dam
(( para enti'ío as queixas, e pedir a satisfaçilo da falsa aífronta
l( que dizem lhes fizeram? Diz Vmc. mais: Como Mo de res
« tituir as perdas, damnos, e encargos de con"ciencia? Eeu
« só pergunto: Ue de direito ecclesiastico divino, e bu
II mano, defender cada um a sua vida, e fazenda? »

(I Dará a resposta: - E esses homens que defendem as
« suas vidas, e fazendas do Recife, vão buscar a alguem fóra,
« ou entendem com as Freguezias, ou com pessoas d'ellas?
(( Não. Pois como se hão de entregar aos mesmos que os
l( estão avisando, e dizendq publicamente que se hão àe la
e( vaI' no seu sangue, que os hão dA passai' á espada, que
« hão de arrasar toda aqueHa Villa, e que hão repartir toda
(( a sua fazenda? Ue isto justo~ ou o devem fazer? Eu o
« não sei, nem aconselharei, nem faBarei em tal. E per
l( gunto agora mais: Para se fazer guerra, e esta ser justa
« he necessario, como Vmc. sabe, autoridade do Príncipe,
« causa justa, e recta intenção; e sentem o commum dos
(( Doulores Santo l'homrtz, e Santo Agostinll(), que sem estas
l( tres circumstancias, ou sem qualquer d'ellas hc injusta a
« gU{\I'I'a e peccaminosa: e pergunto a Vmc.: Quem deu au
« tOl'idade aos 81'S. de Pernambuco para convocarem gente,
« formarem exercito, e sitiarem o Recife,. e fazerem uma
« guerra viva, e confiscação de bens, e fazerem prisões, e o
« mais que lastimosamente estão fazendo? Tem autoridade
l( de EI-Rei para isto, Sr. Doutor? Não, e sentem gravissimos
(( Autores, como o nosso Portugal, que todo o que convoca
« exercitos sem expl'esso mandado do Rei commetle crime
« de lesa l\lagestade. Já falta a autoridade do Príncipe; va
l( mos à causa justa para a guelTa presente, só fundada na
« 3.ffronta que dizem lhe fizenlm na sublevação, dizendo:
« «( Viva EI-Rei! Morram traidores! » Isto infama ou podia
« infamar a toda a Nobreza, ou aos naturae ? Ue certo que
(( não, como claramente mostrei em um papel que fiz, e agora
« digo ma,is; ainda pergunta Bonacinas : Sendo a guerra J
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« justa, se a póde sempre fazer o Principe? E responde com
« muitos Doutores por elle allegados, que não. Pois deve
« primeiro pedir a satisfação da afFronta, e com suillciente
« satisfaçrío não póde nem deve fazê-Ia: pois se o Principe
« com autoridade, com justa causa, a não póde fazer, como a
« podem fazer os Srs. de Pernambuco, ainda dando-se a
«( satisfação de dizerem publicamente que não tem nada com
II a Nobreza, nem a culpam, e que toda ella podia ir entrar
« no Recife, e que se queixam de Pedro, e de Paulo, e que
li obedecem, e estão promptos áobed iencia do Sr. Bispo? Mas
« que pelo risco de suas pessoas, e fazendas, que os deixem
« ficar armados até a chegada do Governador; que razão
K ha para que se não faça assim? Quem m'a dará? Resta
({ a recta intenção da guerra, sem a qual não póde ser justa.
« He recla intenção o querer matar, ferir, saquear, e destruir?
I( Vmc. o diga, que eu não entendo d isto nada, nem tenho
« parentes, nem amigos no Recife, e na Cidade 'tenho mui
I( tos, e sou obrigados a todos os Srs. de Pernambuco, e te
« nbo sido fidelissimo, e amantissimo servidor do Sr. Bispo,
« amigo de José 19nacio, obrigado de Luiz de Valensuela ;
« e sendo eu honrado e agradecido ainda á minima acção
ti de qualquer preto, como hei de ser ingrato, e desconhe
I( cido a tantos favores, e dividas, 'e obrigações? Poderá ser;
« mas n:io se deve esperar de João da Maia, e só entender-se,
K certificar-se, e conhecer-se que tudo quanto obro, digo,
« faço, e desejo fazer, he o que me inspira Deos, e o que
I( entendo mais acertado, e conveniente ao seu serviço e
l( d'El-Rei meu Senhor, e ao bem commum, e desejo ser as
« sim: Deos o sabe, e conhece, e he testemunha. Diz Vme.
K que tenho governado com acerto, e aceitação de todos, e
«( que será desgraça que por causas alheias se percam con
« veniencias proprias. Ao que respondo com o acima dito,
f( que não Obl'O por causa alheia, nem por ninguem mais que
« por Deos, por EI-Rei, e po!' conservação do Povo, que me
« entregou, e bem sei que quando a desgraça quer, e que
{( quando o animo dos homens he recto, seguro, firme, e
« constante não valem diligencias humanas, nem basta'
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( não digo só o desapego, mas ainda a destruição geral de
« tudo o que tinha para sahir com credilo, e servir bem a
« EI-Rei osso Senhor. Não bastam as contínuas diligencias,
lt e grandíssimos cuidados com que solicitei o augmento
« d'esta Capitania, e a conservação do creuilo, e augmento da
« Nobreza, e o bem e conveniencia da pa·z sem attender a mi
« nha, e meu proveito, sem faltar ao faVal', á estimação, â
« galantaria, e a tudo quanlo da minha parle podesse fazer
« para agl'adar a todos, e não basta tudo isto, diz Vmc., que
« este Povo se queixa que eu tenho tomado por empreza ti
l( rar-lhe o sustento da bocca para soccorrer a uns homens.
({ que intenlavam prender ao Sr. Bispo. Ob desgraça fatal
« do ternpo! Oh fatalidade da era presente! Com isto,
« digo tudo, e respondo a Vmc.; pois o Bispo Governador me
(I escrevia, que por serviço de Deos, e de Sua Magestade, e de
« sua parle, me pedia socconesse com farinhas, armas, e
I( tudo o maisque podesse a aquella praça,c o mesmo mepe
« de, da parte d'EI-Rei, o Capitão-Mór mandanle, e mais Olli
« ciaes, e com Ludo i~lo embarquei unicamenle 185 alqueires.
« de farinha, e 7 pipas de came, que não sei se chegarão pai:
« não lerem ventos para irem. Veja Vmc. se seria mais ser
I( viço d'EI-Rei Nosso Senhor, e de Deos mandar muilos mil
II alqueires, ou deixar pereceI' á fome tanlas vidas, ou deixa
« las chegar a uma desesperação? Mas islo era necessario
({ sentencia-lo El-Rei, que 11e quem o ha de ccnsurar, ou ho
l( mens desapai,xonaclos, e não quem falJa o que Vmc. diz.
« g em quanto aos homens da Rahia, mande Vmc. perguntar.
«" ao Govcrnador Geral, que por carta sua m'os recommen

I( dou, que vinham aqui buscar'o meu amparo, para se. reco
l( ll:lerern ás suas casas com a chegada dos navios; e d'aqui
« levanlam, dizem, c fazem o que querem, e só lhes pel'gun
«( tára, quando não houvera oulra razão de abrigar, recolher,
« e amparar os Vassallos de Sua .:Magestade, se he proprio
l( de qualquer homem moleslar a 11uem vem buscar o seu
l( amparo, e abrigo? Será; mas n50 m'o ensinaram meus Pais,
l( Diz Vmc. mais que se queixam de os fazer andar COI1l a~

(, armas ás costas. E perguntára quem são estes, pois fór~
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(( a gente de Mamanguape, que por mais dislante, e pal'a
f( a ter prompta, a mandei vir, os mais aonde foram fazer
« sentinellas, marchas, ou jomada r Uas o certo he que
« islo nasce da era, e do tempo, e q ue todos não se acorn
« modam com () bem que lhes procuro, desejo, e solicito,
« procurando com brandul'a, e pouco lrabalho, evitar-lhe o
« maior e os estragos da guerra, da qual Deos os livre e a
I( todos nos, pois não o penn i lta Deos, mas temo que lhrç
(I achem o erro, pois que não solicitam levar-se pelo cami
( nho mais suave, e nrJo sei se o farão pelo mais lraba
(f Il10so; e veja Vmc., e julgarà se he boa a desculpa dos
I( falso fundamentos, e Ee he boa maxima a de Bão quere
I( rem ser contra seus Patricios para serem conlra El-Rp.i
« Nos o Senhor. Temo, tremo, e pasmo só de imagina-lo,
( c eslimara que Vmc. me ensinasse, a respeito da faisca, o
~ modo de apaga-Ia, que eu lião deixei alé agora ii pes oa
( alguma, antes ouço a lodos, e colho o que he necessario
( para lomal' com Deos resolução do que mai convém ao
( seu serviço e J'I);I-Rei Nosso Senhor; e lambem tomara

que Vmc. me disse se algum caminho com segurança, para
que, c succeder alguma cousa, que El-Rci me não aceite a
desculpa, de eu lhe dizel':- Eu não presnmi tul, nem cuidei
que tal succedesse, e os Yassallos de rossa lúagestade emm
1JO!J1'CS; eu fui escrupuloso de os tirar /óm de suas ca as, e de

\ suas tavoltms. - E se Vmc. me dá esla segurança me fará o
« maior favor do mundo, que certamente aI' m do gasto de

minha fazenda e d'I<;I-Rei, me corta o coração desacommo
dar fi minima creal.ul'a. E assim espero ue Vmc. se achar
algum meio mo advil'ta, e conheça que não tenho came,
nem sangue, nem amigo, nem parente, nem cousa do
mundo, que \11e obl'igue a fazeI' o que fa~o, mais que o
serviço de Deos, e d'El-nei, e para servir a Vmc. me achal'a
COI11 boa vontade. Deos guarde a Vmc, Pal'ahyba, 3i de Ju
lho uo 17-11.-1fuilo amante e obrigado de Vmc.

Jono da Maia da Gama
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Insta o Padre M anoel de Aguiar contra a resposta e apparentes
razões de Jolío da IVaza.

C( Illm. Sr. Capitão-Mór JoãodaMaia da"Gama.-O Tenen~

« te Coronel Gonçalo Rodrigues de Castro me fez presente um
(C papel feito e assignado pór V. S., dizendo que assim o ba
« via V. S. ordenado, e d'esta diligencia, e da resposta que
cc V. S. foi servido dar á minha carta, venho a colher que
« entendeu V. S., que tanto havia mister; convensido com
« aquellas razões quanto a minha inhabilidade com esta se
« acha, que por algum modo quiz imflugunar as suas deter
« minações, e eu agora digo que só commigo me pareço, e
« cesse a tal diligencia, porque vivem na minha opinião tam
(C bem aceitas todas as suas gen{\rosas acções, e não haverá
« manifesto, por mais justificado ,que seja, que produza em
« mim nova fé, para acredita-las, pois d'ellas tenho sciencia
« experimental, que he a mais vel'dadeil'a-etquod per se patet
(C non indiget p1·obatione. - Porém o tempo que he o mais
« abonado fiador mostrará a V. S., que quanto dizia n'aquella
" carta, e agora digo não tem outra direcção mais que ao soo
I< cego, e conservação de V. S. ; porq ue, exci:'pto a pessoa do
« Sr. D. Mathias, que Deos tem na gloria, nenhuma me excede
« e póde ser que nem me iguale no a(fecto com que venero,
« tudo quanto póde tocar aos particulares de V. S., e sem o
« menor escrupulo de co nsciencia o posso affirmar com o
« mais licito juramento; e feita esta protestação, lhe peço
« agora licença para com uma só resposta satisfazer a todas
cc as perguntas que V. S. na sua carta me faz, e assim digo.
« Primeiramente eu nunca disse que o q ue se faz, e se tem
« feito em Pernambuco, era justo, nem isto se póde colher
(C das razões da minha carta; mas antes cuido que n'ella
I( condemno tudo, porque conseq uencias tão erradas não
« podiam ter premissas certas, e se dei por causa instrumen
li tal para castigar Pernambuco ao Sr. GovernaJor Sebas
~( tião de Castro Caldas, foi porque sem duvida d'aquella
« fonle emanaram todos estes regatos. Fallarei agora com
C( este decoro, porque, parece-me, quiz V. S. advertir que
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« era cousa sua; porque, não sendo assim, parece que não es
« tava eu obrigado a aquelle termo, porque se nas ausencias
li se falia nos maiores titulos de Portugal, sem aquella atten
li ção, como V. S. o faz no seu manifesto com a pessoa do
« Alarquez de Marialva, e o fizera com qualquer outro titular,
« mal podia logo persuadir-me devedor a esta ceremonia, que
{( só se deve a algum parente por urbanidade ou ás pessoas
« Reaes por regalia. E quanto e:;tivem melhor ao dito Sr.
«sahir d'aquella pt'aça, como sahiram nove antecessores
« seus, que n'ella conheci, do que com a lastimosa retirada,
( por lhe não dai' outl'O n0me? Mas como pam seu tempo
( se guardarão todas as duvidas, e controversias d'aquelles
«Povos, ou o dito SI'. quiz, ou de necessidadc havia de ser
« assim; lembra-me a este proposito, que., querendo um Fi
l( dalgo da nossa Côrte ir governal' a India, para onde Sua
« Magestade o havia despachado, foi este ii casa de outro Fi
( dalgo parente seu, que já havia passado pela mcsma occupa
« ção, e com acel'to lhe disse que desejava sahir bem succedi
{( do d'aquelle Governo, e pal'a isso lhe pedia uma instrucção
« sua, que lhe sel'visse de roteiro pal'a por elle governar as
« suas disposições; ao que lhe respondcu o velho, que já o
l( era com as experiencias do tempo: Sobrinho o que vos
« posso dizcl' he que se quizel'es conservar-vos segui este
a conselho: - Oque estiver de muito tempo torto nao o q~te-i

{( rais indireitar, e o que estit'el' direito de nenhum modo o en
« torteis. - Pal'ece que me tenho explicado. E supposto me
« di z V. S. que isso não nos toca, impossivel será falIar no
« effeitos sem puxar pelas causas, que eu não me intrometto
(\ sem investigar peo sa mentos, pois são remetlidos a Deos 
I' S~'1'~ttans corda et renes Deus. - Porem bem podemos falIar
(I nas obras, porque se vêem e apalpam, e d'ellas oos deixou o
«( mesmo Senhor occasifío pal'a conhecermos aos homens. 
l( Ex {ntclibus eorum cognocetis eos. - Bem podera eu, Senhor,
« SCI' mais ext~nso nas minhas respostas, e allegar tambem
( neHas meus autores, que não me haviam de faltar, porque la
« disse a gl'andeza de Lourenço Graciano:-No ay error sin au
«( tltOl', n'i nessedad sin padl'ino, -- Porélll não quero gastar o
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II tempo a V. S. em as minhas necetlades, e venho a conc
« com dizet' me J1'ade . S. conceder, que esta sublevação
« Recife foi muito intempestiva, e mais licenciosa, e de mi'
C( prejudiciaes circumstancias que a primeira, pois' estas
(I tão patentes, e elllogo assental'ei a espada n'esse parLicu
II pOl'que °praticaram na presença do seu Governadol',
le que agora fazem, ficará condecoranda aquella acção.
« evitar o mal, e achar meios de se defentlerem a si.
« ao Governador! Não eu nunca encontrarei, nem enconl
l( nunca o capricho, em termo honrado; não digo eu só o •
« pessoas, como a de V. S. mas ainda de outras muitas p
« ticulares : amparar a quem se obriga, he cerLameflte ot
l( muito Christãa, porque tambem o aprendi, mas tambem
.< que:-Nemo teneturelt1n tanto onel'c--porque o timbre que'
« obriga a defender a pessoa, nãô me lO anda oppõr ii cau
« porque isso he fazer-me parcial no delicto, e lambem CC>I

« venho em que se concede a natUl'al defensa; porem he s
« duvida que se entende com o perigo irremediayel á ViS1J

« e na ultima necessidade, e não pl'esupposLa e contingen
(I como foi a cm que se fundou aquelle alvoroto, porqlH
« consta que foi muito aote da sublev~ção e premedita o.
le -- Nihil occulturn quod non reveletur. -- E quanto a quei a
l( que eu fazia de V. S. tirar d'essa tel'l'a os mantimentos, pa, I

« aquelle soccorro em tempo da maiot' falta d'elles, que
I( experimentou ha Inuitos almas; V. S. diz o'esse caso ql1
« maior serviço de Deos fôra mandar-lhes muitos mil aI
l( queires,porque só embarcát'a 185 alq:.:eires, a islo respo I

« dem, e eu com elles, o que responderam as virgens pruden
« tes ás necia :--Ne f01'te non sufficiet nobis etvobis . • - Porql
« tirar o azeite de uma alampada para remediar a outra I
« querer que ambas se apaguem, e áquella falta de caridal
« chamou o me mo CJ1risto prudente prevenção? Tambe J

« me pede V. S. lhe i~sinue o modo com que póde ser ad
« mittida a desculpa para com Sua Magestade: grande COI·

« fiança fóra a minha se assim o fizesse; porém só me pare
« ce que ,não p6de resultar culpa a quem nfio C(ilOCOrreu pal'l
lL o delicto, e corno Ministro de Sua Magestade, dá boa con!
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« do que se lhe encarregou, e que tem feito sem nota sua
« obrigação. E a pergunta que V. S. me manda com galnn-
l{ taria fazer ao Senhol' Governador geral da Bahia, a fizera
({ eu de boa vontade com muitas veras, se para isso tivera
({ occasião, porque se o mesmo Deos se não ofIende de lhe
({ perguntarem, dizendo a Job: -- Interroga 7nP. et ego reslJon
« debo tibi; -- porque lemerei eu de o fazeI' a um homem?
« E assim lhe tlissera:-Senhor, que razão tem V. S, para man
({ dar inquietar uma Capitania muit9 in[eriol' no poder ade
II Pernambuco com a ida d'estes homens a darem occasião a
l( quem fi'ella estásocegado tia tres annos, governundo-a com
« tanta aceitação, para o ver tambem envolLo nas pertllrba
({ ções de uma gente que esta obstinada na sua opinião ~

« I to he dar materia ao seu fogo. Não fôra melhor que
{{ V. S. a amparasse, como até agora o tem feito, até que so
« eegadamente vão para suas casas; pois esle abrigo não pôde
« causar a V. S, a menor mole~tia, e acola lhe pôde servir
l{ de grande prejuizo ?-Esta fôra, Senhol', a minha pergunta
« e ouvíra a sua resposta, e até a maior razão pozera as mi
({ nbas instancias, e nUa cedel'a. E quanto ao Senhor Bi$po,
l( como V. S, diz, ser causa de toda esta inquietação, não me
l( toca tambem a sua defesa, que quem he tão grande letrado
« como elle, pois se fiou de sua sunicicncia o peso de totla a
(( Justiça Ecclesiastica de uma Côrte, e a sua virilidade til'o
« conhecida que d'ella se fiou o Governo das Armas de uma
K Provincia tão dilatada, que não he npcessario que lhe ava-
« lié as suas acçües, senão quem lhe incumbe o julga-Ias;
II quanto o mai8, lá se a venha \)eos om o 'eu mundo. Pede
l( me V. S., ou manda-me lhe declare a pal'abala da faisca, de
li que usei na curla q·uo a V S. manJei: eu me nfío posso ex
{( plicaI' melhor que com dizer a V. S., que nas Cidades, e Po
l! vl)ações, se costuma pôr grande vigilancia, e gual'l.las, para
« não entraI' n'ellas pOI' nenhuma via a peste que nos Outl'OS
« lugares ardo, e que he muito licito enUío faltar a caridade,
(I sem oITensa desta granJe virtude, aos que veIO tocados d'a
« quelle mal, pam d'este modo evitar o castigo que o pl'Í-.
I( mcil'O gráo de caridade sim obriga a fallar ao segundQ;;

TOl\lO IV. 15.
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« isto he O que quiz dizer nas minhas razões, e nestas me
« torno a ratificar, e dizer juntamente com V. S., que quem
« não deseja a paz dos corpos, e bem das almas, nem he ami
« go, nem leal, nem Christão, que he o mais. Mas, 'como as
« minhas razões se não hão de seguir, eu as quero dar por
« nullas, e só quizera que V. S. se persuadisse que desejo
«( n'esta occasião ser uma grande personagem, para comeHa,
1( e com' o sangue das minhas veias mostrar a V. S. a minha
« fidelidade, que o tempo nunca saberá mudar, e ainda que
« elle se mude. A pessoa de V. S. Guarde Deos, &c., &c., &c.

Apezar de que nenhum fructo d'estas advertencias se
colhesse, com tudo ficou João da Maia entendendo que nem
todos se deix.avam encandeiar de suas razões, com que suppu
nha justificar-se, e encobrir a sua cumplicidade no levante do
Recife, que quando por outros principias não fôra conhecida,
sufficiente'S eram os sophysticos argumentos que traz na sua
resposta para se dar a conQ~cer, e se fazer publica a obriga
çao de seu empenho em que o pozeram os 14 mil cruzados
dos .Mascates.

CAPITULO VII.

Continuam as desordens.

1711.

Confusa e revolta andava toda a terra; os homens inquie
tos, e arruinados, sem poderem tratar de suas fazenàas, e la
voura~, tristes ';fam correr perdido o melhor tempo d'este
trabalho; as mulheres assustadas, e chorosas pelos riscos de
seus filhos, e maridos, tremiam á vista do abysmo, que an
talhavam. Era o desgosto maior por outra parte, porque a
conhecida falsa fé com que varias dos empenhados 110 ne
gocio avisavam aos do Recife, e lhes mandavam por mal'
soccorros as escondidas, disseminava a desoonfiança entre os
congregados; e por isso, para prohibir o commercio d'esta na
vegação, se mapdaram apenar e desfazer quantas jangadas na
praia, até a ilha de Itamaracá, se aoharam que servissem.
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Os homens do Cabo ainda, como dantes, revoltosos, visto o
seu Capitão-Mór não ser seguro, davam cuidado; e posto que
o mesmo Capitão-Mór, por lhe constar a desconfiança e ruim
conta em que o tinham, vestisse as côres da desculpa, e tomas
se a fórma de Juno, não mudava. Goian n a da mesma sorte em
bandos alterada, querendo obedecer ii. Parahyba, parase unir
na opposição contra Pernambuco, fez seu departamento, com
o qual se consideravam os conjurados mui seguros; mas em
breve tempo se vio desfeito, porq ue em 2 de Agosto chegaram
alguns d'ellos ii. cadeia deOlinda; isto he, AnLonio Dias, e Bpaz
Dias, Amelio Alves, e Domingos'Rodrigues, que estava cons
tituido Juiz do Povo levantado.

Em tres do mesmo Agosto foram remetlidos de Páo-Ama
relia presos João Fernandes Burgos, Gonçalo da Silva, porque
d'alli soccorriam o Recil'eje no mesmo dia remetteu o Ajudante
de Tenente Francisco Gil Ribeiro aos do Governo umas cartas2.
que tomara em um barco de mantimentos, queda Parahyba.
ia para o Recife, e entre ellas urna de Simão.de Goes para Se
basWío de Castro Caldas, suppondo-o outra vez no Recife, dan
do, lhe val'ias noticias de sua diligencia, e despeLas, e deJoa·
quim de Almeida na fomentação da guena, e do descuido com
que já se havia João da Maia; e ainda que esta carta,. por se
Lomar, não foi as mãos d'aq uelle a quem se enviava, não fal
tariam sem duvida outras em que se Ibes manifestasse a indif
ferença que se via no su.i~ito de quem se representava Queixo
so: e assim env.iaram da Recolêta dous Missionarias ii Parahyba
a afcrvorisa-lo para que em 3juda de tão justa guerra não ces
sasse. Ora estes servos de peos não tinham para sua conser
vação e melhor regalo do que os Mascates, scusPatricios; COR-o

vinha-lhes pois favonea -los, e~nbora destruissem os naturaes,
despojando-os do que era seu, como elles tambem fizeram aos
donos dos eonventos que adquiriram, pondo-os na rua sem.
mais direito que o do mais forte.

Se fóra as cousas assim estav.am, no Recife ellas não iam

melhor. No dia 6 de Agosto se amotinaram os soldados con
tra o seu Com mandante, e Governador intruso, João da Mota"
pondo-o de traidor, e iam a mata-lo, lluando eUe, vendo-se ellll
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tal aperto, posto de joelhos, lhes pedio pelo amor de Deos o
não matassem, E foi muito dll agradecer que uns homens en
golfados em tantas tyrannias usassem co m elle de tanta pie
dade, quando, por sef sua a maior culpa, maior castigo °
ameaçava. Era gente perdida uns, e outros, e para fazer
mal amotinada; tudo portanto devia ser,n'ella sem-razões,
tudo desol'derrs, e mais ainda ha vendo esvasiado em 33 dias
29 pipas de ago'al'dente, e de vinho, cujo s vapores, subindo
lhes ás cabeças, os faziam mais allucinados do que estavam,
dando ti ros toda a noi te contra as so mb ras, su ppondo-as, con
forme o seu temor, Leonardo Bezerra, e André Dias, que di
ziam, iriam dentro do Recife a mata-los.

Por muitas veze's se viram assaltados do temor os do Re·
eife, julgando que os do cerco entrassem de repente a devasta
los; e Manoel do Rego, a quem entãoa desgl'aça tinha preso,
sendo bomem rico, e abastado, a taes lermos estava redu,zida
que lhe era necessario lavrar fusos pam sustentar-se, e-para
os podeI' fazer lhe permittiram por fav!Jr um ca"nivete. Mas
elle como foi sempre homem de coração fir me, e firme para
a Nobreza, entendendo que poderia succeder abalroarem os
de fóra os do Recife, deu em fazer espetos de pouco mais de
um palmo dos páos que tinha para os fusos, e esconde-los
debaixo da esteira em q.ue dormia; fazendo conta, se che
gasse a occasiãoque se dizia, dara cada um aos presos o seII,
para que, usando d'elle como de uma faca, obrigassem ao
Carcereiro a abrir as pOI'tas da cadeia, e soltos fizessem pelos
de fóra, c contra os do Recife, o que o animo, e coração de
cada qual os ajudasse; mas, como se não poz por obra o
primeiro pensamento, tambem o segundo ficou sem ter effei
to: 'e assim, tornemos ao que mais se passava fóra.

Na retirada que levaram Christovão Paes, e o Camarão,
quan.do foram cercados nos PI'azeres, foram parar á Una ás
suas casas, donde foi de ambos o empenho favorecerem aos se
diciosos do Recife com tudo que podessem, Partia para 1a
mandaré Cbristovão Paes a remetter-Ihes um barco de fa
rinha, que achou prompto, paI' descuido do Capitão-Mór Fi
lippe Fragozo, em lhe parecer o deixava incapaz de fazer
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'viagem sem as velas que lhe tirára, presumindo livra-lo as
sim do cuidado com que já d'antes tinham pretendjdo remet
te-lo, quando o menos com que devia segurar-se era queiman
do-o, e, prevenindo-se de muita carne, fornecer tambem o
Forte. Porém o Capi.Wo Christovão da Rocha Wanderley,
cunhado de Clll'istovão Paes, e seu opposto, mandava em
contrarias diligencias para estorva-lo; mas não conseguio
por fugirem os que o acompanhavam da batalha que tiveram,
em que de uma e outra parte houve morte de alguns, e ou
lI'ps feridos; e tornando d'alli a unir-se, Camarão, e Chris
ovão Paes violentaram de muitos as vontades, para que os

acompanhassem, e de outros r oubaram as fazendas, porque
não foram tão pontuaes em ob edecer-lhes. Mandou para isso
botar bandos em seu nome o Camarão, im po ndo, e ameaçando
~raves penas, sendo a qU<l mais obrigava a os moradores a de
lhes confiscar os bens como fazia. Por este modo ~e poze-
am em poucos dias·co.m 1,500 homens, e com parte d'elles
occorreram o Forte de Tamandaré, e co m o mais que era ne

.:essario, promettendo fazer o mesmo aos do Recife.
De tão grande atrevimento sabendo, os do Governo deli

eraram manda-lo castigar sem mais demora, dispondo que
1 Mestre de Campo Cbristovão de Mendonça com 400 homens
ntre moradores e soldados, partisse a reprimir as insolencias
'aquelIes perfidos rebeldes, que tão desleaes aos mesmos
eus estavam sendo, e á sua Patria; e sahindod'Olinda, o
lestre de Campo a 6 de Agosto chegou ao engenho do Giquiá,
ma legoa do Recife para o occidente, e ahi se acampou até

I refazer o numero de homens precisos com algu ns que ainda
llltavam. Neste acampamento o deixarei para tratar do que
)go succedeu com a sua ausencia.
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CAPITULO VIU.

l\eJultado da partida do Mestre de Campo contra o. Camarão.

1711.
o Sargento-M&r Manoe} de Oliveira, que desde a fugida

do Govemador Sebastião de Castro estava recolhiclo no con
vento d05 uescalços, por al.gumas b.oas obras que havia feito,'
teve modos. de sahir aquella noite, e metter-se no Recife,
sem que o vissem as nossas sentinellas, porque da parte, em
que ass.istia, registrava os at~lhos por onde podesse d'ella
desviar-se; ejulgando aquella pela melhor occasião em que os
do Recife·podiamganl1ara campanba, os avisou que ficavam os
Arraiaes despreveniqos por se tirar d'elles a ~ente que partira
para fóra, e inlimando-Ihesa opportunidade da empreza, na
segurança da victoria, osdispoz a sahirem a campo resolutos,
como na manhãa de 9 do mez sahiram. Ao rompeI- do dia dis·
parou a Fortaleza do Buraco alguns tiros, eouvira m-se muitas
cargas de fuzil, que pareceram ser da gente de fóra, alem de
outras, que jil pelos mangues se disparavam.

O Aiudanle de Tenente Francisco GiIIHbeil'o, ( a quem pa
ra commanoaras Infantarias, na ausencia do Mestre de Campo, '
haviam os do GovenlO mandado vir de ltamaraca, deixando
a força d'aHi ao mando do Alferes Carlos Teixeira de AZAVedO)

julgou ser o fogo no Buraco. e montando em um cavallo pal'
tio á. toda a pressa; mas, chegando ao Forte, a desafio com os
.de dentro, via mui bem que alli não era, e cOITendo jil de
volta lhe deram dous tiros -de peça que o erraram; teve com
tudo,lugar de ver um troço, crue formado na praia junto ao
rio lhe pareceu seI' de alguns soldados, negros remangados,
mulatos, e rapaz s com pilas aos hombros I1ngindo uma
grande força armada.

Os do Recife sahiram a picar por todos: os presidias, para
que cada qual no seu se defendesse sem soccorl'er ao outro,
onde a maior força ca regasse; e posto que no principio se
v-iram os de fóra duvido os, com tudo, conhecendo a fraqueza.
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do poder com que os picavam, e donde o estrondo das armas
mais se ouvia, tiveram o desengano que a batalha se dava em
Santo Amarinho, e assim era, porque botaram 400 homens em
dous troços, buscando um a trincheira em que com 16 ho
mens estava o Sargento-Mór da Luz, Antonio Moreira de Vas
concellos, o qual com esses resistindo as fechadas cargas da
investida e lhes matou tres ; quando ia o inimigo sobre elle
melhorando-se no posto da trincheira, resistia com valor, e já
ferido em uma perna (que foi passada de uma bala) pelejou
sem receio das muitas balas que choviam c.los contrarios, obri
gando-os a deixarem o campo, e alguns outros ahi mortos. No
mesmo tempo jogava do Forte do Buraco, sem cessar, a Arti
lharia a impedir o soccorro que d'Olinda expedio o Ajudante
de Tenente, composto de duas Capitães, com as suas compa
nhias,Francisco Xavier Cavalcante, e Duarte Tavares do Rego,
que chegaram quando já se retiravam os inimigos, por ser a
distancia grande, e maior no desvio que pelo alcance das pe
ças necessariamente tomaram.

O outro troço dos 200, acommetLenuo o presidio do Capi
tão Francisco Nunes de Freitas, achou com 7 homens só o seu
Alferes João Nunes Tinoco ; porque, ignorando o Capitão
que iam tambem a visi ta-lo, acudio com sua pessoa aos brin
des que lhe mandou fazer o Sargento-Mór da Luz para os
convites que buscava. O Alferes, vendo a desigualdade do
partido, fez voluntaria deixação do posto, onde assistia, antes
que o maior podei' o obrigasse a faze-la violentamente, e com
o poucos seus pondo-se de emboscada, veio a ganhar n'ella
quanto perder podia no posto abandonado; porque, sem que
o offendessem os contrarias, a muitos offendeu, ficando alli
alguns mortos, e retirando-se outros feridos.

O Capitão Carlos Ferreira, que vigilantemente acudia a
toda a parte, indo n'aquella manhãa do seu Arraial para a Ci
dade,no caminho ouvio das armas o estrondo,e voltando atrás
a Boa-Vista, onde já haviam alguns poucos acudia com os mais
a Soccorrer os dous presidias atacados. Apenas appareceu,
e ao mesmo tempo os dous Capitães que marcharam da Ci
dade, quando virou costas o inimigo, e a bom correr os que



120 M E M O R I A S n 1 S T O R í c li. S

poderam ir com seus pés se acolheram ao amparo de sua Arti
lharia, e de todas as Fortalezas: eram sem numero entfío as ba
las contra os que em alcance dos fugitivos iam, • 'esta batalba
que da manhãa durou até as 10 homs morrel'am dos Arraiae
sómente dous, e dous foram feridos, o Sargento-Mór, e outro,
ambos nas pemas. Dos do l1ecife morroram, que fOl'am logo
vistos, seis, e tres que depois se acharam mortos entre o mato.
Dos que levaram feridos para dentro mOI'l'eram 18, comoo
disseram os mesmos seus que de lá sabiram, porque o mão tra
tamento, pela falta de dieta, e de sustento, os reduzio a incu
raveis, e foi o maior vcrdugo para as vidas. Alem d'estes fal
taram outros muitos que u'clles se não soube, alguns se fo
ram deix.ando estar fóra, de maneira que o prejuizo dos
Mascates montou a 60 homens, segundo a sua propria conlà,
mas :;;ecreta.

Era seu Gommandante o Capitão Manoel Carvalho, Euro·
peu, que, sendo morador, c do Torço da Cidade d'Olinda, con'
tra ella se rebellou pelo comprarem, esquecido do amor com
que os seus moradore o tratavam, e com que sentiram a sua
desgraça na grande cutilada que lia cara lhe mandou uar o
Governador Sebastião de Castro, segundo se dizia, da qual es'
capou com vida por milagre. E devendo oa olfensa resentil"
se, e agl'adecer a quem em scu pezar o acompanhara, trocando
Cis termos se paz em menos dl~ um anno da parte do autor do
seu aggravo, e contra os que genllram have-lo feito!

D'esta avançada não ficaram os do Recife mui cOlltenres,
nem houve repicar de sinos como daI> outras veze ,nas t{l1aes,
para encobrir o que sentiam, e s.atifsazet' ao Povo mulheril
do medo que mostra.va, com repiques de festa nas Igrejas
eram as desgraças dos mort.os celehmdas: n'esta occasião,
porem, trocou-se- a sorte na consulta, e foi a falta dos muitos
que morreram aque avivou a publiciuade para todos ficarem
resentidos, e de Manoeld'Oliveira bem queixosos pelo alvitre,
e de os metter por elle em tal em preza, Nos decursos dos
Eoecorros, e sentimenlo grande, agora fiquem, que eu torDO
ao Giquiá, onde tambem ficou G Mest 'e de Campo para partlr
espe{'ando por mais gente,
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. la tarde d'a'lueIlc mesmn dia em que se acampou, aggre~
gando-se-lhe o Alferes Diogo Carvalho com 25 homens que
trouce de Goianna, prefizeram estes os que faltavam, c foram
Il'essa noite dormir aos P,'azeres d'alli duas legoas.

Iam por Chefes da Ordenança o CoronellJuarte de Albu
querque da Silva, e seu filho o Sargcnto-Mór Jacintho de Frei
las Acciole, o Coronel .)lanoel Garcia de Moum, e o Capitão
llór Ft'ancisco Fcruandes Anjo. Supposto que alguns d'estes ca
reciam da sua gente, espcravam aggrega-la no caminho, po
I'em assim nuo succedeu, porque, uns por temor, outros por
malicia, todos s art'edaram, e se e ·COIHlcram. Os Padres Fel'
nanuo de Sobral,e José l\1auricioWandeI'iey iam para confessar
osque perigassm no conllirto; 0\ igtuio uaLu?-, ApolLinario ~Jo

feira de Vasconcellos, c o Padre Doinillgos Dias se reuniram a
mesma companhia, mas com ,!iverso intento, porque o eu era,
antevendo os riscos da lJatalha, e l'acililaudtl-lhes ii amizade
li ue tinham com 11 Iguns tlos em penh:1dos que a moViam, ex por
lhes o seu ellgauo, e more-los com J <lzões 011 os(ns á sem-I a
zão que os elllpenhava. Mal!ogí'ou-se porém a diligencia pela
que pozel'am o Camarfto, e os aggregal\os em rcmetler a deci
"fio uas armas a custosa d'uqllelle enredo.

Partiram ue0l3nhfía os que pousaralli nos PI'azcres, e fo_
ram dormir ao Cabo elll São José, perto de trcs legoas, e no
outro dia ao Trapiche, ong Ilho de Ipojuca, outro tanlo quasi
de camillho, onue s tlcliveram dous dias, por adoecer o
~restre de Campo de urna perna; \ melhor fMa adoce I' dt\
ambas, c que adiante 1l,10 passas.5c ) e havcnJo jâ noticia que
Christovão Pa~s, c o Call1arão estavam no engenho do Anjo
enlrinch~irados, tomou o exercito a pôr-se enl marcha, e as
lres horas da tarde na entraua de urna mata ITwtaram a en
LineHas do Camarão a um dos que iam descobrindo campo,
c feriram a outro. Com este dcsgolo e succes o l'eprnlíllO se
resolveram todos a Gear alli n'aquclla noite com receio das
emboscadas; e estando já acampando-se, o Padre Fernando
de Sobral os dissuadio J'alli ficarem, obrigando-os a que
marchassem, pela inconveniencia do sitio, e ainda mais pelo
risco a que a estreileza d'elle os sujeitava; e olferecenuo-se

TOMO IV. 16.-------
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para explorador, postou-se na frenle com uma escopeta nas
mãos, e assim seguiram alé sahirem f6ra em urna campina,
ondo por espaçosa, com melhor com modo, c mais segurança
se acamparam.

No outl'O dia acamparam-se no engenho Ginipapo, mui
to perto do sitio que Camarão occupava á frente de 1,300 ho
mens. O Mestre de Campo, considerando que o inimigo el'a
mui superiol' em forças, mandou pedil' soccol'ro á Olinda ii
toda a pressa, expondo aos do Governo a conlingencia do pe
rigo em que ficava. Eainda que sem demora alguma partia lo
go asoccorre-Io com 300 homens André Dias, não passou este
do engenho Velho, porque ahi achou a noticia de que o Mestre
de Campo com lodos os mais Omciaes, e muitos dos soldados,
tinham ficado prisioneiro -; o que obrigou Dias a fazer alto, ate
que no outro dia recebeu ordem de se relirar.

Bem podéra semelhante caso ter desculpa, se as antece
aencias o não fizessem suspeitoso, porque nem sempre teve
o maior podei', seguro o vencimnnto. Mas o descuido dos
Officiaes do Mestre de Campo, principalmente d'aquellcs a cujo
cargo se entregaram as disposições d'aquella diligencia, e a
quem se devia atlJ'ibuir todo o louvor, ou viluperio do bom
ou máo successo que tivesse, autorisou a desconuança que
houve d'elle, de que ia a entregar ao inimigo a fOI'ça .que
se lhe enlregou; se não he que a falla de animo, e sobras de
fraqueza, intempestivos accidentes nas batalhas, n'aquella,
primeiro que os inimigos, o assaltassem; porque, devendo
haver-se com cautela, e prevenção, teve tão pouca, que sem
prevenir de munições os soldados, nem ° campo de reparo
algum que o defendesse, ainda sendo advertido por um que
mostrou ser mais vigilante, ao qual devia agradecer o conse
lho dado opportunamente, e quando estava o inimigo tão de
fronte, de nada se valeu; antes, dando tempo nas demoras da
investida, com pretexto de tregoas escusadas, a que o inimigo
mandasse a Tamandaré buscar uma peça de campanha, deu
lugar a que elle, apenas a. peça lhe chegou, e antes de que
()hegasse o soccurro que ja sabiam se mandárfl peuir, o ata-
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rll se no dIa 18, largando primeiro fogo a um cannavial
que o cobria.

E posto que os Capitães Fauslino Figueira, e Filippe Fra
gozo, oSar'gento-.fÓrJaciotho de Freitas Acciole, e outro al
guns intrepidos, por entre as balas se alTojaram Df) combale,
trio briosamente pell'jando, que duas vezes pozeram a Clll'isto
\'ã.o Paes, e ao Camarão em termosja de retirada, infrucLi
rem foi tanto denodo, porqup. os mais, uns deram as cos
las, e fugiram como foi Manoel Garcia de Moura com todos os
seus da retaguarda, e outros de uma casa com o Mestre de
Campo, e os mais Chefes, pasmados não sahiram : não póde
ser Lfío poucos contra tantos resistirem, e mais estando sem
balas porque as qúe então se deram ao que as procuraram
com instan ias nãocabiam nas boccas tlasarmas, e o MesLre de
Campo, muito li sell salvo sentado no barril de polvora, conti
nuaria n esLa inacçelO, se o Padre Domingos Dias advertindo-o
não quebrasse o barril, e desse polvora aos que a pediam;
fOl'um pois os debilitados animes dos Chefes, que aos seU5
desanimal'am, o escudo melhor que o COlllr3J'ios tiveram.

Andava nesta oceasião a descobrir campo, com 50 ho
mens, o Sal'gp.nto Antonio dos Santos, e ouvindo o estrondo
das a.('lnas, e devendo busca'!' os seus, e soccorre-Ios, qàe isso
só el'a bastante paru pôr os contrarias em fugida, fugia elle
primeiro, tendo ppr mais, egúro pqr-se a salvo. J)'alli logo
partio para a Ciducle d'Olinda, sem de si nem dos antros
"a.ber pa rtc, de ta I sOl'te q ue a todos a borreceu pela fraq uoza,
'e ja ti'anles era aborreciclo, paI' se fazeI' 'na paz temer dos
negros, e moleques nos açougues, nas fonles, e nas p,'aia ,
pica,ndo-sc com todos por malvado. PaI' este comportamen
to covarde foi sel1t~ncia'do a lralos, que, pOl'menos acerto)
não solfreu, ficando esperado na Cadeia ate o fim da guerra.

naus ervas crassos n'esta ma r'cha pa I'a haver ~al desgra a
concorreram; um patente a todos, outro occnlto, que depois
\lcio a ser sabid0. O prir.teiro foi irem a Scrinilãem a pro
vocavo inimigo, podendo espera-lo longe ji de seu terreno,
l' do seu centro, ()nde (corno todas as cousas que se achan
fÓl'a d:elle ) cstiyesse virolentado; (} s:eg.unuo roi capacilar-
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se o Mastl'C de Campo a abalar um exercito. P pô-lo á vista
do contrario, levando uma ordem occulta, porescripto, do Re
veI'endo Bispo para não pelejar, nem fazer guerra. Ora, se se
ia trataI' de paz, fõra escusado desfalcar os Arraiaes; tirando a
gente que tão necessaria n'elles era, podendo ir só com 10
ou doze homens de sua guarda; porque então, ou lhe não
faziam desacato, ou se o fizessem era sem triumpho, e meno
atfrontoso: conclue-se portanto que nem a resolução de dar
tal ordem, e nem a de aceita-Ia fÓl'a de soldados, por successo'
tão infausto. E tas desordens, aql1el\as faILas, e outras mui
tas deram a victoria aos contrarias, aos quaes com cinco que
nos mataram, e pouco maior numero dos spus mortos se ren
deu o Mestre de Campo,como quem outra diligencia não fazia,
entregando-se prisioneiro, e tambem ao seu Alfel'es Fran
cisco lle MeILo da Silva, assim como ao Coronel Duarte de
Albuquerque, e seu filho o Sargento-Mór Jacintho de Freita
Acciole, ao CapiWo-Múr Francisco Fernandes .\njo, e aos Alfe
res Diogo Carvalbo, e Antonio da Cunha, e a muitos soldadoli.
Ficou tambem rendido. Antonio Rodrigues, Capitão-Mór do
Tapuias do Limoeiro, homem pardo valoroso, ào qual manda
i'am os vencedores açoitai' com bacalháos, amalTado com um
páo pur en tre as pernas. Cl1ristovão Paes, escoltando os pre
sos despidos, I'oubados, e amal'l'ados com cordas pelos Jndio
do Camarão com o despl'ezo maior que se considera, cami
nhou para o Forte de Tamandaré, e ahi 0S consel'vou até os
embarcar para o Recife, onde chegando logo a nova do suc
cesso bouvemm muitos ropiques de sinos por todas as Igre
jas, e Conventos, pom luminarias gerae por toda a praça, em
applauso do triumpho que alcançaram.

Logo Christovão Paes, e o Camarfío p~ometteram não só
que brevemente partil'iam a vil' desalojar a João de Barros, e
a todos os seus dos Afogados, pela injuria que aos "assaltos
( os Mascate') de El-Rei faziam 00 cerco, e aperto em que os
tinbam, mas tambem que estavam resolvidos a chegar á Cidade
d'Olinda, e conduzir o Bispo para o Recife a assistit'-lhes,
ameaçando mata-lo se por vontade o não fizesse.

Miguel de Godoes, Capitão do Terço dos Palmares, que
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até alli acompanhou o inimigo com a sua gente, illurlido por
lhe dizerem que a Nobreza, e os mais mOl'adol'es, violentando
o Bispo seu Governador por favorecer os do Recife, o tinham
preso na Cidade, ouvindo de suas mesmas boccas o contra
rio, e movido já das razões de um seu filho, e de uma carla
mais que este lhe levou do Bispo, a cuja presença o mandára
ir o Capitão Malwel de Nabalhas, ch~mando-o para jsso dos
seus Cl1rt'aes onde assistia, e com outras mais noticias ver
dadeiras, que ouvio ao Padre Domingos Dias, se capacitou, e
conheceu as' falsidades, e enganos com que o moveram, e
a deixa-los, passando-se queixoso para a parte da Nobreza, e
do Bispo.

CAPlTOLO IX.

)5 Mascates atacam Eoa-Vista. Revolução em
na. Edital -publicado pelos do Governo militar.
Bando.

1711.

a gente de Goian
Este publica um

Nã.o peJ'diam occasião os do Recife de incommodar os de
'ru, já ~eduzindo com dinheiro aos vis, e já atacando os

honrados. A 21 de Agosto, tentaram atacar Boa-Vista, e em
'4, barcas carregadas. de sua gente pretenderam atravessar o
I'io Capibaribc; mas acharam grande resistencia, e com perda
e dez homens retil'aram-se, -vingando-se em dispararem,
'esse dia as Fortalezas 237 ti I'OS.

No dia antecedente, referio Manoel do Rego, que Miguel
orreia, Domingos da Costa, Zacarias de I3rito, Lourenço AI
IS, e o Hibas quizernm fugir, e estando para isto já a bordo
m muita fazenda, dinheiro, e mantimentos, foram desco

la rlos pela ronda, e ficaram sem consegui'r, mas descompos
s de traidores por quererem fugir, havendo sido eBes os

.te moveram o levante; com tudo fizeram ca1ar a ronda com
I nheiro, para que amais a noticia do caso não passasse.

N'aquelIe mesmo tempo, em que o Mestre de Campo, com
~ente que levava, ia em demanda do Camarão, se excitou
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.cm oianna outro tu milito de rebellados uns contra os ou
tro:>, querendo cada qual que a sua parcialidade prevale
cesso, pondo por essa causa em rugida aos que a n50 se
pliam, roubanuo-os e destruindo-lhes as fazendas;tão licen
ciosos, e tão sollos, que foi necessario os do Governo man
darem ao Ajudante de Tenente, que com os Alferes CarIo
Teixeira, Fl'allcisco Alves, e o f\judante Filippe Bandeira, e
mais40 homens dos da ilha de Itamaracá, deixando por cntão
a fOJ'ça d'alli entregue ao cuidado do Capitão Marcellino tle
Oliveira, fo:.se a repri mil' os insultos, q-ue tão repetidas veze"
enlre aquelles mOl'adore :.e praticavam, porqueos que por di
nheiro dos homens do Recife se venderam, suppunharn que os
mais se'captivariam pelas armas, esendo mui pertinaz a resis'
teneia nem assim convencia o seu engano. Paz-se o Ajuuante
de TenenLe a caminho sem ('alta, e chegando com aJgun
mais dos de Araripe Leve lugal' uma batalha bem reuhida aos
23 de Agosto, de ma nhãa, deuLro da Vil.la, onde em seu favor
achou tambem o Capilão Antonio Rabello. Oe 500 que eram
os rebeldes, ficaram mortos oito) e os mais fugiram: da par
tedo Ajudante de Tenente quatro foram só os que morreram.

Em 26 de A.gosto, foi mandado o Capitão SebasLião Dia"
de AJill'eo. com 50. homens, a Ilamal'(tcà socconel' a Fortaleza,
p<Jr suspeita que 'c Leve de que a queriam invadir por algum
soborno os do Becife, à vis.ta da pouca gente com que então
segual'Oecia;c urnaSumaca, que n'aquella manhãa sahio cos
teando a terra para o Norte, njudou nJais a desconfiança;
porém depois de chegado o Capitão, houve o desengano que
fura o intento' bem diverso, e assim demorando-se mui, pou
co se fez de volta, com a mesma gente, outra vez para Olinua.

Com a noticia do mal que ao MesLre de Campo, e ao,'
mais que o acompanh.aram, succedêl'a ( festejada com lumi
narias, e repiques no Hecifc e&tn desgraça! ) e em q,uanto se
tratava dos meios de rebater a ousadia d'aquelle pel'nicioso
gentio rebeÚ'ldo, e do seu maligno, e perverso sequito, man
daram os do Govemo, a .26·do mesmo Agosto, pôr em totias a~

estancias do cerco, e Al'I'aiaes o seguinte Edital para excitar
á vingança os a.nimas. dos que n'elles assitiam.
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EDITAL.

l( Por quanto he notorio o infeliz successo, que as nos
« sas armas tiveram com as dos rebellados, e sediciosos Chl'is
« tovão Paes Bal'feto, ,e o Camarão, Covemador dos Indios na
« Campanha de Sebiró, onde se encontraram, de cuja peleja
« resultaram mortes, e feridas, tanto de uma, como de outra
'. pal'te, e se não conseguio da nossa a victoria que esperava
« mos, não só pela desordem que houve nos Cabos, mas tam
« bem por serem os successos da guerra ,conlingentes, e o
II vencimento estar sujeito á IDt\lhor fortuna, cuja op~ração

t( de nenhuma sorte desluz o valor d'aquelles que no con
« fliclo sabem vender as vidas pelçjando, ou por vencidos
k ficam prisioneiros, senJo o estylo politico da guerra, ainda
« entre nações encontradas, tratarem-se os que ficam presos
« com aquelle decoro, e respeito que merecem, tanto pelo
« postos que occupam, como pela qualidade das pessoas,
« sem'que fóra do conOicto se executem acçõe tyrannas,
II que estas só se expel'i menta m entre barbaros, onde falta a
« razão, e sobra a crueldade; e porque devemos não só sentir
.: o ficar vencidos, e prisioneiros o nosso Mestre de Campo,
II e mais Cabos, e soldados que o acompanhavam, (selldo
« este succe5SO commum ainda nos Principes, e Ceneraes )
« mas ainda lamentar, com lagrimas de sangue, o mão trata
I mento, crueldades, e ignomínias, que com os dilos prisio
« neiros usaram aquelles a que só se lhes póde accumular o
« nome de tyrannos, despojando-os, descompondo-os, rou
\( bando-os, e ultimamente amarrando-os com cordas a
l( mãos para trás, e levando-os arrastadamente a pé descal
tI ços viagem dp. oito ou nove legoas para a Fortaleza de Ta
l( mandaré, para d'ahi serem remeLtidos para o Recife, o que
II promptamente execuLaram. Estas acções indignas estão
« ensinanll0 a toda a Nobreza Pernambucana a mais justa, e
« irritada vingança, venão aos seus naturaes, e parentes ig
II nominiosamente ultrajados, cujo aggravo comprebende a
« tQdos, e ao valor de urna tão bellicosa, e destimida Infan..
(( ~rja o desempenho do mesmo ;.Iggravo feito á pe8soa t1f>



123 M E M O 1\ r .\ s II ( S T o R I C A S

« seu Mestre de Campo, em cuja contemplação o mesmo pejo
cc se envergonha, e o mesmo valor se aniquila. E nfío pa
« rando aqui o escandaloso trato d'estes rebeldes, tem pas-
«( sado com maior desenvoltura a olfender o -agi'ado da pes
« soa do l\lm. Bispo, nosso legitimo Governador, atrerendo- e
(( a prorerir indocorosas palavras contra o seu re-peito, e
c( autoridade Episcopal, negando -lhe a devida ol.>edicncia, e
« publicando o dito ChristovfíO Paes, que lhe vem cortar a
cc cabeça, e raze-Io em postas; palavras que mais mo tram
« serem de inimigo da Igl'cja, e da Fé Catholica, do que
c( de Christão; indignas tle se pl'OrOril'cm contra um Prelado
« de tanlas lettras, e virludes, e o de maior supposiç<1ô que
« veio a estas Capitanias, causa que obrigou a ua Magestade,
l( que Deos Guarde, a nomea-Io por Govefllador trellas. E que
« Vassallo do dito SenhoI' ha, o' Catholicos, que, vendo ulll'a
« jados os seus respeitos que se incluem na sua pessoa por
«( Bispo, e por Governador, não facilite a ingança? Nào
« solicite os meios 3 prostrar aos pés do dilo Senhor UUla

«( soberba mal intenciQnada? Um orgulho reconhecido?
(C Um alverotador prejudicial a Repul.>lica? E fillCllmenle

(t compratlo com din eil'o pelos sediciosos do Ileeife, para
« da sua partecompL'ehellLlet' esles absurdos? E o que maiS
cc raz aggl'av:lIvesta causa !le vil' o CamarJo com animo de
« governal' eslas Capitanias, o que já vem execulando, pa 
« san<lo Patentes a homens brancos, que as êlceitam. A' visla
« do rererido, quantIa deviamos pxcitat', e t'efazer os animo'
c( a este desempenho, como a causa se considera geral, só pe
« dimos, e rogamos a lodos os que pl'ofessarn Icaldaue, e obe.
« diencia ao Illm. Senhor Governador, Tenente de Sua lla
II gestade, e aos seus nli nistt'os, que he a \:Juse em que se es·
({ lt'iba a fidelidade dos Vassallos, abram os olhos do enten
« dimento para reCOnhecerem se obra mal quem obedece ao
(l Govel'f\ador, e aos mais dinistros (l'EI-Rei, e está sujeíto as
« suas disposições, ou quem fÓt'a da obediencia se conserva
IC absoluto, regendo-se pelos actos da propria vor.tade, em
( pt'ejuizo do dito Senhol'; e siga cada um a parte que lhe

'C( dictar a razi1o, ou a da obediencia, seguindo ao Goyernador,
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« e Ministro, ou a de desobedientes acompanhando a Chris
« tovão Paes, e ao Camarão, que, unidos po~ interesses parti
II culares com os levantados do Recife,nos pretendem destruir'
« as vidas, o credito, e as fazendas. Olinda, 26 de Agosto
II de 1711.»

Seguio-se a este Edital mandarem os do Governo, em 28,
lançar bando promettendo n'eIle premias a quem mlllasse a
Christovão Paes, e ao Camarão, pelos estragos, inquietações,
e mortes de que baviam sido, e estavam sendo executores,
para que não prevalece sem a!luelles dous monstros tão des
obedientes, e perniciosos a lantas Capitanias, e Republicas,
como de seus injustos procedimentos era manifesto.

CAPITULO X.

Determina-se ir buscar o Camarão. O Bispo convoca o Clero, e este se
apresenta á frente de seus escravos armados. Tambem o Major Ne
greiros se apresenta com seus escravos armados. Batalha no districto
do Cabo. Triumpbo dos Pernambucanos.

I 'i -) , .

São muitas vezes d'alguns as desgraças para outros pre
ludios da fortuna, e o mesmo que para aquelIes foi ruina a
estes costuma daI' a mão para a subida. Na infelicidade que
o Mestre de Campo teve, occasionada de sua propria incuria,

. se não foi porque assim o quizesse de pensado, esteve do Ca
marão toda sua venlul'a; e sem exagerações do seu triumpho,
por se não alargar uma em outra pena, qual a sua gloria se
reputa b~m se considera. Resoluto em partir para o Recife,
demandando primeiro os Arruíaes, e, levantando-os, conquis
taI' a Cidade, e sujeita-la; prender o Bispo, ou, defendendo
se ene, dar-lhe morte, eram de Camarão os seus designios, e
de tão barbara ousadia os avisos que chegavam, que para
refazer-se de mais gente mandara publicar um Bando, im
pondo a pena de traidores, e perda de bens aos que o não
acompanhassem.

Não bavia gente, por estar divertida com tantas inquie~
TOMO IV. 17.
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tações, com que se podesse fazer fl'ente ao cabôdo, e a05
que com elle juntos vinham sobre Olinda, e ao mesmo tempo
guarnecer o cerco de duas legoas e meia de distancia, desde es
ta Cidade atéa Barreta, extensão que occupava 20 presidios
necessarios, álém das muitas sentinellas que era preciso sem
pre ter prevenidas, e das rondas que por varias partes decor
riam, atalaiando,e descobrindo os impulsos,e passos dos inimi
gos; e apenas se achariam 800 homens para tudo, havendo mllis

de 6,000 armados dentro do Recife, segundo o numero das ar
mas que se soube repartiram, tiradas dos armazens, e do d'a
queIJas que já tinham.

N'es-te aperto, consulLanuo-se entre os Chefes o meio de
se obstar ao rebelde Ind ia, e a seus seq uazes Christovão Paes,
José de Barros, e os mais que se lhe aggregaram, resolveram
ir sem falta contra elles á toda a pressa, e prom"ptamente con
vocando-se com presteza os da Ordenança que haviam ido a
refazer-se ás suas casas, na esperança tambem de que chegas
sem n'este breve interval10 os Tapuias de Ararobà, que segun
da vez fõra por el1es ( por se livrar das balas dos presidios) o
Capitão ManoeI Barboza, dizendo have-los i mpedido da pri
meira o Padre da Recolêta, missionaria que os regia, e que era
parcial, como todos os Recolêtas eram, dos do Recife.

OBispo, das ameaças temeroso, mandou convocar todos os
Clerigos defóra para assistirem-lhe, e mandou o Padr'e ManoeI
Rodrigues etlo ao Arraial do Camarão a declara-lo, e a Chris
tovão Paes, por excommungados por conspirarem tão soltos
contra elle. E por se impedir ao Padre o passo, já com receio
da censura, elle á fez publica em varias partes, e em Ipojuca
na Matriz, à viata de Godoes, que já dos dous andava desunido;
mas da excommunhão nenhum caso fizeram, nem depois pro
curaram absolver-se. Os mais Clerigos, com o áviso da affiicção
do seu Prelado, promptos a~udil'am até 100 com seus escra
vos ( cada um a dous, e tres, e outros a mais) mui bem urina
dos, e para qualquer desempenho mui capazes; e foi este
soccorro a tão bom tempo, que novo animo influio noS da
Cidade, e n'ella bolavam de noite a sua ronda muito bem
disposta, e ptevenida, acudindo tambem aos fe'bates se os
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Ilavia. O Sargento-Mór Mathias Vidal ue Negreiros, che
gando-lhe a mesma noticia á Parabyba, com 40 homens, en
tre mulatos, e negros seus, armad os, veio logo, e pelo zelo se
fez digno do agrado com que foi de todos recehido.

O Capi tão-Mór João de Barros Rego, achando-se no seu
Arraial, já com perto de 1,000 homens, por lhe haverem che_
gado os que tinham ido a refa1rer-sc, foi olferecer-se ao Bispo,
e aos uo Governo, para ir ter encontro com o Camarão, e re
primir-lheo impulso, e ousadia com que estava, e 0001 que
vinha, Foi esta orterta de todos bem aceita, e agradecida,
por ser na força da maior necessidade, e mais urgente, quan
uo já desmaiavam ue soccorro as esperança~, pois só se ti
nham do Coronel Antonio da Rocha Bezerra, que chegas e
do Rio-Grande com o seu gentio, e do Capitão-Mór Alfonso de
Albuquerque Maralll\fio. Dos Tapuias de Ararobá havia já
desengano ue que os lornára a impedir o Padre Recolêta : e
nem da rliligellcia de quem foi a conduzi-los se podia esperar
mais, porque era ( po to que úccu1to ) parcial dos do Recife,
além de que o querer emprega r-se em idas, e vindas, nua ti
nha por fim senão furtar o corpo ao perigo uos combales.
Apezar d'isto dispozeram-se logo para marchur João de Bar
ros, e o Capitão Andre Dias de Figueiredo, os quaes seguiram
para o engenho \ elho, Jande levara m ordem de não passar
sem novo aviso, pontue os do Governo tinham ol'denado ao
Ajudante de Tenente ahisse a toda fi pressa de Goianna, on
de para socego dos moraclores se detinha, para tomar o com
mando da expediçuo, que confiavam ao seu valor, e pencia.

O Capitão-Mór Loul'enço Cavalcanti linha ido do A!'raial
da Boa-Visla, com 150 homens do s~u regimento, substituir'
nos Afogados o Capitão-Mór João de Barros Rego, e ao Capi
tão J\,ndré Dias, e a 29 de Agosto Sa hir\lm elles. como se acaba
de d'lZer, para o engenho Velho, acompanhados tambem por
tOtIa a Nobreza, que no mesmo AJ'raial assistia, que era muita,
sob o com mando do Sal'gento-l\1ór Christovão de Holland~

Cavalcanti. O Padre Antonio Jorge Guerra, Capellão da
Boa-Vista, influido pelo nobre orgulho dos parentes, e ami
gos, os quaes, fazendo cada um a causa sua, todos a despicar-
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se concorriam, quiz tambem acompanha-los, e para isto deu
parte ao Bispo, que com affavel urbanidade se mostrou, e de
seu zelo agradecido, mandando para substitui-lo na Capellania
do Arraial ao Padre, seu Primo, Manoel Lopes Guerra, o qual,
no pouco tempo que ahi esteve, se fez, pela brandura de seu
animo, e pelo destemor com que nas occasiões se descobria,
com affectuoso agrado amar de todos.

No ultimo dia de Agosto, chegou á Cidade d'Olinda o
Ajudante de Tenente Francisco Gil Ribeiro com 40 homen'
da Freguezia de Goianna, onde deix.ou morto, e tlegolado An
tonio Coelho, Sargento-Mór que era dos contrarias, e trouxe
preso li Jeronymo Paes, ferido, porque o culparam de amoti
nador, e .cabeça do motim, tanto que os revoltosos o elege
ram Procurador do seu Povo, a quem movia, e seduzia com
dinheiro, mostrando-o pelas ruas em um açafate, dizendo
que eram rosas que do C~o n'elle cahiram; e por isso lhe
deFam nove tiros! e muitas cutiladas na cabeça, de que nno
for pequena f~riun'a escapar com vida, sentlo a tenção mata
lo. De presidio ficou dentro de Goianna Antonio Rabello
com a sua companhia, que ColO brio, e destemor alli assis
tia sempre defendendo a Villa, e a seus colonos de todas ás
j nvasõ~s dos levan tados que tanto alvoroço, e çerda dera m
aos moradores; e ainda maior fôra se não temessem o seu
talento, e resolucão em repellir todos os rebeldes. No outro
dia, 1.0 de Setembro, soube-se que, estando o Capitão
Mór João de Barros no Cabo, tivera noticia tle que o Camarão
mandára prevenir-se de carne, e farinhas em Jurisaca, e que,.
mandando tropa contra os ex.ecutores d'esta diligencia, toma
ra todos o.~ mantimentos que elles tinham aITecadado, ma
tando-lhes dous cabôclos em vingança de um negro, que pelos
acommelter tambem fôra morto.

A 3 de Setembl'o, partiram o Ajudante de Tenente, ~ ou
tros Olficiaes com 120 homens, a se incorporarem ao ex.erclto
com que esperando estava JoJo de Barros, enUio bem cuidado
so em deliberar sobre nma traição, que se lhe havia desco
berto contra elle, e que contra a sua gente machinavarn; e o
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aais he que pelos mesmos que levava em sua cOI).lpanhia, seus
lafentes, e que se diziam seus amigos!

Descobriram-lhe pois, que estes seus companheiros es
avam conjurados para se passarem, com a gente tle suas Fre
{uezias, para o inimigo, atacando a João de Barros, e á flor da
ua gente pelas costas, para que fosse mais lamentavel a
lesgraça, e fosse mais odiosa a aleivosia de seus mesmos pa
entes, naturaes, companheiros, e amigos, sem duvida por in
eja do seu zelo, e por não se atreverem a imita-lo, Impulso

Je melhor accordo teve João de Barros em remette-Ios d'alli
)resos para a Cidade, para que, separado aquelle bando, des-
llecessem os mais, que conspiravam, e fosse o abatimento,
o casligo para uns exemplo, e ludibrio para os outrõs : mas,

'endo o aperto em que semelhan les conjurações tinham pos
o os Pernambucanos, mal guarnecidos os "eus Arraiaes por
'ausa d'ella, e o Camarão soberbo pelo scquito que lrazia; as
entou por mais acerto dar-se por entendido n~ aleivosa con
UJ'ação, fallando a todos (1'esta maneira:

(I Srs. e Parenles, meus Amigos e Naturaes. Não ig
noram Vmcs. a obrigação que aqui nos traz ser a mesma
com que até agora me empenhei, e de presente, pela ne
cessidade que vejo, mais me empenho contra estes sedi
ciosos, que tyrannamente nos dão guerra. Bem consta
a todos a soberba, a ousadia, e atrevimento com que
os Mercadores do Recife se levantaram a tomar armas
contra nós, negando, e desconhecendo para o fazerem,
ao Governador, as Justiças, e ao Senado, que he o mes
mo que se negassem e desconhecessem ao proprio Rei;
pois com a sua voz, e em seu nome tiOS governam, aba
tendo-se por outra parte aos Naturaes com mais aquelle
que o~;t seguelr., em reconhecel'em por seus Cabos, e
gove no a João da Molt.a, e ao negro Mestre de Campo
do~ Henriques, cujo captiveiro, por moderno, escusa a
nossa memoria recorda-lo. Esta desobediencia só, e a
obediencia vil por que a trocaram, quando de mais não
houvera a injurIa que nos fazem, bastava para dever
mos, como bons Vassallos, em fé da nossa lealdade, des-
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( trui-los, quanto mais tendo nós aquella por estimulo!
« A quem não pical'á o brio, vendo a Miguel Correia Go
l( mes, que hontem nos deu agoa ás mão, e nos servio
I( á mesa pOl' muitas vezes em casa de seu amo \lomin
l( gos da Costa de Araujo, carregado de alforges de dro

ce gas, que, apregoando, vendia pelas portas, e os nossos
« negros lhe davam agasalho em suas casas; a Joaquim
ce de Almeida, moço de um mulato; ao Paciencia, e a ou
ce tros muitos inferiores ainda a estes, que foram seu
« criados, e que havendo-nos tirado destros a sustancia
~ dos cabedaes pelas usuras, despoticos nos lugares pela
tl confiança, intentarem falsarios tirar-nos tambem a l.\"obre·
ce za pela ousadia? Que opinião he a nos a? Deixa-los
te triumphar do noSiSO nome, da nos a fé, ~ da nossa leal
« dade? Até onde chega, e para quando se guarda o va
ce 101' Pernambucano, que deu realce ao hraço Portuguez
4( em todo o mundo? Que determina? Que espera? Con·
II sentir que em vil escravidão nos ponha aquella picara
« canalha? Aborto parecera do discurso o preferi-lo, se
II Wo descahitlos não estiveram os altivo s pensan entos
« dos nossos naturaes, que se deixassem muitos comprar
I( dos Mascates, por dinheiro; e em que conta se podem
" ter os que por venda se reduziram ao preço d'ella de
« contad0? Pois por cerLo que por O1nis córe~ com que
II. queira o pincel da desculpa disfarça-los, sempre nas
(( trisLes sombras de captivos seus serão eLernamente ma
4. nifestos.

(( O injusto proceder dos compradores, e ainda mais
«injusto o dos comprados, nos traz a todos inquietos,
« sem socego, pOI' defendermos a nossa liberdade; fallo
fo( d'aquelles que a venderam, (") que pelo mesmo caso, se

(''') Se este nobre Pernambu cano hoje resuscitára, de que in
dignação se não tomára lambem, I]uando soubesse que filhus i~
digll0S venderal)] o !'f'))Ollle, a glorill. a l'eputação de sua Pat~la
por Bccas de Desembargadores, e outros Empl'egos, e I)ue, alerll
d',isso, infa.l~\aram pelos Jerllaes o Ill'Oprio berço, para adularem
o Poder?! ! .
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• quizeram a tantos ver, e por sujeitos, tributando sub
« missões até ao Camarão, que, sendo Indio gentio, lhe obe
« decem, e a seus Bandos, e aceitam Patentes suas para
« Postos, que só são da regalia dos governos, e com cir
t; cumstancias mais licenciosas, porque depõe alguns que
«não lhe agradam; por isso se tcm feito tão ousado, e
« tão hydropico de mandar, que se considera o primeiro
«em Pernambuco, e ve m com poder de gente contra a
(( pessoa I\lustrissima do Bispo, nosso e seu Governador, e
« contra nós tão insolente, fazendo e amcaçando estragos e
«ruinas, que me obrigou ( impondo o meu Arraial a cargo
l de outrem, por falta de poder menos guarnecido, e acu-

.« dintlo a maior neces s idade) olferecer-rne a vir ao encon
e tro a este perfido rebelde, e abater-lhe os brios, que tão
« altivos adquirio da vez passada.

« Todos Vmcs. animosamente, com destemor, se ofl'e
(( receram logo a acompanhar-me, como fizeram, a cujos
(affectos tributara o meu obsequio rendimentos toda a
« vida. de obrigado, sem q ue me desobrigue a certeza dos
é que n'cste exercito conspiraram contra mim, para matar
e me, e se animam a faze-lo, com intento dese passarem ao
li. Camarão, onde ache asylo tão grande aleivosia, e com
li; elia alcance a victoria que pretende, em que se segura
« o triumpho a que aspiram os do Recife.

li Não quero persuadir-me a que coubesse acção tão
« odiosa em animos, que se dispõe para emprezas que os
ti. acreditem, e quando para inc entivo dos que me vêm, e
« me acompanham, não baste o meu zelo, e de alguns o
(( temor, ou conveniellcia objectiva os desanime, para que
/( me desamparem, fugindo, ou passando-se â parte d'este
c inimigo" constará ao m~ndo, que sacrifico a minha vida
I( nas aras d'esta Campanha, satisfazendo por credito da
I( minha Patria as obrigações com que n'ella nasci, e de
I( quem sou, pela não ver no abatimento em que a ma
l( licia intenta pÓ-la, e ver-1M-hão mais facilmente rendi
li do ao impulso de huma bala, do que á copia de mil
l( cruzados com que me fizeram tiro de bem perto.
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Assim fallou João de Barros Rego, e todos, abjurando
o motivo da desconfiança que manifestara, magnanimos
se offereceram do novo a acompanha-lo até darem a ulti
ma gotta de seu sangue, com a mesma deliberação que
n'elle conheceram, Entretanto, marchava o Ajudante de
Tenente com Portaria, para, incorporados, se lhe dar do com·
mando a preferencia, como era bem, entretanto que o Cama
rão, ferido pela censura que contra elle se havia declar-ado,
mandou do Engenho do Trapiche de lpojuca, por mar, pedir
ao Mandante do Recife, João da Motta, o conselho de ai·
gum Theologo, que a validade d'ella lhe explicasse, e se
era justa a guerl'ii que faziam, e Motta lhe mandou o Pa
d"e da Recoléta, João da Costa, agente principal da mis
silo do levante e levantados, e o Superior do Carmo da
Refórma; mas não chegaram a tempo, que lhe dessem o
desengano, por ter ja ido para a Villa do Cabo, onde mui pou
co tempo se demol'ou, porque os nossos o obrigaram a
retirar-se acceleradamente.

A 7 de Setembro, sahiram os do Recife pura atacar a
força que ficara aos Pernambucanos, pretendendo romper
o assedio, e irem pela retaguarda do Exercito em soccor
do Camarão, que era a firme ancora de suas esperanças.
Sahiram pois com 400 homens, 200 a fazer frente ao Ar
raial dos Afogados, e 200 buscando a Ilha de Joanna Be
zerra: ("") e não foi pequena a dissimulação que n'esta di
ligencia empregaram, porque lhes deu lugar a que che
gassem até onde, se fossem vistos, não chegariam.' Ahi
os rebateu, com os poucos do seu presiJio, o Alferes Ao
tonio Rezerra, 'que infelizmente ficou morto de uma bala.
Prevenindo porém os do Recife, que os' de fóra podiam ser
soccorridos, se emboscaram, para que a .seu saivo fizes
sem grande estrago em quantos acudissem; mas, sendo de~

cobertos, e batidos, deixaram o campo C0m dous mortos,

(''') Esta Ilha do rio Capibaribe hoje he propriedade do Exm.
Sr, Barâo de Suassuna. .
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'azendo fogo em retirada até se recolherem a9 abrigo de
ua Artilharia.

N'este assalto perderam os Pernambucanos, além do Al
feres, 2 homeLs, e 4 mais lhes feriram; e dos Mascates mor
reram 7, e aprisionou-se-lhes t crioulo dos Henriques, fe
rido por uma bala em um braço,

CAPITULO XI.

Necessidades dos do Recife. Os. Pernambucanos procuram o Camorli.o.
Batalha que lhe deram, na qual o derrotaram. Prisli.o de Sebastião
de Castro Caldas na Bahia.

1'111.

Era a fome tão geral no Recife, e tão grande a miseria em
qu~ se viam os Mascates, que chegou a dar-se um vintem
por uma espiga de milho, é todavia aquelles homens não
perdel'am, uem mesmo esta occasião, para usurariamente
promoverem o seu interesse, anles pelo contrario n'aquel
es mantimentos, que em algum barco de fóra podiam en
trar iIludindo a vigilancia dos sitiadores) punham os preços
.ão subidos, que, aproveitando-se da necessidade dos famin
tos, na commum miseria "faziam alta ganancia! perecendo,
lois, estavam todos: este miserrimo estado os movia a man
larem nas vasantes das marés cavar mariscos; mas era tal
l p'erda s~a e das mariscadeiras na arriscada diligencia,
lue nunca se recolhiam, tantas quantas sahiam, por
lue mortas a tiros umas, outras tomadas, eram commummen~·

e despojos da vingança, que da altivez dos Europeos toma
am os Pernambucanos olfendidos; querendo por este ma
Io, e pelos mais em que da ira tomaram as lições, ven':
:er seus contrarias, dibilitando-Ihes as forças, para que
fIlais depressa se rendessem. Lastima era em verda
le ver o preço por que a gente do Recife adquiria o tris
e marisco-pedra, que se por tlel ainda sem farinha era ape
ecido, e bem buscado, nunca sem grande risco o alcan-

TOl\IO IV. 18.



138 M E ni O R I A S H 1ST O n I C A S

çavam; e como não podiam evitar o perigo das mariscadei
ras, nem excusa-Ias da occupação, pois d'ella dependia o
seu sustento, costumavam manda-las nas horas de ma
rés, em companhia de escoltas armadas que as guarda
vam, disparando primeiro muita Artilharia as Fortalezas,
e marchando partidas, umas a descobrir as emboscadas
d'entre os mangues, e outras'a fazerem frente aos que dos
Arraiaes sahissem á pilhagem: e sendo quotidiano este
exercicio, e em muitos dias duas vezes repetido, poucas
vezes se recolheram a seu salvo, sem que de fóra lhes apa
nhassem algumas negras, ou matassem a alguns dos que
iam defende-Ias,

Na assidua repetição d'esta competencia se tomal'am
mai de cem negras, isto he, dezoito, a 15 de JullJo, no
Arrogados, doze, em 26 do mesmo, na BUl'J'eta, nove lia
Tacaruna, em outro dia, e o resto em diversas vezes.

Estes descontos, e estes apert.os supporLaram os Mascate
sómente antes da victoria que alcançou o Camarão sobre
o Mestre de Campo, a quem apl'isionou; porque depois d'es
ta acção começou o vencedor a abundar o Recife de car
ne, farinha, e de todo o necessario, porque, como se acha
va com o passo livre, e a força de Tamandaré á sua di'
posição, com o porto franco paralos embarques, e além d'is
SO, dispunha das Freguezias dos seus confederados, po
dia occorrer o Recife com largueza a custa fosse de quem
fosse, pondo-o assim ·a abrigo da terrivel guel'l'a, que
a fome até alli lhe tinha feito; e foi esta a mais fres
ca yiração que tiveram os Mascates em tanta calma, e o orva
lho que humedeceu tão grande esterilidade.

Em 4. de Setembro chegou a incorporal'-se ° Ajudan
te de Tenente com João de Barros Rego, e André Dias de
Figueiredo, que o estavam esperando no engenho Velho do
Cabo, e chegando pela tarde, sahiram elIes a recebe-lo
com todo o corpo do Exercito, com aquellas urbanidades
que ensina a. boa' politica da Milicia, em que eram todos
bem instruidos,. se não por: experiencias do uso, por suf
ficientes lições q!J6 tinham da arte. Depois das primeiras J
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cortezias de uns e outros, com que se saudaram, offere
cendo (~) o Ajudante de Tenente a ordem que levava, com el
la aos mais que a ouvi-lo estavam, assi,m fallou : - u Meu
(C 81'S. e Amigos, a quem o trato, o amor e a patria, e agora
« mais que tudo, os sobresallos da guerra, os descommo
« dos da campanha, e os trabalhos, fazem intimos no affec
(C to. O Sr. Bispo Govel'Oador, e os mais 81'S. do Gover
« no das armas me enviam á presença de Vmcs. com es
" ta Portaria, em que me elegem Cabo d'este Exercito,
« para a conquista do rebelde Camarão e seus sequazes.
(I E sendo tão justificada a causa, por que pretendem su
(( piar o atrevimento, e ousadia d'estes levantados, me pa
« rece que a cada um de nós estimulam as obrigações de
« a defendermos como a propria, pois, em desabono nos
I( so e da mesma nossa patria, vem soberbos invadir-nos a Ci
« dade, e destrui-la, E>. publicam que hrío de prender, ou dar
« morte ao III m. Sr. Bispo, sem respeito a ser Govel'Oador nem
(l a ser Prelado. A fé, e lealdade, que foram sempre realce da
cc Nobreza, e do valor Pernambucano, e q ue tão igualmente
• em Vmes. todos resplaudccem, etel'Oisem a gloria, que ago
« ra com vantagens podem conseguir, em despicar-se de um
(l convicio vil, e de uma affronta que este gentio nos impõe,
( para culpar-nos, porque o motivo com que nos busca
I( he bem sabido, e o pretexto temerario. Um e outro
I( nos inculcam o natural direito da defensa, e de tal sor
(( te que seja o nosso braço, o que, decepando ao nosso
• altivo Icaro as azas que com cego vÔo o levam a insana
« presumpção de governar a Pernambuco, desperte á sua
« culpa, para que o precipite em memoravel desprezo das
« idades.

(I Parece que havia consultado o perfido Camarão, já
« d'antes, a desgraça do Mestre de Campo, e dos mais Ca
I( bos, para no seguro d'ella franquear as portas á fortu-

(~) Ajudante de Tenente, Patente antiga, que correspondia li
actual de Capitão. Veja-se Cunha Matos, palavra Ajudante.
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« na, que tão prospera lhe foi, para vence-los, porque ht
« certo que, se em media d'aquella esta o não esperára,
«( nunca a tão loucos pensamentos se subira, que o t'izes
l( sem de seu agreste e humilde culto transcender , sem mai~

l( politica, às presumpções do General mais bellicoso, neu
« agora o chegariam a este precicipio d'onde tem indubita
« vel a ruina á vista do seu ser, e de tão nobre luzimen
(( to, e valentia, como estou n'este Ex.ercito registrando,
« de que se verá corrido brevemente, perdendo toda a
« gloria que conseguir- pôde por ousado. A Vmcs., come
« bons patricios, encarrego as disposições d'esta Campa·
« nha, e d'esta guerra, para rege-Ias do modo que até aqu
«( fizeram, em que adquiriram aquelle louvor que nunc~

li por mais encarecido poderá igualar-se ao que mere
« cem; e me o!fureço a acompanha-los paI' soldado de
« baixo de suas bandeiras militantes, ate dar a ultima goto
« ta de meu sangue em defensa do nosso Rei e Senhor,
« desaggravu dos nussos naturaes, e credito da nossa Pa·
« tria, que he nome e lugar maiol' a que póàe subir o
« meu desejo.» Apressaram-se os Cllcfes, e a mais No
breza, que o ouviam, a agradecer-lhe a obsequio a urba
nidaue com demonstrações de animo obJ'igado, e com a
mesma conespondencia se oITcl'eceram a acompanha-lo,
obrando tudo quanto lhes encarl'cgasse e dispozesse, mos
trando-se muito satisfeitos de o terem por General n'aquel
le Exercito, e na occasião da batalha que esperavam, em
cuja victoria todos iam tão interessados. Concluida esta
interrupção continuou o mesmo Ajudante de Tenente, di
zendo: -

. « Obrigam-me Vmcs., senuo tão dignos de em preza_
l( mais relevantes, e me habilitam para esta em que eu po
• déra militar como soldado; mas, visto me fazerem tan
fi ta mercê, peço a quaesquer que aqui se achem com
I( alguma repugnancia a conseguir esta determinação com
t( que estamos, e que intentem, por esta causa, desviar-se na
l( batalha, ou antes d'ella, qu,e desue logo se manifestem e se
l( deixom ficar, que nem por isso os hei de ter em menos
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anta, nem receberão damno algum em suas pessoas ou
azenàas, que lhes promelto, e dou minha palavra de os
efender, e a tudo que seu fôr, sem que tenham damnifi
ação em cousa alguma; e esta diligencia faço como im
orLante para saber a ordem em que hei de dispôr a
leleja, segundo a gente q ue achar prompta a acompa

Ihar-me. »

Nenhum houve que se escusasse de o seguir, antes
, os com demonstrações de atfecLos, valor, e urbanidade

·olfereeel'am de novo a acompanha-lo, desejando cada
I quanto anLes ver-se no congicLo, pam, por obras, ex
er-se no que exLeriormente mostrava, e no que com re

oluçflo heroica pl'omeltia.

Trataram de p reparar-se para marcharem dahi a 2 dias
uscar o Camarão onde estivesse, prevenindo-se bem de

r~artuchos, porque alem dos que levava cada um dos s01
dfldos, cujas paLronas esLavam bem providas, mandaram

mais 2 barris de cartuchame. Conduziram tambem 2
i'~(as de campanha da casa de Christovam de Barros Re~

pal'a melhor seguro dos resoluLos animas, com que eom
baleI' a feiTO e fogo se dispunham. Proveram-se de man
lentos necessarios, e esta foi a causa principal da de

ra que tiveram.

O Camarão, saben do que o nosso Exercito estava no
~enho Velho, marchou com o seu do Trapiche de Ipo

, e se posLou no engenho de D. M<tria I\fagdalena, na
ôa que fica entre Garapú, e S. Jose, meia legoa lon
do Acampameuto Pernambucano, ou pouco menos.

Ahi se entrincheirou, ajudado dos negJ'Os da Freguezia,
"s donos eram nos vivas e a pplausos do Camarão empe
dissimos; os occultos porques elles os sabiam, como

a Ibem não ignOl'avam as muitas, e perigosas embosca
que no caminho, por onde necessariamente havia ser
nossos a passagem, estavam postas ao largo; e com

I o, se foi grande a cautela dos que as postaram para
serva-las, não foi dos confidentes e honrados moradores
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menor o segredo em encobri-las de tal sorte, que nem po
dessem os nossos ter noticia.

Mas Oeos, que sempre nas pressas nos acode, e no
livra das tenções malevolas dos homens, dispoz que, sa
bendo os nossos do sitio que tomara o Camarão, e par
tindo logo em busca d'elle, deixassem a estrada das Si·
dl'eiras, que era a mais' commum, e onde estavam preve
nidas as siladas, e seguissem a outra do Bôto, não tão di
reita nem tão boa, e por isso menos transitada, e menos
publica. lnfructifera foi por tanto, d'esta vez, a astucio
sa malicia dos contrarios, e acautelando-se os nosso de
outra traição, e risco semelhante, ao passar pelo cannavial
de Bodrigo da Silva, primeiro lhe mandaram tocar fogo,
e com boa vontade igualmente tocariam n'elle, e em seu
sobrinho Francisco Vieira de Medeiros, que tão pernicio
sos desejavam ser n'esta guel'l'a.

Pelas 8 horas da manhãa, chegaram ao engenho em
que estava o Camarão com 1300 homens entrinchei
rados fortemente, guarnecido em roda por muitas em
boscadas, que ao chegar nos feriram alguns; mas, fazen·
do então os nossos pouco caso d'essa valentia, com deno·
do consideravel investiram a combater aos do engenho, e,
cercando-os a todo o risco, cortaram-lhes o passo, e a li
berdade de retirarem-se.

Por assalto lhes tomou o Capitão André Dias uma ca·
sa das que lhes ficavam mais perto, e d'onde com a sua
gente lhes fez ma vizinhança. Por outra parte lhes ga
nharam os nossos uma peça de, campanha, que traziam"e
ao mesmo tempo batendo-os geralmente com tão repeti
das cargas, e tão horrendas, que pasmar fazia ouvi-las, e
ainda mais o vê-las. O ar tomou-se de improviso tene
broso, o fumo escondeu a luz do Sol; a um mesmo tem
po as armas vomitavam cbammas, e os homens furias; era
tl)do estrondo, horror, fumo, fogo, confusão, alarido, tu
do; o valor dos sitiantes competia com o temor dos sitiados;
na igualdade assombro uns, e outros assombrados, não se
podia d'aqui ou d'alli julgar vantagem; instava a sanha;



1l A PilO V I N C I A D E P EU NA M II U C o. 143

as armas destramente manejando-se, o som das caixas, das
trombetas, e dos clarins, rompendo o ar em desafio, os
montes atroavam. No apertado termo em que se viram
o Camarão, e os que o seguiam, por muitas vezes n'esta
batallia os levou a ponto de rendidos; mas o receio de
alguns, regulado pelos merecimentos de todos, os fez des
confiar do bom quartel a que apellavam, e soffrer os tre
mores do medo. Sem repal'os, e com os das trincheira
investidos constantemente, en tregaram-se á esperança de
poderem fugir, cobertos pelas sombras da noite. Com
elfeíto, passando to.do o dia em continuo fogo, sem des
canso de um instante, entrou a noite, e sem afrouxarem
Os animas oITendidos do noso Povo Marcial escandalisado,
e da Nobreza bellicosa resentida, foi continuando a bata
lha tão intensa, que entre o morreI' ou vencer se não da
va meio. Mandaram os nossos á Olinda conduzir mai
polvora, e em motu successivo andavam todos, qual com
mais destemor', e de mais perto os tiros dava, desafiando,
e descompondo injul'iosamente aos que tinham incurrala
dos, promettendo levar ii. esca:la no seguinte dia de ma
nhãa as fortes trincheiras. Timidos e confusos estavam
os tristes dentro, vendo e supportando as temerarias re
soluções que em tanto aperto os tinham posto, julgan
do-as, como diziam, de homens desesperados, para cuja
resistencia se não achavam com partido, pois em 20 hOl'as
continuas áe peleja, s~m comer e sem descanso, não en
fraqueciam as forças nem os brios nos sitiantes para que
de algum modo o impulso modCl'asse, antes cada vez mais
assanhados todos, eram as vantagens de 'uns emulações
picantes para os outros.

O tempo não era já de muita chuva, mas parece que
a quiz Deos dar n'aquella noite, para melhor se conhecer
o valor e firmeza Pernarnbucana, porque sem se repara
rem do rigor da chuva nem das balas, a um e outro se
expunham em descoberto com um mesmo cOI'ação, intre
pido sempre, e sempre varonil. Quatro horas seriam quan
do descarregOQ a chover, na madrugada com. maior força,
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ficando por isso a noite mais do que esteve tenebrl
D'esta opportunidade se valeram para fugir os opprimiu
'ahindo por dentro da alagôa vizinha; e posto que de
gum modo a fuga fosse presentida,. não foi com t' J

possiveI impedi-la, nem ii' em alcance dos fugitivos, pelo
curo ser graude, e a chuva mujta, além do cansaço oe de'
los de tantas horas, sem socego nem repouso,

Amanheceu o dia 8. de Setembro, e o engenho ü

pejado, sem ter mais do que 2 feridos; e, examinand
o lugar que franqueou a l'etirada aos do C amarão, se vio
a alagóa, pela qual passaram, mas com muito 'risco"aq
les que não tinham experiencia cm vadea-Ia, deixando
guns as arllllas, e outros dentro d'agoa a peça de can
nha, todo o trem de LJahús, cavallos, e mais cousa I

seus usos, pur tratarem só de pôr em salvo as suas
das, q'ue em tanto risco as viram postas.

O Padre Alfonso Dl'óa da Fon eca, um tlos mais
penhados parciaes do Camarão, seu Capellão-Mór, e (
selbe;ro, que para chronista tle seus progressos, em tI
as occasi6es, o acompanhava, n'esta aguardou como J
um charco; e. sendo os serviços que voluntariam'
lhe prestára o seu mesmo accusador, temeroso d'elles r-hl

do que de afogar-se, se metteu por den tI'O u'agoa t, n
bem até o pescoço a passar pelo escameI que os
passaram.

Quizeram os vencedores, e era aceIto, segui-los
quanto dHrrotados, sem dar-lhes tempo a que se a I

gassem, ou podessem refazer-se de sustento; porém P

cilidade Pernambucana, e o cansaço em que ficaram,
permittio faze-lo com tanta pressa, quanta era nece.,~

ria para alcança-los na retirada em que iam, 'ProcUl
do cada qual, como podia, escapar-se; e tão desanima
fugiam, que um só negro do Coronel Duarte de Albuql
que, com um páo na mão, sem outra arma, seguind
dez, a todos lhes tomou as espingardas.

Deixaram mortos, que se viram, 11, além d'outros J'

á escondiqas, para que nuo fossem vistos, deram I
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19ôa sepultura, Morreram 8 dos nossos, entre os quaes
foi dos pr'imeiros o Sargento-Mór dos Jndios, que levava
1I0S, homem de alento conhecido, Feriram mui los; mas
t'lizmente nenhum teve perigo, .A Ch ristovITo d'üllanda
unos peilos um bala, que, pusto o fizesse cahir, não o
rio com tudo, attribuindo esta felicidade ( diz o Chro
sta, q.ue copio) a milagre por um corporal sagrado que
lzia. Mandaram logo os chefes dar parte ao Bispo, e
s do Govel'Oo, e n'este mesmo dia haviam partido da Ci
de com um barril de polvora cinco homens, levando

; 'Ilhem bala miuda, e para as peças a correspondente
miçi'ío, que tudo aos nossos ia de soccorro.

Pelo que n'esta occasião obraram os Pern ambucanos, e
I las mostras que deram do seu valor, merecia cada um cm
'l' rticular seu elogio, mas como bem se pode entender que a
~ da qual compete inteiramente o louvor, queem geral se
I :z de todos, só a Manoel G!lrcia de ~loura he bem particularise,
)1'10 bem que procedeu n'esta batalha com for'midavel cora
,. ) em toda elIa, o que mostra quanto na primeira o desgos·

'am as desordens que vio, e que foram causa de perder-se.
Entr<'tanto que em Pernambuco o socego puhlico estava

Posla sorte alterado, Sebasti ã o de Castro Caldas, autor prin
~l aI de todas estas desordens, e que, depois de ferido pelo Li·

que con tra elle dispara ra m na rua da s Agoas Verdes, fugi
pal'a a l3ahia, lendo-se ahi restabelecido da ferida, prepa

.I-se para voltaI' para Pernambuco, afim de collocar-se a
nle dos ~Jascates, sells partidisllls; porém D, Lourenço de

Imeida, Govel'Oador Geral do Brasil, tendo noticia de que
.. tro CHldas pretendia voltaI' para Pernambuco, mandou
r ,nde-lo na Fortaleza de S. Antonio, além do Carmo, e ahi

I'~ e malvado esteve l'E:cluso até o anno seguinle, (1711) no
llal enUio o novo Governadol' Geral, CouJe de Caslello-Me
IClr, o remettcu preso para Lisboa. ü p,'ocedimenlo de n.

urenço, e do Conde, he a prova mais valente, e incontesta
da rasno, e justiça dos Perna mbllcanos n'aquelIa questão I
os Ma,scates tivessem raslio, os Govel'Oadores do Brasil não,
)cederiam assim com Sebaslião de Castro I

TOMO IV. 19.
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CAPITULO XII.

çoatiaua a derrota do Çamarlio. Prisão do filho de Paulo de Amorim.
Outras occurrencias.

1'111.

Não era já do Camarão outra a diligencia, nem dos
mais que até alli o acompanharam, senflo fugir cada qual
oomo podesse. Os constrangidos buscaram as suas casas,
outros o amparo dos nossos, e os cabeças alongaram-se
de nós para se livrarem. Alguns dos vencidos, que com o
Mestre de Campo tinham ficado, por ordem do Camarllo, pre
sos em Sibiró, sendo soltos depois d'esta victoria, o encontra
ram a pé, com bem poucos dos seus lndios, fugitivo, hu
milde, como vencido, e como receoso e assustado. Pelo ca
minho que levavam se soube logo, fÓl'a elle em demandade
uma Aldeia sua de pouca gente, que tem em S. Miguel
nas Alagoas. E Christovam Paes, separando-se d'elle, cor
tára por outro rumo a alongar-se com José de Barros
( ambos Camarões) para o Porto do Calvo. Mas, como, por
indicios, se suppoz que, em vez de seguir este caminho,
se recolhesse antes ao engenho Trapiche de João Gomes
de MelIo. seu primo e cunhado, cercaram, e deram busca
n'este Engenho, e posto que o não acharam, não perde
ram com tudo a diligencia, porq ue no forro da casa des
cobriram um filho de Paulo de Amorim, sobrinho do mes
mo José Gomes; o qual filho, querendo a tiros defender
se, afinal foi preso, e remetlido para a Cadeia d'Olinda,
onde entrou a 9 de Setembro a fazer companbia a seus
tres irmãos, que, por serem revoltosos, aIli estavam, e a
seu pai, a quem por seus achaques e velhice haviam da
do a Cidade por homenagem, mas com esta prisão
do quarto filho o recolheram outra vez.

O Ajudante de Tenente, que bàvia promettido perse
guir o Camarão até dentro da Bahia, quiz pÓl'-se em
termos de faze-lo; mas não lbe foi passiveI, por que-
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rerem uns ir a descansar, e outros refazer-se; e o inler
valia d'esta- dilação dava lambem tempo aos fugitivos
para se alongarem, além de doas di mcu Idades que se ap
punham. A primeira em terem fugido divididos, o que não
era o melhor para o alcance, por carecer de I'asteja-Ios
pelo mato, e nunca com acha-los se podia compen ar
a mdleslia de scgui·-los. A segunda, pOl' ter a cargo a
conquisla do Forte de Tamandaré até rende-lo, como as-
im a haviam disposto os do CoverllO, e não .deviam

demorar-se senão em quanlo se preveniam de. manti
mentos, e chegavam alguns soldados que foram "às suas
casas com licença,

O Capitão Jofío de Barros marchou pal'a o engenho
Velho, por alguns dias, para que servisse a sua assisteu
cia de opposição á rebeldia d'alguns dos moradores vizi
nhos, c em quanto lambem chegavam outro:. a quem pel'
mitlio podel'em iI' ver Slla5 familias; e quando lhe pare
ceu conveniente se tornou a recolher ao seu, Arraial <.\u·
Afogados.

Entre os despojos do Camal'fio se achou no seu bahu
uma carta de João da Motta a elle, e aos seus companhei
vos escripta, que sem embargo de conler muitas menli
ras, como são as fac;:anhas dos seus, e suas disposições,
nossas minas e trincheiras, rogativas do Bispo, e do.
Conegos, c Clerizia com o Sanlissimo Sacramento em cu '
lodia, e outras pataralas inl1nitas, inda assim tem que
ver e que notar o e tylo com que exagera merecerem
ás proezas, e o nome do Cabõclo e tlim par-se nos an
naes da fama. E para que não fique em silencio esta p ça
agora a copiamos.

Carta de João da Mota, GO'IJernad01' dos Mascates, aos Camarões.

II Senl10r Governadol- Sebastião Pinheiro Camarão Se-'.
l(. nhor Capitão-Mór Christovfío Paes de .MeJlo, Senhor Capi-
el' tilo-Mór José de Barros,Pi menlel, SenhOl- Capitrío-àfól' Miguel
« de Godoes de Vasconce))os. Meus Senhores. - Nll'o" sei
l( usar de. palavras. com que encareça o applausol e. ale-
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« gria univer~a~ que teve toda esta praça com a victoril
« que alúançaram tão valerosamente Vs. S. e Mercês, assim pel<
« bom successo das nossas a rmas, como pelos valerosos ani.
« mos de Vs. S. e ~lorcês, e seus so ldados, cuja façanha ha digo
« na de se estampar nos allnaes da fama, e nas memoriasd(
« túdos com o tituLo de serem Vs. S. e Mercês os restauradorc~

« de Pero ambuco, desempenhos da Nobreza, e pais da palria

« e o que nos toca logo fizemos, para demonstração de noss(
« festejo, mandando I'epicar os sinos das Igrejas, e Conveutos
« e ordenei em um bando, que a som de caixas se publicou,
« que lançassem todos os presidias, e casas luminarias, (
fi disparass"m todas as Fortalezas, e presidias a Artilharia!
«( e mosquetaria, que em todos são mais de 30, e ainda achá·
« mos ser diminuto applauso pal'a tão grande façanha, e vic·
« toria, e em pel'petuo agradecimento nos applicaremos 2

u continuas louvol'es, sem que em nossas boccas cessem os re·
u petidos vivas, que a Vs. S. e l\lercês damos. Da gente que foi
« aggregada ao l\Iestl'e de Campo de Olinda, e rendida ao
« poder de Vs. S. e l\lMcês se não faça a minimacontiança, por'
« que de homens, que a seu Rei foram traidores, se 1\11
« póde esperar fé, nem lealdade, e assim recommendo muito
«( a vigilancia e cautela, porque nHO succeda com alguma dis·
« simulação conseguirem o seu intento, que he de matarem
« a Vs. S. e Mercês, para d'este modo reunirem a si os que nos
« tem sido leaes, e por essa razão faço a sobredita recommen·
« dação, não por advel'tencia, porq ue das suas boas disci plinas
« devo tomar lições, mas sim pai' aviso que faço, para que
« dê de tudo fielmente parte, como companheiro, a tão heroi
« cas acções,

« Sobre a pergunta que Vs. S. e Mercês me fazem, se os
({ que tem cl'Íme de lesa Magestade podem gozar da immuni
u dade da Igreja, com a resposta dos Doutores, respondo: que
« não devem gozal'de immunidade~a Igreja, e Vs. S. e Mercês
« farão n'essa materia o que fór mais conveniente, havendo
« sempre muita veneração ao Sagrado, quando se determine
I( tirar o valeroso Filippe FI'agozo, e remetter-m'o para esta
( praça, porque sei, he poderoso emSerinhãem, &c., &c., &c.



D A P R O v 1 N elA. D E P B 1\ N À ~[ D ueo. 149

mo tive àe Vs. S. e Mercês aviso, que, tanto que d'este cer
I despedissem os contrarias gente em soccorro dos que bus

~ vam a Vs.S. eMercês, houvesse eu tambem de lançar algum
troço para divertiro SOCCOf'rO, que aos seus fizessem, sendo

r s 21 do corrente mez, e no dia Sexta-feira, em umas barcas
r I ndei gente com alguma Artilharia, para que, discorrendo

« r touas as trincheiras que tem o inimigo, fronteiras ao
o, as desbaratassem, lançassem 380 homens em terra, e
mpessem a campanha, afim de fazer voltar os do soccorro;

, 1S, como as marés eram mortas, encalharam á vista da
nto da Boa-Vista, onde seacham bem fortificados os con

fi r lrios, e com os tiros, e resoluções da nossa gente, que a
ii ito descoberto recebeu as cargas do ini migo, que bem co
dto, e entrincheil'ado estava, fez este tocar caixas pelos
atas, e tivemos noticia que a gente que ia de soccorro
'nava atras, ou com a noticia decoOlo la se hospedava, ou

com a noticia de que rompiamos a campanha. E como não
il.J luavam as marés, oruenei que se recolhe:isem os nossos,

s quaes me faltaram dous homens mortos de uuas balas
contrarias, por serem tão temerarios, que nunca se qui

'am encobrir com o costado das barcas; porém em
: go d'estes tivemos o gosto de ver da nossa praça, que

« muitos dos contrarias voavam com a nossa Artilharia, de
« cujo Humero não temos ainda a certeza, e não repeti em

ornper a campanha pela noticia da volta que o inimigo fa-
~; o que farei todas as vezes que Vs. S. e Mercês me orde

em, corno espero me façam a honra de me virem ajudar a
'baratar este cerco. Repito os rogos de tão acertado in

, to, para com aviso despedir d'esta praça gente, afim de
I 1, 'mos geral batalha a estes homen~obstinados, Já fiz aviso

's. S. e Mercês como foi saqueada Goianna, e agora digo
e estas imparcialidades aconteceram, porque osque estão
nosso favor se uniram com a Parahyba, e os rebeldes com

'nimigo, prohibindo a conducção dos gados para Goiannaj
orno tem noticia queDo Pedro vem rompendo o Sertão em
3S0 favor, e ajuda, veem-se perdidos, e desesperados, e só
'pplicam a industrias, e machinações, mas com o bom
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f( successo das armas de Vs. S. e Mercês, dos rebeldes se sepa
li raram os da Freguezia da Muribeca.

« Chegou-me mais á noticia que os contrarias rebeldes
{( se unil'am a dar nos Afogados, e que punham uma Surnaca
(( n'esta costa, afim de se meLLer a pique toda a embarcação,
« que d'esses portos partisse para o d'esta praça, para aprisi
II onarem, e tomarem só pl'esos que Vs. S. e Mercês para aqui
(( remettessem, ejuntamente para esperarem a frola, e in
« formarem ao Governador que vier, que Vs. S. e Mercês, e os
« d'estepovo, somos os traidores contra a Corõa de Portugual,
.( afim de fazerem desembarcar o Gpvernador em parte sua
« para o terem induzido. Com esta noticia mandei logo apres
« tal' urna Surnaca com bastantes peças de Artilharia, e sol
f( dados experimentados, para desde o Cabo até a nossa bar
\( ra guardar a costa do inimigo, e livrar-nos os barco que
li d'esses portos vierem. E assim tenham entendido Vs. S. e
II Morcês, que a embarcação que virem desde o Cabo ale a
li nossa barra he a Sumaca, que mando COl'I'el' esta costa, eo
(( signal que tem para ser conhecida de Vs. S. e Mercê' heo
( que consla do regimento que fiz, e remetto incluso, para
(f que façam publicar aos Mestres de barcos, e mandar COl'I'eio.
« a esses porlos com o rf~gilllento trasladado, para que se não
li assustem os barcos que vierem, e tenham mais confiança em
(( navegar seguros.

« Corre noticia que o Senhor BispQ, com o Santissimo
( Sacramento em uma Cuslodia, acompanhado dos Conegos,
« e Clerizia, intentava buscar a Vs. S. Mercês, e d'este modo
{( obriga-lo a desistir das armas, valendo-se de Oeos parll a~

(( suas maldades, e não. para os seus arrependimentos: o que
( eu digo o'esta materia he contar uma historia que ouvi a
<, um Padre tle São Domingos, que assiste n'csta praça, homem
" de lettras, e ':i I'tudes. - Diz que, estando wn Rei Chrislill
II nissimo de Castelta em uma batalha, o contrarias offereceralll
4( uma custodia com a Santissimo Sacramento, para que se /lã/}

t( desbaratasse 1lma Cidade, e tendo o Rei Cilristianissimo aQ ({lào
«( um Religioso seu Confesso?', homem muito virt1tOSO, pergu'lItOll

t\ lhe o que havia de fazer 71'aquelle caso; resllonde.u o virlua·
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( síssimo Confessor: Senhor, tener bllena fé y atirar. Eu assim
I( digo, aconselhado de Religiosos virtuosos, e de letlrados
« que sabem o que dizem, e assim com toda a constancia le
« vem avante Vs. S. e Mercês o nosso intento, porque só isso
« nos convem a todos, por serviço de Deos, e d'El-Rei: o Se
I( nhor Bispo, e o~ mais vêem-se perdidos, e seu intento he
« ver-nos com qaulquer traça perdidos tambem.

« Sobre os presos ,'ejam Vs. S. e Mercês como os remettem,
• como os tem seguros, e quem os trouxer seja um homem
« de toda a supposição, e não um Sargento do Terço do 1\Ies
« tre de Campo preso, e tomo a repetir que'não haja confian
u ça em nenhum, para se não malIograr um trabalho, e uma
« victoria, que tanto custou a Vs. S. e Mercês, e venham todos
« presos em ferros, recommendando ao Capitão da Fortaleza,
«( que esses presos não tem homenagem, e os tenha bem se
• guros na cadeia da Fortaleza, desde o maior até o menor,
«( e assi m lhe mandem Vs. S. e Mel'cês l'equerer da parte de EI
« Rei, com protesto de que, obrando o contrario, se haverà o
li dito Senhor por mal servido, e vigie muito se não levantem
« contra o Capitão LIa Fortaleza, porque o Mestre de Campo
(( Duarte de Albuquerque, e o Anjo rebelde, são homens de
«( muitas manhas.

« N'esle instante me veio noticia que os contrarias em
• um dos caminhos faziam minas para fazerem vÓar a
(I Vs. S. Mel'ces; vejam, tenham cautela, e nessa materia o que
« olJram, e as pesquisas que devem fazer, botando batedores,
l( e segurando as pessoas de "s. S. e Mercês.

« Parece-me avisar a Vs. S. e Mercês, que, indo o Bispo
(( com a Clel'izia, e Frades, não consintam, nem permittam o
« chegar a si, nem ao seu troço gente alguma d'esta, assim de
l( Seculares, como de Ecclesiasticos, e o melhor accordo he
(( não lhes dar audiencia nenhu ma, e faze-los retirar, eda parte
« de Deos, \) EI-Rei assim o requeiro a Vs. S. e Mercês assim o
« executem, porque hoje veio um soldado da Boa-Vista, e diz
« que vai o dito Bispo com empenho; e os seus parciaes a ma
l( tal' a Vs. S. e Mel'cês pelo modo que poderem, nem se fiem
«( em aceitarem presenteou mimo, porque n'elle póde vir des-
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cc farçado oveneno, que eu assim uso em não aceitar correll
cc nem Frade, nem amigo, e sempre me livrei de trato cc' ~

« esta gente; e como oSenhorBispo he 9 peiorde todos, eef
« perdido, não duvido que use de toda a caviJação; em co
« clusão, meus Senhores, tl'agam sempre hatedores rcsolulr
« para que, avistando-os, os façam retirar, e n:io o queren
{( fazer, usem das armas; e vindo com excommunhõcs :lPP'
{( lar ante omnia, et po,~t omnia, como já avisei, e n0 caso q
« a Vs. S, e Mercês fÓr necessario provi menta de mais mUI
{( ções, e armas, em qualquer parte que se acharem, coma
li so, o remett<-'rei em jangadas, e venham ma rchando cc
{( brevidade, buscando a ilha do Nogueira, porque ahi mepr
(( so incol'porar com Vs. S. e Mel'cês para determinarmo
cc mais acertado; e en tão buscarei a Vs. S. e'Morres por m
f( ou paI' terra na dita paragem, advertindo que os conlrar
« se estão fortificando com Artilharia onde chamam a ImL
« ribeira, adiante dos Afogados, e ouço dizer que tambeu
« fazem no sitio de Nossa Sr.nhora dos Prazeres, e n'essa lp
{( cheiras poderão facilmente ter as minas de que faço avisl
« e toda a mais disposição, e ordem deixo ao arbitrio de'
{( S. e Mercês a quem Deos Guarde. Recife, 2!~ de Ago!
{( de 1711.

« De Vs. S. e Mercês muito amigo, e captivo,
João da Mota. IJ

Esta carta, assignada por um dos dous Governadores i,
trusos do Recife, Fbi escripta, e portanto dictada pelo Dout,
Antonio de Souza Menezes, o qual com mais outros dOI

lettrados, Fra ncisco Ferrei ra Castro, c João Mendes Aragi'
eram os conselhei I'OS de guerra, e sem cujo pareceI' nada
razia, de maneira que todas as desgraças que acontereram
devem pela maiol' parte a estes dous Portuguezes, inimigos lI

reconciliaveis dos naturaes do Paiz.·
Aos occultos juizos de Deos nenhum entenJimeo

creado pôde em verdade dar alcance. Força de desgr3f

nossa pareceu a, .qiie tivemos pela victoria do Camari'ío6 1

Ginipapo, já culpando a impericia dos (;hefes, e já (e prin l

palmenle ) a do Mestre de Campo, que sem ordem ataca
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. ~uja imprevidencia privou os Pernambucanos dos louro'
d: victoria, e de tantos bravos que se perderam. Logo de

is uma segunda batalha, na qual o Camarão foi batido, e sua
r 1te derrotada, muda a face das cousas. Mysterios foram

'TI duvida estas acções, nas quaes não permittio a Divina
ovidencia se conseguisse completo resultado; porque, se na

I meira batalha fosse Camarão denotado, talvez que Os
cedores, escandalisados do atrevimento dos Mascates, in

jissem o Recife, e massacrassem.a quantos dentro d'elle
assem; e se pelo contrario elles ganhasssem a seguntla,

mos então, e ardendo em ira, sem duvida tornariam os
rnarnbucanos victimas de sua vingançà, e da ferocidade do
ntio do Camarão! Altos Juizos de Dcos !

Agente Pernambucana, que estava na Barreta de presidio,
( nau, em 12 de Setembro, as cargas de carne, e farinha que
ito negros de D. Francisco conduziam para ° Recife, jul
ndo achar a entrada franca, como em outras vezes; mas,
1do presentidos, as largaram de mão, e se,valeram dos pés
ra correr, afim de se livrarem de maior mal que podia succe
'r-lhes. Algumas cartas ahi se acharam, cujo conteúdo
,lificou o conceito que d'elle, e de outros da mesma cale
ria, com bastantes fundamentos, ja se fazia.

A 15 de Selembro, fugia do Forte do Brum para os no sos
soldado, e este confirmou por verdadeira a noticia que se

u, vinda da Bahia cm uma Sumaca havia 5 dias, que o Go
'nador Geral mandara um Sargento com cartas ao Bispo Go
nadol', dando-lhe parte de que EI-Rei houve por bem de con-

I mar o pm'dfío, que em seu real nome dera aos moradores de
rnambuco pelo facto de se tel'em levantado contra o Govel'
dor Sebastião de Castro, e que, mandando os bomens do
cife, pelo proprio Sargento, o maço das cartas em que este

,I so, e segum se continha, tornara do meio da pI'aia, paI'
'1 I sahir uma tropa de soldados do Recife, fingindo-se serem

s de Olinda, e dizendo-lhe que, se não queria morrer, para
li nte não passasse: e expondo °Sargento a importancia da
, va que levava, lhe responderam os fingidos soldados de

nda, que a não queriam, nem do perdão faziam caso; qu
TOMO IV. 20.
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e fossl) embora, e que assim o dissesse ao Capitão Ce
Defal da Bahia, e aos do Recife.

Não podia mais a malicia dos homAns refinar-se, nem
chegar a maior excesso, que a emprehender a machinação de
tão infame e aleivoso fingimento, nascido da inveja, com que
se mostraram sempre oppostos os Mercadores a tudo o que
podessesel' conveniencia da Nobreza, e socego do mais Povo;
e porque julgavam o perdão paI' impossivel, querendo pelo
seu intranhavel adio mensul'a-lo, presumiram se saciasse
n'essa falta a sua vingança, e a sua sMe: mas, vendo queo
resultado era tão opposto ao seu desejo, não sabiam de seno
Lidos o modo de inhabita-lo, para que não aproveitasse; até
que por fim vieram a dar o'aquella subtil traça de manda·
rem aos soldados do Recife, que, fingindo-se serem d'Olinda,
i mpedissem os passos ao Sal'gento, que facilmente os acredi·
taria, tanto mais não conhecendo nem a uns, nem a outros
para distingui-los; felizmente porém representaram Lão mal
a farça, foram os papeis tllo grosseiramente executados, que.
atinai o Sargento conheceu o trama, como referia Manoel
do Rego, que então se achava preso no Recife.

Divulgada de todo esta noticia, mandou o Bispo, no outro
dia, ao Recife ° Reverendo Doutor Pedro Fel'I'eira Brandão
com uma censura, afim de que por ella se descobrissem, e
entregasbem as cartas que vieram da Bahia, que por malicia
sulmegaram; e posto que d'este Reverendo Doutor se não ti
vesse o melhor conceito, antes algumas suspeitas, veio com
tudo dizer que, tanto. que chegaI'a ao Forte do Buraco, lbesa
hiram ao encontro alguns soldados armados, e o levaram em
custodia a Manoel CLemente, que o recebeu com mostras de
cortez, e o foi guiando para uma sala, e apanhando-o dentro
deu de fMa volta a chave, e o deix.ou fechado só, fazendo co
Les de razão, e assim preso esteve tanto tempo quanto poderia
ser bastante para consultar o parlamento no I\ecife, e vir
a resolução; e que, passado esse tempo, mandaram que se
fosse embora sem mais tel'mo, nem exame do negocio que
levava; e que, como via o brusco modo com que o despediam,
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fez publica a excommunhão sobre a materia as mesmas guar
das, e d'ahi se voltou para Olinda.

A16 mandaram pal'a a Bahia os do Recife uma Sumaca, e
n'el1a o Capitão Antonio de S.ouza Marinho, com a noticia do
trama que haviam U1'dido, para de lá a seu modo tornar salvo
conducto dos inventos de sua maliciosa habilidade, impu
tando a culpa d'elles mesmos á aquelles que para ella nunca
concorreram; e era a cegueira tal, que em quanto autore
do facto o não reputavam paI' crime, mas logo que o attri
buiram aos que por odio queriam fossem culpados, nada
houve mais merecedor de severo castigo.

A 19 chegaram pl'esos ao Recife o Mestre de Campo, e o
mais Officiaes que com elle estavam no Furte de Tamandaré,
depois de se vel'em perdidos ao sahir da Barra sobre as pe
dras de que se livraram por milagre. N'esse dia veio noticia
de ter o Ajudante de Tenente posto cerco ao mesmo Forte
debaixo da sua Artilharia, onde permaneceu Ilté a vinda do
novo Governador, soffrendo continuo fogo dos cercados.

No caminho que tomou para esta diligencia, teve occa,sião
de dar sobre a Aldêa do fugitivo Camarão, mas achou-a despe
jaJa, e só se descobriram os amamentas da Igreja, que tinham
enterrado: cousa digna de reparo foi que, ao mesmo tempo que
pelos roubos, e rapinas d'este caMelo, (movido por D. Fran
ci co) todos o temiam, não tendo d'elle cada qual seguros os
seus bens, por mais occultos que os tivosse, temesse por seu
tumo elle, que o mesmo lhe fizessem, quando ha pouco licen
cioso, desolando a muitos, e roubando a todos, suppunha-se
invencivel. Da voracidade d'este caMelo foi victima, alem d
outros, o Sargento-Mór Gonçalo Coelho Negromonte, senhor
do engenho da Guerra em [pojuca, a quem de prej uizo deu
mais de 500#000 ,'eis, matando-lhe 40 bois de carro, 10 vac
cus, e muita cl'iaçJo miuda.

Como o maior cuidado dos Mascates consistia em santifi
car a sua hypocrisia, e to,rnar os Pernambucanos culpados,
pondo pal'a este fim em acção todos os meios, por mais igno
beis que fossem, uelibel'ou o Bispo mandar em uma jangada
dous pescad0res á Bahia coJil1 uma cavta ao Governador Geral~
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expondo-lhe o procedimento seu, eascausasql1e o obrigavam
a obl'ar, visto que dous correios, que por terra tinha enviado,
se presumiam mortos. Com effeito partiram os pescadoresa 21
de S~tembro pela meia noite, horas que se lhes consignaram
para não serem presentidos do Recife, e ainda assim se teve
sUi>peita de que, com aviso dos inconfidentes, em seu alcance
fossem; mas depois se soube chegarem os dous a salvo, pela
resposta do Governador, que veio em uma Sumaca.

CAPITULO XIII.

Morte do Coronel Antonio da Rocha Bezerra. Prisão d~ Pedre Ar·
fouso Broa. O Tenente Coronel Estevão Vicente feUece. Chega I
barra de Pernambuco o novo Gbvernador Castro e VasconceUos
~creve-sl! uma carta aos do Recife.

1711.

Ha dias qu~ ju era esperaJa a vinda do Coronel Antonil
da Rocha Bezerra, pelos avisos que se adiantaram, asseveran·
do que vinha com a sua gente dos Sertões do Rio Grande, (
tambem com a que mandál'a convocar o Capitão-mór A[fons(
de Albuquerque Maranhão, trazendo de munição dez barris di
polvora, e alguns cunhetes de balas, que por ordem dos d(
Governo de Olinda se lhe incumbia conduzisse do Fo,rte di
Rio Grande,·dondc pretendeu o CapHão-mór André Nogueir
da Costa, como parcial dos do Recife, impedir que se tirassem
mas, como fosse Commandante da Guarnição do mesmo Fort
o Capitão Belchior Pinto, que era do Terço' pago d'Olinda
constando-lhe a opposição de André Nogueira, fez com qu
os barris fossem entregues ao mesmo Coronel, que marchav
a soccorrer os Pernambucanos.

Esperavam, pois, os nossos a chegada d'este soccOJ'J'
quando chegou a triste no'licia de haverem morto em caminho
Coronel Antonio da Rocha Bezerra, estando arranchano.o; di
vulgando-se logo, que o mataram por ordem dos Capitães-m<'
res da Parahyba, e Rio Grande, e de Luiz Soares, afim de livre
rem do :praço d'este bravo aos do Recife, a quem elIes tão à
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lico ajudavam. Tanto foi .festejada pelo bando mascate
tristissima noticia, quanto sentida pelo povo, a quem Be

l 'I vinha soccorrer : aquelIe pois, dando publico testemu
de seu barbara prazer, e este de um sincero e pungente
r, conjunctamente, e por urna mesma causa provaram pe

l, e o publico o caracter peculiar de cada um.
A 29 do mesmo mez, chegou â Cidade preso o Padre AITou_
õa da Fonseca, que era ligitimo Camarão, seu fiel compa

J ('O nas batalhas, que prompto lhe assistio no Ginipapo,
com elIe no Engenho do Cabo esLeve entrincheirado;

1J,1 que na derrota, em vez de segui-lo, quando escapou dO
,o com agoa pela barba, se foi esconder em um mucambo,

I uaI o prenderam, sendo descoberto, e d'onde o levaram
I a a Cidade, cuja turba de rapazes o recebeu com apupadas,

I, eira que, para conte-Ia, mandou o I3ispo em sua guarda
dre Manoel Rodrigues Neto, até ser posto em seguro na

deia.
Restituído da conquista do Camarão, o Padre Antonio Jor
Boa-Vista, mandou o Bispo ao Padre !\fanoel topes que

J. substituto do Primo então ficára, que, empossando-o ou
vez no exercicio que elle até alli substi tuira, fosse á Goian

I. onde tinha a sua casa, e que n'aquella freguezia, por lima
'rta Monitoria que lhe deu, notificasse a certos Clerigos, cujos
11es expressava, para que em sua presença aparecessem, afim
corrigi-los da escandalosa missão de andarem seduzindo

s animos dos que os ouviam a seguirem por selecta e segura
, va doutrina introduzida pelos malignos espiritos dos ho

s conjurados do Reci,fe, com a qual agitaram o povo, e
uveram as sedições, que deram tanto abalo a toda terra; e
,J juntamente, expondo a aquelles moradores o veneno que

nredo mais tecido, e na maldade'a mais requintada se oc
tava, os persuadisse ao socego, e ao regresso da obdiencia
seus governos, como era serviço de Deos e de EI-Rei.
Partio o Padre a fazer com diligencia o que se lhe encarre

'a em companhia de seu irmão, o Tenente Coronel Estevão
ente, e chegados a Capissura, de caminho para a Aldêa do
'ltangi, onde tinham seu tio, o Padre João Alves da Encarna-
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ção, a quem de passagem iam il visitar, lhes sahio ao eneoo
tl'O uma grande tropa de homens de pé, a qual, usando das li
ções dos foragidos, os investiram com as armas, e sem algum
"eparo dispararam tres ti 1'05 DOS peitos dq Tenente Coronel, e
com elle ueram do cavallo abaixo; e vendo-o no chãG ainda
lhe deram mais til'Os para de todo acabar a vida ás mãos da
tyrannia, sem consentirem que o Padl'e seu irmão o confes
sasse, e pelo contrario estiveram resolutos a lhe fazerem ou
tro tanto pela noticia, queja tinham, de que ia áaquella dili·
gencia contra os Clcrigos; e o fal'iam, se rogos de um enlão
mais compassivo nfío os moderassem, retirando-se depois de
a ambos despojarem -de quanto sobre si levavam, Dcando o
angustiado Padre n'aquelle deserto ii. vista de tão la limoso e
lamentavel espectaculo.

Os executores d'esta impia barbandade foram os que e
guiam a ManoeI Gonçalves T1mdacwmbe, facinol'Oso este que,
dividindo um sequilo, que o seguia, em tres quadrilhas, (lima
das quaes dirigida por Pedro de Lima, cornmelteu esta barba
ra morte) t\ssolava Goianna, e seus suburbios, sem lemor tle
castigo humano nem Ojvino, c, o que mais he, que assim fica
ram impuQes, infestaram aquelles lugares, matando, e rou
bando por muitos annos, patrocinados pelos Mascales.

A tl'iste nolicia d'este facto publicou-se em Olinda, a 7
de Outuhro, dia em que chegou anossa barra Felix Jose 1\la
chado de Mendonça Eça 'CastfO e Vasconcellos, novo Gover·
nadar nomeado por EI-Rei, e dia em que no Recife congre-
ára o Conselho para abrir a seguinte curla anonyma, que

linha sido remetlida 00 dia 4, c0rI! sobl'escriplo aOicia!.

Cc~rta an.onJIj17Ut escriplrt aos do Recife.

(I Senhores Mascates do Recifc.-Podera de algum modo,
" ao menos appareote e posto que nunca em rigor, parecer lou
« vavelo zelo, com que Vmcs., em abono da mascata.ria, per
I( tenderam inculcar-se os mais leaes aS. Magestade, se esse
« zelo se não desmentíra facilmente, arrui nados e desfeitos os
I( dous fundamentos pdncipaes, em que estribaram e cstabe-
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« leceram o chimerico edificio da cavilação mais odiosa, que
cc pôde inventar a malicja humana. Mas, como a fabrica d'estes
« fundamentos se componha de materiaes incompativeis, não
et era possivel tivesse subsistencia, nem deixar, quul a esta tua
« de Nabuco, de dar comsigo em terra.

cc O primeiro fundamento das so nhadas glorias dos Se
c( nhores Mascates, para credito do seu encarecido zelo, ou
« precipicio de suas phantasticas presumpções, foi a calumnia,
cc que quizeram impôr, de inconfidentes aos Pernambucanos,
(C maculando o timbre melbor de sua nobreza com tão infame
I( vilipendio, sendo estes os que entre todos os Portuguezes
C( se podem jactar de jubilados na fé e lealdade, para com seu
« Rei, como de seus pais, e avós, cujas acções que com o san
« gue herdaram, o puhIíca a fama largamente, que pelo valor
« d'elIe, sem ajuda pois nem desp.ezas da Real Fazenda, vende
« ram as vidas em restauração de Pernambuco, que ao mesmo
« Rei generosos tributaram.

« Esta acção só era bastante a encontrar e desfazer qUll>I
« quer juizo temerario, motivado de uma inclinação sinistra
li e malevola suspeita, quanto mais que se este testemunho
« se originou da sublevaçã o passada d'estes povos, com que re
(C pelliram os excessos de um Governador tyranno, e que com
II evidencias claras se fazia suspeitoso, pois mandava desar
« mar.a todos e desprevenir toda a defensa, ao mesmo tempo
« que, pelos avisos de Portugal, era a prevenção mais necessa
cc tia, estando o Reino ardendo em guerras. Nã o era o motivo
IC d'esta sublevação suffidente, para que os Senhores :Mascates
« assim o confirmassem; e mais sabendo Vmcs. que se espera
(C va daReai e benigna l\1agestade de El-Rei Nosso Senhor o per
I( dão d'este movimento, se n'eHe, antes de exanimado, se po
li desse considerar alguma culpa, e não se suppondo esta da
(( parte dos moradores de Pernambuco, não era de presumir
(C a quizesse acreditar, impondo-se a si outra de hum labéo
« tão affrontoso.

« Este he um dos fundamentos da artificiosa creação d'a
cc queHa estatua fabl'icada nos tendilhões dos Mascates do Re
cc eife, e sendo tão falso, como está visto, só se podia verificar.
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l( d'elle a I'uina fatal de toda a obra, ficando frustrada a cc
(( sulta, e a malicia de todo descoberta.

« O segundo fundamento, em que tambem assentarar.
l( seu maior triumpho, foi debaixo da. mesma supposiçfl
( contl'a os Pernambucanos arguida, de tingirem os do Reei
l( que aquella praça se não segurava sem que as Fortalei'
( d'elIa fossem por elles, e seus confederados capitanead
« porque de outra sorte era sem duvida nfío as entregar
(IaS naturaes ao Governador, que EI-Rei mandasse, e entre
l( las aos Francezes com a terra. Fei ta entre si a confel'encia,
(, seguia a execução, e sem fazel'em caso do Governador,
II por El-Rei estava sendo, nem lhe dal'em essa 'parte~ se ar
« deraram os Mascates de todas as Fortalezas com a lnfan
(( ria, que haviam com adiantadas pagas obrigauo, e CD

l( prando a <.linheiro os Capitães d'aquelIe Terço, e algL
l( dos da Cidade, e fazendo mais forças, e trincheiras, se
l( tilharam de tal sorte, que ninguem podesse contesta·l

II Este fundamento. he consecutivo do primeiro, e aml
« incluem a mesma falsidade, e por isso com as razões ue I

(I se desvanece o outro; mas caso negado que fôra ven
I( deil'O, sdmpre o pretexto dos Mascates era falsissin
«( quanto á entrega da terra, porque nem ella, nem a pr! '
l( do Recif~, se seguram com as Fortalezas, de que se aJ'
( gam, por não serem estas. as que as defendem; e se são, l

(I mos por caso que chegasse uma armada a quem a terr8
l( entregava, e to masse gente em alguma parte qualquer"
(I costa maritima, que be bem extensa, sem fazeI' conta
«( barra, mas que somente para p,h' junto á ella dous navl

l( ou só um, que esse he bastante, defendendo que pal'a dent(
(( não entrass.e soccorro alg um de mantimentos, e que a gl
(( te, sem se lhe impedil' o passo, se punha em cerco do Reei'"
l( assim como a q,ue- agora está impedindO' tambem o que J

t( podia entrar da tena ;. em bre·ves dias se achal'iam os
«( Recife mirrad~s a fome, e como cordeiros se entregari I

li ao sa-crificio, sem lhe valerem, Fortes., nem trincheiras: (
I( aqui conhecidas) e desfeitas as falsidades dos Máscate.
I( suas consultas. Nem este!: se justificam com a simula
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( dp. acautelados, senhoreando os Fortes, por se nHO negar a
I obediencia ao Governador futuro, porque tudo he ficção
" imaginaria, sem outro' algum principio; aliás não fóra o
:( descuido tanto em repellil'-lhes o impulso, que antes de
« tão artilhados fÔl'a faeil, se os naturaes niío estiveram re
l( vestidos de uma singeleza muito alheia da reconcentraoa
II maldade .dos Mascates, o que se vel'ifica dos vagarosos pas
«( sos com que depois de muitos dias do levante começaram
l( os mais a vir descendo chamados para o cerco. .

II A justificação d'este conceito mascalal be muito me
l( taphysica, e muito dillicil de provar a dcsobediencia ao Go
tt vernador futuro, e se ainda n estes termos o avaliam mal,
« como se tomara a bem negarem ao Governador presente tiío
« de publico, e tiío abs'olutos como se Vassai los de EI-Rei não
li 1'0 sem? E a um Governadol' l3i 'po com t::tnta ousadia, e
« despre,zo, como quem n;10 conhece a Igreja, e nega o Pon
li tirice. Estranham a l'epulsa do Govel'l1ador tyranno com
l( I'asillcadas industrias, presum~m mal da lealdade mais sin
« cera, acerca de um Govel'l1ador futuro, e ao mesmo tempo
l( estão fazendo guerra a um Príncipe da Igreja, seu Gover
li naelol' presente, que os lratava como filhos, quando elles
cc como inimigos lhe correspondiam I

l( E dado outl'a vez caso que a falsidade, 6 odiosa calum
l( nia dos Mascates tal nAo fóra, e tivesse algum principio
« aj}parente de verdade, e que o perdão não viesse como veio,
« quem lhes deu pOller; ou jUl'isuicçuo para a vingança d'a
« quelle aggravo? Desobedecenclo ao Governadol', e as jus
" tiças uo mesmo Rei, com quem querem fazer o mcrecimen
« to, tomando cavilosa e atraiçoadamente as Fortalezas, e
l( fazeouo-se senhores d'ellas, e da barra, disparando Artilha
I( ria para terra contra todos, como absolutos? Por ventura
II são procuradores de EI-Rei, ou EI-Rei faria tanto, se contra
c( estes Povos estivesse?

II Que fosse dos Mascates o impulso não ha duvida; dis
« postos, porém, por Sebastião de Castro da l3ahia, porque,
Cl como por os favorecer se via arruinado, quiz por este meio
cc vê-los tambem perdidos, e foi causa de que por seu ensaiQ

TOMO IV. 21
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« se sujeitassem muitos dos naturaes ao preço por que foram
« comprados, qne sem esta diligencia seriam as mais tOilas
« baldadas; nem dos Mascates se podia fiar tanto, sendo un
I( miseraveis, vis por nascimento, e humildes' pelQ exercício.
« Que comprassem a Infantada; e seus Cabos, não causa
« muita admiração, porque pouco mais se podia esperar dlel·
« la, e de João da Mota, sendo filho do Ca.ldeireiro das Ala_
« gõas, que foi um bem amanhado feitio, e muito menoscon-

"

C( fiança se podia fazer do Garro, e do Mestre de Campo do
« Henriques, por ser mulato um, e outro negro, que ambo'
l( são venaes por natureza, e pelas cÔl'es; o que se estranba,
« e se abomina he que outros de mais supposicão pela qua
II lidade, e POl' naturaes, se deixassem comprar, e ficar capti-
(C vos dos Mascates, vendendo com sigo juntamente o brio,o
« credito, e a Nobreza, que seus Pais compraram com seu
« sangue, e suas vidas, para deixar-Ibes por herança; e d~

« todas estas excellencias se fizeram indignos, inhabilitaram,
« e deserdaram pela infamia vil, por que as venderam.

« Sobre a de todos se admira a reuucção de O FI'ancisco,
« que, sendo sempre retirado de toda as funcçôes que o li
li rassem d'aquella ordem de socego, em que se conservava,
« foi n'esta o exemplar aguazil de todo o C;l])O, da Muribeca,
« de Ipojuca, e dos mais que l'ebeldes se mostl'aram, para que
« enganados com elle se perdessem. Justo juizo parece de
« Deos ser o arrojo do tal sujeito; porque, como teve sempre
« as mãos fechadas para dar esmolas, nem ainda ao mais oe-
« cessitado, permittio este desconto no que se negou á Ca
l( ridade, para perder agora tudo, se nflo ho devida restituição
« da fazenda alheia, peLo injusto titulo com que a herdára :e
« quem. pelo seguir se vê tambem perdido a si propl'io, e
« culpe de indiscreto; pois, devendo em materia duvidosa
« aconselhar-se com o' mai' todos, quiz Li on·.reiro seguir o
« parecer de um autor tão notoriamente leigo.

« Inutil par'a o bem foi este Varão sempre, e d'esse ex
« tremo passou a tanto mal, que se reputa pelo mais pel'oi
«( cioso dos conjurados; pois com seu exemplo se animaram
(,( uns, e se rebellaram outros para 35 sediçóe , estragos, e
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« ruinas, que padece to a a terra, oppondo-se com os mais
« se.diciosos contra o seu Governador; e, o que mais he,
« sem fazel'em caso de uma cxcommunhão da BuBa da Céa,
(l em que pelo me'mo e:-lfío incursos, se oppõem contra a pe'
li soa do seu Bispo, negando-lhe a obediencia, infamando-o,
c( e fazendo-lhe LiTo viva guel'l'a, como testemunham esse
« ares por onde soam o estrondosos echos de 5000 e tanto
l( tiros de Artilharia, que tem disparado contra os do cerco,
li em perto de quaLro meze , sem descanso de dia nem tle
a noite, sahindo a fazor assaltos e investidas; o que tudo cla
" ma ao Ceo, e a El-Roi exemplar castigo, como justa satis
II fação do que merecem, tanto pelo presente damno, que
l( tem causado, como pelo que ao diante. ainda ha de b"otar
li trío pestifera sementeira, deixando desde logo exau tos o
([ moradores, o perdillos; a terra desmantelada de munições
l( para rebater qualquer impulso dos contrarias; o dil'eito
l( Renes em recompensa, paI' ser incompensavel a pel'da que
(( lhes deram.

c( Toda a causa, e razf(o de Vmos., Senhol'e Mascates. pal'a
l( a sem-razuo qu 'empreh~llller!lm, foi nascida da soberba
« que os inchava, vendo-sc com habitas, commendas, e in
(I signias de quc poderam ter-se por indignos, pois 3' não
(l mer'eccI'am no exorcicio das al'mas, onde se adquin:ro, ma'
(( na destr'oza de negociaçfío, e sahida que deram aos u'
(( embargos, trocando-as pelos serviços do melhol' soldado,
(( (\ julgando-se o' mais üigno' d/e sas, e d'outras honras
« avantajadas, deram-se pOl' abatidos, e afl'rontados, quando,
« pela demasia de 'cus excessos, os Jizeram o Pernambuea
(( nOs conhecer a extensfío da sua espher3, tirando-lhes os
« bastões lIas mão, e. I olldo outros Ilas cabeças de alguns,
li que foram menos cuidadosos do seu alvo; e po'~o que
(( esta remuneração lhes parecesse en,tão lJ1uito acommoda
« <;la, pelo -tado em que:e vi'lm; com tudo, recordando de
l( pois, quando ja fi] '[10' assustados, a liçao que lhes podia
« servir de documento, tomamo! (l'elIa motivo para a vingan
I( ça, urdindo o. maior, enredo, que no mundo se tem urdido,
(( o caso mais atroz que a mesma atrocidade, e finalmente ~
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fi: mais diabolica ousadia, que de conselho infernal sahir' po
« dera, porque do parto d'esta conjuração infausta nasceram
( mortes, roubos, men ti ras, traições, escandalos, vi,tu perios,
(C e outras innumeraveis esrecies de insultos'd'este lote, que
« se contem no genero summo de tod'as as maldades.

(( Foram Vmcs., Senhores Mascates, quando com azas e
« viram já. mais crescidas, excessivos em tres vicias; na usu
(l ra, na gula, e na soberba. Na usura requintaram de sorte
« seus ardis, que se podiam compôl' grandes volumes, acerca
c( dos negocias de cada um, particular em que apostavam a
«( emulação, e destrezas tão gananciosas, que era um galarim
« cada negocio, atLrahindo a si de todos os moradores a sus
(I tancia para se engrossarem nos cabedaes, e se fazerem po
c( derosos como estavam, multiplicando tambem no ganho o
« sacrilegios com a repetição dos SacramenLos, e sepultura
l( que a Igreja nega aos usara rios.

«( Toda a sua fadiga e desvelo em ajuntar dinheiro dis
« parou nos estrondos da polvora, que tem queimado, com
« a qual pozeram fogo, e abrazaram quanto Linham, ficando
( só os encargos pal'a o ajuste das contas, que Ih'as ha de to·
(l mar Oeos, quando menos as esperem, mui estreitas, assim
« das licenças para os lucros passados, como da autoridade,
« e razão para os despendios pl'esentes, e hão de ser mui
« diversas d'aquellas com que aos seus correspondentes sa·
(C tisfazem.

(I Na gula se desmandaram, e elevaram tanto, que era em
« qualquer dia particulal' a mesa de cada um um esplendido
« banquete de todas as iguarias, e regalos mais deliciosos
C( ao gosto, custando-lhes Lão pouco, que tudo se canegava a
l\ conta dos moradores de fóra, e dos mais com que no Reino
cc as tinham, porque n'ellas iam já encapadas estas despezas,
~ por serem uteis, e necessarias ; em desconto porem de
« tantas demasias cllegou-Ihes por mal contentes agora, pOI"
c( sustento o marisco pedra sem farinha, á custa de muito san
I( gue, muito ~usto, e muita Artilharia, bebendo-lhe o caldo
t( e dando-o ás paridas pai' dieta, ~ja f-t1l'a purgarem um do
I( ente, suppl'io um papagaio a falta de gaIlinha.
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Na soberba seconsummaram por estylo, que a si pro
I)S desconheciam, vendo-se tão empinados, tão arrogan

e crescidos, sem nas ruas caberem por onde passavam,
o: esconhecendo a quem os ajudou, lhes deu a mão, e os

fel gente; tlldo o que elles nUo era em pouco tinham, ou
li a. Trocou-se porém esta sorte por d'ella nUa se con-

!tarem, querendo que o favonio vento mais soprasse; mas
li _ ) soprou, e a seu pezar esli:ío cercados, sem poderem dar
q passo fora dos limites d'aquelle breve circuito do Recife,
li 'que poder-Ihes-ha custar as vidas se quizel'em in-
a ta-lo.

N'estes descontos pararam os excessos, e as demasias,
ojaclarameotese tem visto, e assaz experimentado:

I n ta, Senhores Mascates, esperarem Vmes. o premio que
m recem, e posso segurar-lhes não lhes falte, supposto
cr ia nUo sei' lanlo a seu desejo, porque duvido muilo che

I{ gllem a salvamento as corjas de mentiras, que levantal"am,
li( e 1 que pretendem salvar-se, inculcando a razão com que
II apaixonados procederam, e que a vcrdade opposta a todas
I las se haja de esconller de sor[<" que nUo chegue jamais

ver-se em publico por corrida, tenuo ella lambem ea da
ua parte tanlos empenhados a ampara-Ia; porque me

, Quer parecer que a primeira diligencia que deve fazer· se
I e exauri-los dos bens, sealguns restarem nos excessivos

03 -tos que para agora se manterem estão fazendo, por ser
direito, assim que logo os percam, pois sem elles, e sem
tit lo se constituíram sediciosos, malignos, e lyrannos.

A segunda diligencia será tirar-lhes as cabeças de seus
c rpos, que, como sfío de tanlo caso, no pelourinho, ou em

I( pOlltas de pàos dirão seu dilo, e dahi por dian~e não estará
« mdis em predicamento cousa sua, e ficara de exmplo, ede
u carmenta que ninguem com menliras, e testemunhos

-os pretenda salvar-se; nem cuidem que em chamar
II idores aos de fora, se livram a si de o serem, e pas-
e n n'elles o seu nome, pois pelo que obram, uns, e outros
« b'olvidos hão de ser, ou' condemnados.

, Se em não obedecerem os de róra a João da Mota, ao
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« Camarão, e a João da ya, são por issp traidures, sejam
« embora: se negar João da Mota a quem he seu Governador.
« e dar-lha guel'J'a, mandar tratear, e botai' bandos, governar
«( o necife, e fóra i rrdepend te; u"Ol'pal' o 'Indio Camarão,
« por outra parte, o Governo de Pej'nambuco, conquista-lo,
« ajudando aos levantados, Ilassar' PatenLes de Capitães-moJ'C'
(C a branco~ insensatos, dal'a ouLros baixa, botar bandos, como
C( se o fizer'a aos seus caboclos; excitaI' João da Ma 'a a Pa-
« rahyba, altera-Ia, pô-Ia em parcialidadcs, e tirar-lhe o
C( mantA mentos para soccoJ'l'cr os amotinados do necife, mo
l( ver Goianna, e inciLa-Ia para unido cof!\ ella vil' contra
« Pernamh ueo, não chegar a faze-lo por Lemer ser úe tanta'
l( mortes iostr'umento, sel'cm outros para isto comprados
(C com dinheiro dos ~lascates do Recife, se são serviços quea
« El-Rei fazem ou ja lt'm feito, o premio d'elles terão os com
« pradores, c os comprados, tal qual devem ter, e merece·
«( rem. Mas, se pOI'ém, allucinados do peccado original d' ·te
«( contagie, não vêem que no negocio d'esses serviços se per
I( del'am, o tempo sem remedia lhes mostrara o desengélllo,
« abrindo-lhes os olhos, que a malicia Ih'os fechou, para não
« vel'em o mal que faziam, sem que possa-valer desculpa, uem
(r ao minirnG soldado; porque, posto não tenha csle obrigação
C( de especular, se a goel'l'a IIc justa, esó lhe basta entender
« q'uc obTa hern, ol.lecleeendo ao seu Cabo, não se \i na com
( tudo em obedecer ao eu governo, e me inclino a crel' que
« El-Rei antes qucl'cria, que, vindo H fl'ota a Pernambuco, vol
Il tasse carregada de assocar, páo-br'asil, e do mais em que
Il lucra os copiosos rendimentos dos seus direiLos, do que
( lOnJaT vasia d 'esta i mportancia, e cheia tIe noticias da in
li <:Iuietação geral dos moradores, destru'jção de s.uas ['az611

{( das, e lavouras, por queIlerem os Mascates do Hecil'e apu~

« rar seus brios, e apostai' animas vingativos, c guerreiros;
Il do que venho a reoear-Ihes outra desbraça de Arnão tjuan~

« do a machinava a ~Iardocheo, e que sejam do mesmo modo
« castigados, que '])a'I'8 ouLros1traçavam o castigo, tllocàndo·
({ se o premio que pretendia'm em severo "igor executado, e
,CI que finalmente em epitaphios tl'istes de seus sepulchros se
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« troquem os epithalamicos dos desposorios que procuravam
u de suas alegrias. 'Videant. 4 de Ou tubro de 1711. »)

CAP ITULO XIV.

o Governador relis José Machado de Mendonça Eça Castro e Vascon
cellos chega a Pernambuco, e toma posse do Go..erno. Successos pos
teriores a esta posse.

'1711.

Bem poucas esperanças havia de que chegasse a frola tão
anticipadamente ás noticias da sua vinda, pelas circumslan
cias, e conjecturas, que se olfereciam para a sua dilação, quan
do em uma terça-feira, 6 de Oulubro de 1711, ao amanhe
cer, se descobriram muito ao longe sobre o Páo-AmarelJo
13 velas. Alguma desconfiança houve de que fosse armada
inimiga; mas, crescenuo o dia, se descobrio de todo ser a fro
ta. N'esta occasião mandou o Bispo, por um jangadeiro,
uma carla expondo ao Governador que vi nha, o estado em
que achava a terra, e as Praças, com o levanle dos homens
do Recife,. e não pôde mandai' pessoa cond ecorada dar-lhe
esta parte, por falta de lancha, que a não havia na Cidade, vis
to que os do Recife estavam senhores de todas; e querendo
estes impedir a jangada, dando-lhe tiros dos Fortes, não o
Conseguiram. Recebeu o Governador Felis José Machado de
Mendonça a carta do Bispo, e no mesmo momento ordenou
ao Capitão João Ja Mota, que o tinha ido visitar a bordo, que
fosse para terra, e no mesmo instante entregasse as Fortalezas
ao Bispo como a quem por direito o governo pertencia, e de
cuja mão esperava recebe-lo, affirmando-Ihe que, quando as
sim o não fizesse, seguiria viagem para a Bahia. ão ficaram
mui contentes os Mascates, porque esperavam que o novo
Governador se declarasse logo por elles; com tudo n'esta occa
sião, submettendo-se, entregaram as Fortaleza aos Cabos, e
soldados, que por ordem do Bispo foram d'Olinda guarnece-las.

No dia 8, desem barcou o Governadol', e partia para o Col
legio de Olinda, onde se recolheu pela uma hora da tarde, e
ahi esteve até sabbado, 10 do mez de Outubro, dia no qual se
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lhe deu posse do governo na Sé, e elle veio então para o
cife. N'esse mesmo dia 8, tinha o Bispo mandado, afites de
'tregar o Govemo, soltar a Bel'llal'llo Vieira, ao .\lestre de C
po, e aos mais que furam presos pt'lo Camarão; e n'essa II

ma tar'de a gente, que estava acampada Il'l. 13oa-Vista, ti,
ferio a Imagem de Santo Amaro que estava no Arraial pa
Igreja de S. Sebasti!'ío do Varadoul'O, em quauto se nfio Iceu

lhia á sua propria Gapella em S. Amarinho. Dis Jostos
veram a Nobl'eza, a Infantaria, e m oradores, a nITo levant
o cel'co, sem que os do Recife fossem presos, para ser'ell' 1

ligados, ou sem que por si tomasse:n d'elles vingança, u
rendo antes no sitio perecerem, do que solfl'erem na repl 
ção a menor nota que podia resultar-lhes de se não r' r 
Ilhar muito o escandaloso excesso dos ~Iascates; mas l 11

ram do intento movidos pelo Bispo, cujos agJ'i:ldos procur I 11 .

lodos sempre; e, deix.ando os AlTaiaes, marchou o exrr
com seus Chefes a assistirem 11 posse, ainda que meoo: '3

tif'eitos, pelo pouco que viram o Governador demorar- ~

Cidade, porque presumiam merecer louvaI' o zelo coo 4
se tinham empenhado, e ainda cresceu mais o seu des II

vendo que n'esse mesmo dia furdm por elle soltos Paulo
Amol'im, seus (}lhos, e outros que por serem rebeld
prenderam. Com estes pezares Sr. foram r'eti r'ando, cada
para sua casa, tristes por não ficarem os Mascates, e os qu
:õeguil'am da empreza a seu pezar arrependirtos.

"Logo que Felis José Machado tomou posse dl) Go , Ij

mandou que os que haviarll levauo para os AlTaiaes \1\1

Iharia a tirassem, e a repozessem onde a tiraram, e d. lu ~

dous dias mandou que o Capitão Carlos Fel'l'eiru pelo cu
soldados mandasse desmanchar a trincheira que se h,
feito no sitio do Padre Paulo, paI' se lhe haveI' este qucl d
Ilue, sendo um Clerigo pobre, 111'0 damn ificararn com a ILI
fortificação; mas tudo era engano, e só tinha por fim rr 0 ')

preza I' os soldados Peroambucanos, porq ue nem o Paul' Ia •
sava de um mer'cador como os OUtl'OS, e ncm a triocbelll.\ ba
via sido feita pelos soldatlos, mas sim pelos moradol'e:> ue
assistiam n'aquelle presidio.
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Esta ordem aggravou mais a queixa dos Pernambucanos;
porque, dado que o Capitão houvesse mandado fazer aquelle
reparo, para defesa sua, e dA seus soldados, e que, com elfeito
o Padre fosse prcjudicatlo, não se remediava o rnal,menospre
zantlo o Bispo, e aos mais Governatlol'es, aos' quaes se devia
alLribuir totla a acçJo boa, ou má d'aquella guerra. E o que
mais motivo cieu a desconfiança, e á queixa, foi que as trin
cheiras, e plataformas feitas pelos do Recife, providas de Ar
tilharia, assim se conservaram largos dias, até que os mesmos
qne as fizeram, as mandaram desfazer. Accresceu mais
mandar o Governador por despacho eu, ii instancia dos ho
mens do Recife, que o Ajudunte entregasse a seus proprios
donos os barcos em que havia feito preza, quando esteve
fommandantlo Ilamaracá, sendo estes, por direilo, seus, a ex
cepção ua parte que a EI·Rei tocava, por serem tomado sem
despacho; razHo por que, segundo UOl capitulo do regimento
dos Governadores, ueviam ::',er tomados por perdidos. Toda
estas demonstl'ações do no\'o Governador causaram nos ani
mas do morado,res notavf>l sentimento, ventlo agradar tITo
pouco o bem que entendiam ter obrado. Como cessasse a
guerra, os Mascates enlrcglHam LI seguiute carta do Governa
dOI' Gpral do Brasil na Bahia, endereçada ao Senado d'Olinda.
Resposta do Governador du Bahiaao Senado da Call1ara d'Olinda.

cc Hecebi a carla de Vmes., de 28 de Junho, em os primei
cc I'OS de Agosto, com as copias, e papeis que n acompanharam,
cc pellls quaes vejo b estado cm que se acha Pel'l1ambuco com
}( as sublevações dos Ilfal'adores do Recife, e Mío sei verda
II deiramel)te corno o Capilfío-mór da Par'ahyba, João da
CI Ma)'a, se resolveu a commelter o absurdo de se fazer cave
I( ça de semelhante le"anlamcnlo, por se fazer parcial de
II quem foi, e he principal instl'Umenlo dos damnos~ oppres
cc sõe ,e ruinãs, que essa C<lpilania tem expel'imentado. Eu
I( lhe escrevo, estranhando asperamente haver-se metticlo em
li semelhanle negocio não se estendendo a sua Jurisdic,ção
« mais que ao que comprehenae o te!'mo da Pill'ahyba; e da
\( mesma sorle lhe condemno a desaUenção com que escre

(C veu a, Vmes., e o. desvanecimento com qu~ os ameaça,
TOM( IV. - 22.

------ -------
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I( quando se acliava na Bahia um Governador Geral do Estado,
« a quem devia fazer presentes os escrupulos que tivesse so
l( bre as presumpções, que cavilosamenle arguIram contra a
« Nobreza de Pema mbuco, de cuja 5del idade', e valor se Dão
I( devia presumir a minima, ou leve suspeita, nem sombra
II de culpa na que o odio, e vingança dos emulos lhe qua
l( riam accumular. Mas, como o dilo JOHO da Alaya foi t,io
« mal succedido em outl'a conta que me deu, dizendo que os
« moradores de Pernambuco se queriam senhorear da Para
« hyLJa, para o que me pedia o soccorresse com dinheiro,
« gente, e munições, e eu conhecesse o fim a que se enca
ti minhavam os estratagemas, e chimeras, com que queria
« acreditar o que falsamente presumia, nenhum caso fiz da
« suas representações, pelo conceito que sempre fiz da Nobre
C( za d'essa tel'ra, a quem dou o parabem de Sua Mageslade,
(C quc Deos Guarde, haveI' conl1l'mado o Perdão que o Se·
« nhol' Bispo e Governador concedeu em seu R.eal NÇlme aos
CI moradores de Pernambuco, em que o meu gosto não tem
ti sido pouco interessado. Com a chegada do novo Governa·
C( dor que vai na frota, fical'a tudo restituido a seu antigo ser,
l( e espero que Vmcs. o recebam com loda a demonstração de
({ alegria, e obsequio, que pede a occasião presente. as
« que se otrereeerern do augmento, e conveniencia d'esse
« Senado, me hão de achar sempre com grande vontade. Deos
C( Guarde a Vmcs. Ballia, 9 de Agosto de t 711.

D. Lourenço de Almada. »

Eis a resposta da carta que o Senado escreveu ao Gover
der da Bahia, dando-lhe noticia do levante, e sublevação dos
mercadores do R.eeife, os quaes, tomando os caminhos, fizeram
que se demorasse com rodeios, tanto a mencionada carta,
como a l'esposta, que, afinal parando em suas mãos, foi tão
tarde entregue ao Senado. E como o Governador trazia a
confirmllção do Perdão, logo que tomou posse do Governo, a
deu aos do Senado, e fez publica-Ia.

A confirmação do Pe1'dão ei-In.
C( Felis José Machado de Mendonça. - Eu EI-Rei vos en

U Tio muito saudar. Havendo considerado as justas causai
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« que o Bispo Leve para conceder ao& moradores d'essas Ca
« pitanias, em meu nome, um Pel'dlio do crime, que confes
«'saram ler cOlOll1cltido da sublevaçfío co rllra o Governador
(( Sebasli.l0 de Castro e Caldas, obrigados das vexaç<1es em
« que os linha posto co m seu Governo de que se livraram
(( com a sua retirad<J para a Bahia, r ogando ao Bispo, que, 113

(( fól'ma das mi nhas ordens, e ntrasse a governa-los, perdo
a ando-Ines o tal delicto, houve p.or bem de connrm~r, como
« por este con6rmo, o Perdfío que em meu nome deu o BisJlo
I( a esse, povos, assim, e da maneira que Ih'o concedeu; de
(( que vos aviso, para qlle assim o façais publicar. Escripla
(( em Lisboa, a 8 deJunho de 1711.

REY. II

CAPIT(lLO XV.

Continua a materia da ultima parte do cupitulo antecedente, Nova ioall
gurliçilo do :Pelourinho da VilIa do Recife.

17 I, e t,t~.

Resentida a 'ohreza, e o mais Povo da ind'ifFer<,oça com
que o Governa,lol' tratou l) atrevimento e~can d aloso dos Mas
cates, e mais homens do Recife, inclo ale morar onde elles
moravam, que el'a o que mais apet(~ciam, para, 11a frequencia
lIas visitas que lhe fizessem, e alguns dos neligios0s Recole
tos, seus plHclaes, ou cumplices, calumniarem livremenle Os

Pernarnbucanos, bem claro mostraram esles o seu josto
J'csentimen~o; todavia os Nobres, e pessoas de empregos as-
entaram fazer cada qual soa visita ao Governador, e reco

lher-se orn quanto a obrigação_de algum negocio os não cha
masse, para seevitarern d'este modo as occasiões de encontros
repetidos, em que s'el'iam talvez inevitaveis as desgraças,
visto que eram patentes as dilige noias que até alli haviam fei
lo aquelles rebellad05 para tirarem as vidas de todos contra
quem se c1eclal'aram inimigos.

Restituido a sua \liberclade, o Mestre de Campo mostrou
tn~ã(} em publico a ordem secreta do Bi-spo, na qual, incum
biRdQ-lbe procurall o Camal'ãtil em Sebir@, lhe recommendava
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positivamente que tratasse com elle sómente fazer pazes, I

que,de nenhum modo lhe fizesse a guerra; ordem, e fim estl
unico para que marcllOu, e qu,~ niio pôde levar a effeito pela~

oircumslancias que occorreram, até com descredito d'elll
Mestre de Campo. Bem podéra não lhe servir esta ordem de
desculpa, pois que alie devia antever n'ella a sua perdição
por quanto, atando-se-lhe as mãos até para a defesa, deu-se·
Ibe todavia uma força numerosa, com a qual clle, segundo,
ordem, não podia offerec,er, nem aceitar batalha, resullandt
necessariamente disto o que resulLou em desdouro seu, e di
gente que sob seu commando estava. Em o 1.0 Novembrl
chegou á Cidade de Olinda o Capitão Belxior Pinto com a su'
companhia, com a qual estava gual'Oecendo a Fortaleza dI
Rio Grande, por haver sido expulso d'ella o Capitão-mór An·
dré . ogueira da Costa, parcial dos do Recife, introduzindo
se a falsa fé com a ordenança a occupa-Ia, para assim desem
baraçar a navegaçdo de dous barcos cal'l'egados de farinha,
de muita carne, que pelo CapitHo estavam impedidos, coo
fOl'me as ordens dos do Governo d'Olinda.

Achavam-se os Mascates tão segul'Os, e audazes, que qui
zeram, em 1t de Novembl'O, fazer outro tumulto, ao tempo d
se passar mostra á Infantaria, começand.o, como no pri
meiro, pelos soldados, para que lhes fosse facil conseguiren
o perdão, que por incuria nascida de sua demasiada confi
ança não pediram, querendo n'este segundo emendar o sel
descuido, e constranger os l\linistros a lhes entregarem
devassa, que contra os tumultuosos se tirára, para a queima
rem; mas, como previamente se descobrisse o illíento, man
dou o Govemal1or, que a Infantaria da frota desembarca se
sob pretexto de fazer' exercicio, e em quanto a mostra se pa5
sou, esteve ella cm terra, e com istu frustrou por aquella vez
execução do projectado tumulto. Porém, se por esta via nã
alcançaram quanto pretendel'am, tiveram por outra a fortun.,
de havel'em a devassa, que o Ouvidor nQvo tinha em casa
para saber dos factos, e quaes foram as testemunhas,

Foi a creação ela Villa do Recife a causa pl'incipal de to
das as discordias; no primeiro tumulto dirigido contra Se
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ão de Castro, o Povo demoli o o Pelourinho, e queimou
elouros; vindo porém com o Governador. Felis José )\fa
o o novo Ouvidor João :\larques Bacalháo, intentou este

1tal' o Pelourinho, e fazer outros Pelouros, não obstante
jecções, que pelos do Senado em um manifesto lbe fa
offerecidas, para que sem ordem d'EI-Rei não ex.ecutasse
e intentava, pela diminuição que á sua Real fazenda se
ia, e uetrimento de seus Povos, além de estarem os que

\'essem de ser eleitos para servir, comprehendidos na de
a, e criminosos por cabeças de motim, e por tantas 0101'

quantas por causa d'elles se fizeram, e serem juntamente
, atarias da Hepllblica, e Camara de Olinda. Mas o Ouvidor
"..Ilháo, já mimo eado pelos Mascates, desprezando todo

s requerimentos, e protestos, maodou erigir ü Pelourillho
[8 de Novembro oe 1711, e 00 dia seguinte (19) fez Pelou
que a 21 do mesmo Ulel se abriram; do que tudo' se oeu
a, por carta do Senado, a Sua I\fagestade.
A ao do mesmo mez se divulgou por uma SUUlaca, vinda
ahia, ficar Sebastião ue Castl'o preso em um Forte, por

II confiança que e teve de que e acolhesse a uma Balandra
ceza, que á vista de terra andava, e viesse ll'clla dar com
no Recife, para aq ui obrar o q ue melhor lhe accommo

a e. Ora, que os seus parciaes o esperavam não ha duvida,
PI muitas circumstancias, e noticias, que haviam espalhado,

Iorque no Dando pl'imeiro, que publicaram, declararam ser
o Governador de Pernambuco: logo provada estava a in

1 idade, e rebeldia dos Mascates .
. 'est.e mesmo dia chegaram ao Recife o Camarão, Chris

I o Paes, e José de Ban.os, isto be os que deram maior eui
I e escandalo maior a toda a terra, chamados pela sua

lança, e á vista do Governad'or lhes fizeram os Mercadores
tI autorisado recebimento, ao Camarão principalmente, a

ln as honras todas, ~enerações,e acatamentos se dirigiam)
não he para acreditar-se. Miguel Cor1'E~a Gomes, um dos

3 remidos, o foi esperar aos Afogados, e lhe lançou ao pes
J uma medalha em um festão lavrado de ouro, e soltan-

.\. ~e-lhe uma fivela do sapato, Zacarias de Brito se abaixou
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(niIo do seu ser, porque era pouco) a pôr-lhe as suas que
eram de ouro, Pelas rua por onde passava, que alcatifadas
estavam louas, as mulheres dos r.lascales, das janellas de que
pendiam custosas tapessrlrias, lhe lançavam 3 <)'oas de Cardava,
nores, e confeitas, e mãos cheias de vinttlls com grandes vi
vas ao novo Govel'OadOl', a que o milis Povo Mascatal corres
pondia. ~ mulher houve LHo louca, que pedio licença a seu
marido para ir abraçaI' ao CamariIo. Com esLe applauso pas
sando as ruas todas, acompanhado de muita plebe, e aLé dos
me mos Padres da Recolêta, foi recolher.-se ao convenLo ti'es
Les onde esteve oito dias, ale que no fim d'elles lhe manliou
dizer o Govemador' se fosse pum a sua Aldêa, o que fez com
menos apparato d'aqucllc com queenll'àra, em companhia ue
400lndios seus, marchando com muita cautela, e vigilancia,
e mandando dianle de si dezoilo batedores, receoso de podeI'
pagar' o mal que Linha feito.

f} Havia de celeb.rar-se a festa de Nossa Senhol'a do O', em
o seu uia, cuja Imagem milagrosa, ( diz (!} mesmo Cl1ronisLa de
17t I) suando a 28 deJulho de 1709, presagiou sem duvida tão
grande pel'Ll1rbarçiIo, e tanta guerra, e p\ll' estes e(feitos se
passou do seu altar que tem na Igreja ue S. João pal'a a Ca
pella ue Santo Chrislo na Sé. Er'a Juiz o Physico da Cidade,
Diogo l1odt'igues Pel'eiJ'<l, e escl'ivão Jose de Paiva e Souza;
e levados de a(fecLuoso zelo quizel'am, para maior demons
tr;:rçfío dos animoo agradeciL1os, fosse a Missa de Ponlil1cal, e
que del~ois do dia se Uzessem Lrcs cumedias, e cavalhadas,
tambem em outros lres dias, Pal'a mais condecoral'em estes
actos, quizeram a assislencia do Covernador', e sendo convi
dado se passou para Olinda a 7 de Dezeml)J'o, onde o recebe
ram com demonstralivas acções de gosto, e de alegria, e
foram cinco figuras mui bem vestidas, as pl'imeüas que o es
peraram a cavallo. Quatro (\'estas Oguras l'epresentavam as
quatro parles do mundo, e a Ruinta representava Olinda, que
defronte do Palacio faliou ao Governador, de um tablado, em
romance curioso, debaixo de uma paITeira agradavel na t'ór
ma, e abundante de uvas, com passarinhos por cima, que as
picavam. D'alli partil'am, depois d'esta allocução, todos a ca-
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vallo, caminhando diante do mesmo Governador, que foi
apear-se, com os mais do seu luzido acompanhamento, a
porta do Palacio do Bispo, para visita-Lo.

Anlicipo u-se ii. celebJ'idade do dia a tornada da Senhora
da Capella de Santo Christo da Sé para o seu alLar em São
João, o que na vespera se fez com grande acompanhamento,
iodo tambem com o seu Tel'ço, cantado pelas ruas, a Senhora
dos pretos do Rozario, conduzida nas mãos do Reverendo Mes
tl'e Escola, João l\Iaximo de Oliveira; devoção sua mui antiga,
grata, e aceita de todos igualmente: c passada a festa da
Igrt\ja se continuaram alternadamente as comedias, e cava
lhadas; aquellas defronte do Palacio do Governo, e estas no
largo uo Palacio do Bispo, por serem para um, e oulro acto os
lugares ,nais accommodauos; assenlando ambos banquetea
rem a Nobreza em lodos esses dias, como fizeram alternada
mente; e ficou o Govel'Dador passando na Cidade a festa do
Nalal, até o dia de S. Thomaz,.em que tornou para o Recife.

Seguiram-se logo as nOlicias de Goianna, alterada nova
mente, e intlomavel, por falla de castigo nos cabeças parciaes
do Mascates, c que, insurgindo-se contra a Camara da Villa,
e elegendo tumultuariamente outra de sua facção, com tudo
permaneceu esta, e os sediciosos ficaram imrunes!

Era tempo ue recolher-se S. Amaro, para que no dia da
sua festa os devotos o encontmssem na Igreja. E sendo 14
de Janeiro o levaram em pl'Ocissão do Varadouro, indo muita
gente e o Reverendo João Maximo, com o Terço daScnhora do
R.ozario. Recolhido o Santo á sua Igreja, ahi no dia seguinte
~e lhe fez a sua festa. Entretanto os Mascates ensaiavam
tres comedias, e nesse mesmo mez as representaram em ob
sequio ao Governadol', o qual em todos esses dias os banque
teou, dando assim a entender ii Nobreza, que aqui\lo não era
predilecção, mas sim corl'espondencia igual para todos. Con
cluldas estas festas, continuaram os Mascates em outras, que,
como as primeiras, de bom grado foram aceitas.
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CAPITULO XVI.

Os Ministros chegados de Portugal stio peitados pelos Mascates, e un

se a elles. Consequencias d'esta união.

171 f.
São do mundo as sem-razões já mui antigas, e d'el

desconcertos sem remedia; nem o curso dos annos I
tem dado para aceitação melhor passagem, enem a diutl
dade dos tempos enfraquecido as forças; tanto mais
cl'escem vigorosas, quanto as epocas se fazem dilatad'cls, )
millindo-o assim Oeos, que, ludo rege, para castigo da'
bel ue humana genle.

Ja vimos ° desco'ncer'lo em que pozeram a todo o
nambuco as sem-razões de quatro bol'arinheiros do Rei
verenlos agora, na continuaçiio d'~sta historia, outros mi
desconcertos, e sem-rllZôes, depois da posse do novo Go
nadar, a quem no prececiente célpitlllo deixei entr'elido
ClS festas, e comedias, que os ,lascall'S I'rn seu ohscqui
ziam, quando ao mesmo trmpo chegou a noticia da lol'
do Rio de Janeiro, com tanlo desdouro das armas Portu ,
zas, descredito dos seus habitantes, e pouca ré, e nenh
confidencia de quem os govel'llava.

Acabadas as festas, e as comedias, se deixou o Govc
dor Fclis Jose Machado ficar morando no Rf'cife, ob
texto de abreviar a sahida da frola, que, com etreito, lres 1

~l.es depois sahio. Foi esle o primeiro Govel'Oador q\le e}.' \(\
o tratamento de Excellcncia, ('" ) e CO\l1 razão, porque em J

("') Por exi!l:ir Excelll'nri:\ baÍ\ou a rPIHellf'ns:lo seguint
D. Joào, por graça de (kus, HI'i de Purtugal e dos Alga

d'aquelll d'aléuJ Illar, 1'111 Arriea sl'nhor de Guiné, &c. Façr
bel' a vó~, GUVI'J'Ili.H\or de Pf'l'Ilalllbllco, qlll' nu IIleu (,llnselh '
tralUarin0 se vio um requerilllento de ,1050 da i\Jo lla , em qUI l.

dia prorogaçâo de lIIais tempo da licru':\ que 'lhe perlllit
para dr pal'a este Relllo, para clljo ell'l'ito ajuntou a ol'dl'lI I
lhe fizestl's passar de talliceuça : e pOIl]ue . e reparou que II

la se vos dá li tratamento cip F.xcl'llencia, e talllbrlll U lIiio SI'
do aos GoverIJad0rrS o poderem cllncecll'l' sem lhan tps lice
aos c .apitães de Lurautaria, e au IlIais Labos delta para cill
que só he du meu soherano poder: Parecl'u lue ~stranhal

111 ui sew'rauletlte este pr('cpdilllento, assi de obriàardes
UUI trat:l1l1ento fJu,~ vos não toca, cumo usardes dajurisdicç~) I

dal'es estas licenças, c :lssi ficai advPrtidu para vos aiJsterdes. '
te particular do dito tratatllrllto, e da concl'ssilo da~ ditas II., I

ças, opservando n'este particular a lei das cortezias; e esta I I

nha pi ovizáu fareis registrar nos livros da Secretaria dt;sSI (,
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dade excel1ente foi ene em avantajar-se na maldade a lodos
os Governadores que o precederam. Familiarisou-se com
s l\Iascales descobria-lhes a propensão de seu animo, dando

lhes a ~onhecer que aquelle que mais desse o teria de seu
lado. Esle gel1io avesso a equidade, e a justiça, favoneado
elos Padres congregados da Madre de Deos ( corréos e

~onselheiros na sublevação dos Mascates) achou quanlo po
lia aspirar uma alma ambiciosa: o governo de Felis José Ma
hado foi um aggredado de injustiças, e prevaricações!

Não admil'a pois, que este Governador aceitasse, corno
lceitou, peças de ouro, cm um banquete para o qual convi
Jara os Mercadores ( ou Mascales ) em seu Palacio, agradecen
lo-lhes esle presente com louvar-lhes a sua inte.lligencia,
~ue, disse elle, era Ului superior a dos naluraes de Pernam-
uco; e não admira tambem que, com este exemplo, os dous

\linistros, que com elle chegal'am (o ouvidor João Marques
acalhao, e o Juiz de Fora Paulo Carvalho) pozessem a justi

ta em almoeda, e se declarassem inteiramente pelos l\Ias
ales.

Conformes em sentimentos e pensar, estes tres llagellos
Je Pernambuco foram progressivamente imitando-se uns
lOS outros, sem escl'Upulo do publico escandalo quejá davam;
lOrque se viam cada vez mais obrigados da conveniencia que
IS adula va, e d'aq uelles que a gl'allgeaT-lh'a concOl'I'ia m, com·
rando a uns, e vendendo a outros o direito de lerceiro, e a

lustiça tão despejadamente, que nem o occultavam por de.,.
,encia as partes' que a compl'3vaOl : e para melhor con
.enla-las dizia o Ouvidor publicamente, que a todos que mo
assem das ponles do Recife para fóra, se nfío podesse lirar
pelle, havia tirar a camisa, o que tão pontual, corr.o disse

a, executava. E d'este mod.o mereceu, não só a gra/~a d'a-
• uelles a quem tão libeml a fazia à cusla alheia, mais tam
tem mui largas peitas para o terem por obrigado mais segu

10: e assim voava a sua penna em despachar contra os de
)ra das pontes, para que os Mascates, seus afeiçoados, co

I ~ecessem quão' iguaes as promessas as acções correspon
Iam; e da mesma sorte soubesssem remunerar-lhe o seu

'I'ocedimenlo, no que de cada um os p"imores se esmeravam.

'erno. e nos dá matricula, e mais partes onrle cOlIlpetir. El-Rei
i osso Sen~lor o manl10u por Antonio Rodrigues da Costa, e o
Dr. FranCISco lIIonteiro de Miranda, ConselheirtJs do seu Con
selho. ultramarino. Dionísio Cardoso Pereira a fez por duas vias
ln LIsboa aos 25 de Setembro de 1716. = O Secretario André Ló~

~es d.e Souza a fez ('screvrr. = A.ntonio Hodrigues da Costa. =
~ranclsc.o Monteiro de Miranda.

Pl'Ímeira via = Provísiio, &c.. &c., &c.
(Do Livro 3.° folha 75 da Camara de:Olinda.)

TOMO IV. 23
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ii: d'aqui veio poder elle embarcar na mesma frota, dous
mezes depois da sua chegada a Pernambuco, cincoenta cai
xas de assucar, e cinco mil cruzados em dinbeiro; mas es
tes, como facilmente e pOl' tão bom modo se adquiriram, le·
vou-lh'os a fortuna para França, para que até la chegasse o
que com tanta largueza tão pouco lhe custara.

Mutua era a cOl'I'espondencia entre o Ouvidor e os Mas
cates: estes concorriam com largos donativos, e aquelle re
tribuía com os favores que lhes fazia a custa dos de fÓl'a,
contra os quaes alçara violenta e injusta mão, abusando do
poder, que para diverso fim El-Rei lhe déra. N'esta ma dou
trina era jil mestre o Juiz de Fóra Paulo Carvalho; (assim o
fóra elle em direito) pois, conhecendo que no mostrar oppo
sição e má vontade contra os Pernambucanos moradores fó·
ra do Reeife adquiria, não só o agrado dos Mascates, e seus
vis adherentes, mas tambem as contribuições de grandes of
fertas, com que melhor o seu desejo se compunha, depondo
a fé e lei christãa, se com fé algu 10 dia a professou, rebuçada
a razão no negro véo da cegueira, idólatra se fez no tem
plo da cobiça,' procurando, á cara descoberta, enriquecer
em mais cuidado. Agitavam-lhe as esperanças os Reverendo

Recolêtas com as notarias diligencias que faziam, levando
lhe il casa as moedas d'ouro encartuchadas, certa paga dajus
tiça, que por elIas se vendia. E posto que fosse medianeiro
em secreto, como em semelhantes negocios interpõe sem
pre o demonio a sua autoridade, se facilita para os meios o
segredo, inculcando-o seguro, que para isso tem na sua ca
pa, nunca nos fins se deix.am de conhecer os seus enganos;
porque não falta em descobri-los ° chocalho, de que, para
uma e outra cousa, anda prevenido, como bem aconteceu a
este mesmo Ministro, e a seus agentes, quando um certo ho
mem, indo com requerimento um dia ii sua casa, achou o'el
la dous d'estes Missionarios, que n'aquella. occasião lhe en
tregavam um cartucho de porte; e, querendo, sem que esla
parte o visse, recolhe-lo, rompendo-se-lhe nas mãos o pa
pel, com o peso que embrulhava, se espalharam sobre um
bofete as moedas d'ouro, que cahiram em quantidade, do
que ficou, o que as recebera, se bem pago do dinheiro que
lhe deram, em nada satisfeito da testemunha de vista.

D'esta condição era a justiça que vinha para jlJlgar ~m

Pernambuco, para congraçar os animos, e para pôr em Via,
primeiro que dos outros, os seus passos: e sendo estes tão
desordenados no principio, nenhuma esperança de melhora
promettiam ; antes annunciavam as desgraças, que pelo tem~

po foram succedendo, por irem contra os dictames do enten
dimento, da consciencia, c do natural pejo, que só guem
por estes se guia póde acertar. Aquelles, a cuja admimstra~
ção, e distribuição a justiça estava entregue, eram os mei~
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mos que a desprezavam, vendendo-a sem temor do encar
go, e sem respeito! E quão agradavel 81'a ( he.o qu~ faz pas
mar) este procedimento aos moradores do Recife, so porque
o'elle como em fonte, se saciava a sMe de sangue Perna mbu
cano, 'q ue os a brazava, ai nda que á custa de despezas proprias,
que por faze-las por seu gosto não sentiam, entendendo, e com
razão, que tão facilmente as compensar.iam, como que com
I'acilidade adquiririam com que as supprlr !

. Apoiados n' est~s Ministros, que haviam comprado, o
Mercadol'es seguros se davam os parabens de tudo quanto
tinham feito e haviam despendido, sendo-lhes a mais util
de todas as despezas·a que fizeram na compra d'estes Mi
ni tros em Lisboa, e das personagens, que n'aqueLla CÔrte
ficaram, para lhes serem propicias; assim como na d'um FI'.
Jacome, Frade Franciscano, que para enredar e sustentar a
causa dos Mascates, d'estes os mais ricos do Recife o susten
tavam em Lisboa a tôdo o custo, fi eHe a todol' satisfazia no em
prego, jil pelo que com elIe despendiam, ejil para á larga viver
escandalosamente fóra de seu Convento.

Era já tempo de descobrirem o Governador, e os dous
Ministros da maldade os damnados animas com que vinham
de desolar, e de pôr fogo a toda terra, porque o que até
então haviam feito eram apenas ensaios do que para diante
havia de seguir-se, e para que os sediciosos Europeus do
Recife estivessem seguros, e livres de temor do castigo, de
que a sua mesma culpa os ameaçava; mas era com tudo
preciso tel' de fÓl'a quem os iljudasse, dando-lhes meios, e
noticias para melhor, c a salvo obrarem. Para isto se oITere
ceu ao Ouvidor Antonio da Silva Pel'eira, Capitão-mór de
19uarassú, quando o mesmo Ouvidor alli foi, logo depois de
sua posse, para al'1'ecadar as premissas do Beneficio, (com
effeito, um Ouvidf)r n'aquelle tempo era um Beneficiado I)
ficando o negocio justo e arranjado para tempo opporluno.
E como este chegasse poucos dias depois do regresso do Ouvi
~.or, subiram em uma noite o palacio do Govel'Oador (onde
J3 estava o mesmo Ouvidor) dous rebuçados, que pelos pa
gens se conheceu serem Antonio da Silva, e seu cunhado:
e entre estes quatro scelerados se conferia, e concluio o tran:a que d'elle procedeu todos os males e ruinas, que n'esta
hIstoria se irão vendo. .

Tratou o Ouvidor Bacalháo de tirar devassa dos dous le
vantes, nHo em virtude d'ordem que d'El-Rei trouxesse, mas.
porque assim convinha a seu plano, e á vingança dos Masca
tes ; e com tal desordem procedeu n'isto, que saltou por cima
de .todas as fOl'mulas; pois que, sabendo que o levante pri
meiro esta~a crrioado por El-Rei, e do segundo foram d'elle
cabeças os Ma cates, unidos a aqueHes que para os ajudarem
compraram a estes, absolveu, e impoz penas aos que em t~(
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crime nuo incorreram, procedendo assim, não segundo
merecimentos de cada um, mas conforme suas inclinações,
tambem para locupletar-se com o produclo dos bens dos réo
que, pela qualidada do crime, deviam ser confiscauos.

Sustentou o Ouvidor que os Mascates tiveram llm PI'(
cedimento justo, preveuindo-stl com cautel~ (~ ) contra os t
fóra, que vinham de mão arrrlada Lirar-Ihes as vidas, e l.
fazendas, julgando assim jusLo o seu excesso, a que ch[
mau prevenção, pela qual, dizia o subol'Oado Ouvidor, me
reciam não perdão, mas grandes premias.

D. Lourenço da Almada, Governadol' Geral na Bahia
mandou aos Mascates, quando estavam cercados, um perdão
igual ao que o Bispo havia dado pela occasião do tiro j ma.
os Mascates soberbos o desprczaram, eo occultaram, de ma·
neira que os sitiantes só vieram a tcr d'isto noticia depoisdt
concluida a guerra, e quando estavâm sendo perseguidos,
Tirada a devassa, na fórma, e do modo com que a requeria n
tençfío do Juiz suspeito, e mais suspeitas ainda as tesle
munhas, que por compal'les na culpa, souberam desvia-la de
si, e carrega-la com todas as circumstancias nos 19 que por
esta primeira vez fizeram ser culpados, mandou o Gover
nador, antes qne os pronunciados soubes5em, em 17 de
Fevereiro de 1712, prender o Sargento-mór Leonardo Bezer
ra Cavalcanti, na occasião em que sahia oe Palacio, o que
todos estranharam, pois podem buscar-se na rua, 01\ em
sua casa; mas o receio de que rompesse em algum arro
jo temerario, sendo a sua pl'isão mais cara aos Mascates,
deu licença a que o respeito do lugar se profanasse. o
mesmo momento foi levado a bordo da áo Capitanea, que
eslava no porto, onde esteve tres dias mettido na arcada
da bomba, depois dos quaes se lhe concedeu um cama~Q

te, ate que, sahindo a fl'ota para Lisboa, foi transferIdo
para as masmorras horriveis das Cinco-Pontas. o mesmo
Palacio, e occasião se prenderam o Alferes André Vieira
de 1\Iello, que, como Leonardo, foi conduzido para bord?,
e d'ahi lransftlrido tambem para as Cinco-Pontas. SeguI
ram-se logo e no lOesmo dia as prisões de Cosme Bezerra,

( '" ) Os Mascates ajuntaram mantimentos para seis m~zes, s~~
du1.iram solLlados, compmram comrnandantes, afinal lIlsurg l 

rum-se, tomafam as Fortalezas, suspenueram o Bispo do GOI'~r~
no, e Iheram o que está escripto; e tudo isto era pl'evcnçao 1
Ah ! que ferreo jugo som'emos nós os Pemambucanos ! ~~as
para que l:Jffielltar os s.ot'frimentos de nossos passados, Fe hOJt'?
/lO secculo X[X., em 1847, estamos pelo menos no mes~'no estauo.,

e hoje se olferecem pouca!:, porém hOllrosas excepções, no melO
d:l. corrupção em que cahimos, lambem n'aquelle tel~l~ as
houveram! -;;Al~1.

~a ~ ,MI' i-<?- .• '"
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lanoel Bezerra, ambos Alferes, e filhos de Leonardo.
r 'Ibem se prenderam: no Recife, Lourenço da Silva Sargen

o CapiWo André Dias de Fegueiredo; na Varzea, o Sar
to-mór Christovão d' Hollanda Cavalcanti, e os Capitães

'tonio Cavalcanti Bezerra, irmdo de Leonardo, André d'A
I de Souza, e Estevrío Soares de Aragão ; e no Cabo,

apiWo João de Barros Correia, que foi reeolhido ao Far
Ia Mattos.
O CapiWo André Dias, já receioso pela má vontade que
tinham os Mascates, vendo o que a Leonardo Bezerra,
amigo, e companheiro, succedêra, com cautela foi para
da, e, occultando-se, se recolheu ao Collegi-o dos Padres
itas, por não lhe ser possivel procurar outro abrigo,
diligencia, que punham" em prende-lo, estando já di

I 'ada a sua ausencia do Recife; mas o Governador man
I, a 19 do mesmo mez, cercar o Collegio, e no dia 2~

• lOOU que a Infantaria o corresse duas vezes; e posto
em nenhuma achassem o Capitão, que procuravam, man

f I reforçar o cerc(, por soldados da frota, commandados
fio José de Semedo, seu Chefe; e no dia 29, completando-

f ,bsolutamente o cerco, se prohibio que entrassem, nem
S;,c rdotes para dizerem Missa, e nem os Estudantes. A
J', publicou o Governador um bando no Recife, 'e a 29 em

da, declarando os pronunciados na devassa do Ouvidor
, lháo por inconfidentes, não tanto pelo crime que n'el
'i es achára, sem embargo de que fosse o Juiz parte,

(I era, e pc.rtes fossem as testemunhas; mas por vonta-
\; '~mpenho, e parecer do Secretario Antonio Barboza de

, que deu todo o calor, e deu todo o conselho, para
(lll e tal fôrma se obrasse; tal era a ascendencia que all-

(L io em Pernambuco, sahindo de Portugal, sua patria,
II pobre bal'beiro de navalhas, O bando não só olferecia
I ~ io, a quem descobl'isse os que abaixo sedeclara, como
. nha a pena de inconfidente a quem os acoitasse, Eis

mprehendidos no Bando; - Capitrío Cosme Bezerra Mou
seu filho do mesmo nome, seu irmão o Commissario
Manoel de narras Rego, e o Sargento-mór Bernardo

I de 1\lel1o, seu cu nhado; o Ca pi tão André Dias de
I ..ireclo, e seu irmão Leonardo José Tavares de Hollanda,

. sobl'inho o Sal'gento-mól' Sebastião de Carvalho e
de, o Sal'gento-mór Mathias Vidal de Negreiros, e o

ão-mól' MatllÍas Coelho Barboza.
luvidavam muitos da assistencia do Capitão Andl'é Dias no
gio; porquanto, posto que sabiam todos da sua entrada
, dizia-se que logo sahira para fóra, e n'aquella mesma
se retil'ára em um cavaHo, mas não pôde, nem lhes

n as guardas tempo para isto; e o Governador, a qvem
entro uo'Collegio os Padres Antonio de Abreu, Jeronymo



Vellozo, e outros mandavam a1isos, bem certo estava de que
André Dias não tinha podido ausentar-se. E ainda os do
cerco, nas vezes que correram o Collegio, tiveram a mesma
certeza, posto o nuo acbas em, pelos indiçios d' es es Pa
àres, que, dizendo-lhes com a bocca, que o homisiado
alli não estava, com os acenos das mãos o descobriam; tal
era a emulação, e a competencia em todos os estados, qU& o
que a uns parece bem, a outros desagrada, ainda que seja a
custa dos encargos, que semelhantes materias accumulam, e
do desabono de uma Religião tão autorisada, como a Com
panhia, que, pela primeira vez, via o seu Convento corrido
por denuncia d'aquelles mesmos, que lhe deviam tributar de
coro, e maior respeito. .

Era n'este tempo Reitor do Collegio de Olinda o Padre
Paulo Carneiro, natural de Pernambuco, que com prudencia
se houve n'estes movimentos; mas, como então chegasse da
Bahia a succeder-Ihe o Padre Francisco CameUo, trazendo
mais o cargo de Visitador, e fosse sempre por natureza li
songeiro, foi logo para a Cidade a ordenar como se fizesse
a vontade do Governo, e se mudou o Padre Paulo Carneiro
para o Recife, e elle o fez no outro dia com os mais Padre,
entregando ao Senado llS cháves, e o Collegio; e por então
ficou só o Padre João ogueira, e outro por companheiro,
com encargo de que tambem fossem para baixo sem demora.
Terceira vez se cOlTeu o Collegio em 2 de Março com a lnran
taria do mar, e mais da terra que o cercava, indo o Enge
nheiro com ferramenta, e com petrechos de escalarem as pa
redes; e sendo rebuscado, e todos os interiores maisoccul
tos, não foi passiveI acharem o que buscavam; e dando-se ao
Governador parte d'esta diligencia exacta, que fizeram, nem
por isso desistia do seu' intento; antes, mandando apertar o
cerco mais, deu novas ordens, que o buscassem bem, por
saber de sciencia certa esLava denLro: tal era a noticia que
lhe revelaram; porque de ladrões de casa ninguem pode
acaútelar-se. E que interesses moveriam a estes delatado
res a uma acção t[lo irreverente, e tão escandalosa, em que
eUes, se bem a conhecessem, eram os mais abatidos?

Já n'este tempo o Padre João Nogueira, vendo o grande
empenho do Governador, e que o Padre Camello, a cujo car
go estava o fechar as portas da clau:;ura, as abria para que as
~rofanassem os seculares, e que d.esamparára o seu Collegio,
tmha dado ordem a uma mina, secreta, e subterranea, por
onde o fugitivo se sabisse, fiando-a de alguns escravos con
fidentes; e tendo já vencido o maior d'este trabalho, que
flom um dia mais podéra consummar-se, as instancias, e c11a~
mudos do Carnello, impondo-lhe sob pena de obdiencia, q?e
se fosse, e deixasse o aillicto ao desamparo, adulando assim
obsequioso as sem-ra7.Ões do Governador, tão manifesta ~

182' MEMORIAS nISTORICA:S
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obrigaram o PadJ1e a q~e fizesse romper a cava a sah,ir fóra,
pelos perigos, e necessidades, a que expu-nha ~ Cap~tão, fi
cando dentro' e quando se rompeu n'aquolla nOlte fOi a des
graça sei' em ~m caminho, que junto do muro corre do pateo
para as Classes, podendo com pouco mais ir dar no mato,
onde a aberta se não visse; mas, sentIo em parte tão patente,
deu claro indicio do que até então fóra suspeita: e confir
mou esta o que na noite d'antes sucedeu com um negro dos
que ficaram no Collegio, que, querendo sahir fóra a procurar
viveres, foi preso pelns soldados, e mettido em tormentos
confessou que o Capilfío estava occulto no CoJIegio.

Com a descoberta da mina, que foi a 4 do mez de Março,
poucas horas depois de retirar-se para o Recife o Padre João
Nogueira, entraram os sitiantes dentro do Collegio a rebus
ca,.,.lo novamente, quando o Capitão já desesperado sahia do
escondrijo, onde estava, e então o prenderam com tanto gosto
dos Omciaes, é contento, quanto até alIi tinha sido a diligen
cia de o buscarem. Entregue ao Ouvidor João Marques Baca
lháo, e ao Juiz de fóra Paulo Carvalho, com toda a soldades
ca, em seguimento foi para o Recife a correr primeiro as
rua todas, para que as vozes do Povo Farisaico o ac
clamassem, não vassaUo confidente, como era; mas desleal,
sem fé, como, pelas falsidades contra elIe levantadas, o sup
punham. E depois do Governador ter satisfeito aos Masca
tes, e a mais plebe, com este regosijo, o mandou para °
Forte do Mar, em que até então esteve o Sargento-mór Cbristo
vão de Hollanda Cavalcanti, ao qual com a chegada d'este no
vo preso, sem que o visse, mudaram de pl'isão para os quar
leis junto de Palacio, onde estavam Estevão Soares de
Aragão, e os dous Capitães Antonio Cavalcanti Bezerra, e
ADdré de Abr.il de Souza, que na Varzea foram presos.

CAPITULO XVII.

Trata-se da immunidade do CapitAo André Dias de Figueiredo. O'
SórgentQ-m6r Bernardo Vieira de Mello entrega-se a prisAo. 011-
tras prisões se fllZem.

171~.

Estava exercendo o cargo de Vigario Geral em Pernam
boco. o lJouto~ Antonio Cordozo de Souza Coutinho, natural
do RIO de Janeiro; e pondo em termos examinar se valia ao
preso a immunidade do Sagrado, donde o tirar~m. foi com
elle a faze-la o Juiz Paulo Carvalho, Q.ue mui facil achou não
~~e v~ler,.semembargo da contraria opinião, que pela Igre
J11 o Vlgaflo lhe mostrara: e devendo ter-se em custodia, em.
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quanto com mais o certo se julgava, esta se lhe deu no F
f1o-l'l'1ar em feITos; por ser a prisão mais apartada, e na ,
nhança de seus maiores iOnimigos, que desejavam priv'
da vida, e sujeita-lo a rigores <.la mais cmenta tyrannia. I

Reverendissimo Bispo, intimidado de tantos falsos teste, I

nhos, que lhe tinham arguidoJ ( porque commummenl ,j

innocencia lla bocca dos mãos não tem descul pa ) largo lllt
a r8dea ao desenfreio da maldade, nenhumas d~monstra oe
fez em acud ir pelo desacato á. Igreja, nem para que sr
restituisse o privilegio, que a impulsos da violencia I

usurparam.
Em quanto a respeito dos outros, que culpados sUl ~

nham, se fazíam contínúas consultas para prende-los, c "
seus alcances andavam tropas a busca-los, teve Bernardt
eira de MeHo noticia nos Palmares, onde estava, c tinha
presidio, de quanto se dispunha, eque o culpavam tambem,
inconfidente; e querendo desmentir a falsa opinião,
d'elle se formara, partia para o Recife a entregar-se pri I
neiro, sem embargo das odiosas sem-razões, quejá suO.
quando a primeira vez foi preso; e ainda raceioso de q "
Camarão, por onde havia de passar, lhe nãô guardas
homenagem, com que vinha, buscou de caminho ao Capil
mór José de Barros Pimentel no Porto Calvo, e se lhe relll
para que como primeira autoridade do lugar desse conl iii

Governador, e dotermocom que se sujeitava. Mas, comI a
acções bonradas se não avaliam bem nos animos fementi .,
o que d'esta sorle surlio, foi manda-lo no outro dia, 20 I

Março, por chegar á noite, para o Forte do Brum; onde
teve até ser embarcado. '

Rem poderam as expcriencias passadas SE'rvir de me l«1'
aviso a Bernardo Vieira para cautcla; lanlo mais, quanto,:> 11
desar de sua pessoa, podéra passar-se á. parte da Bahia, li li
do-lhe entretanto mais commodo o caminho para o Rio dr '
Francisco, onde, posto da outra banda, podcl'a dar-se paIo/
guro pelas conveniencias, que mais que muitas n'ella lil
ate ver as revollas dos succcssos, que, sendo estes tão ab ! I

naveis, não seguravam a sua duraçfio : mas Beos cega o
tendimeQto dos homens, e os discursos para castigo de
pas, que não lembram.

Como o pestilento contagio d'estas inquietações tI'
"eis abrangia toda a terra, por ordem do Ouvidor Bacal1
em culpa formad3, nem devassa, se prenderam em Gaia

com gente da Parahyba (que para isso como tão empenh:
se não negou da-la o Capitão-mór Jofio da Maya) em
da Semana Santa o Sargento-mór Jorge Camello de Valca o

e querendo escapar fugindo, lhe quebraram um uraço
um tiro, de muilos que lhe deram: e ao Capitfío Antonio
bel lo, em Quinta Feira Maior, e com elles o Capitão Jos (
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Banas 'Cavalcante, prendendo-o Gonçalo Ferreira, um mu
lato escravo que fôra de seu Pai, o Coronel Francisco de
Barros. E p'orque os Capitães JoSé da F~nseca, e na~t11(?lo
meu Rodrigues Xaves, e ú Alferes Antonio Alves de OlIveira,
estranbarom as prisões serem feitas em tal tempo, lhes re
'ultou d'esta compaixão ficarem quasi mortos pelas pancadas
lue contra elles descarregaram. E chegando os tres que
foram presos, a fi. de Abril, à Praça do Hecife, deram aos seus
moradores o primeiro desenfado, pelas ruas, das boas vindas,
com que os sauuaram como gentio rustico, sem culto, nem
conhecimento de vileza aquelles, que Wo afoitas ás portas,
e as janellas sahiam a despreza-los: d'abi se reufetteram
para a semitumba do Forte das Cinco Pontas, onde emferros
estiveram seis mozes, e com outros apertos mais, até que
por dinheiro se remiram, e foram soltos: ao Capitão José
de Banos custou a libenlade mais de oito mil cruzados I

E na mesma Semana Santa, Gonçalo Ferreira, Cabo de
uma tropa dos bandoleiros de que era Chefe Manoel Gonçal
ves Tunda-cumbe, com ella foi ao Caricé, a mover os d'a
quelle lugar a seu dominio, porém não o conseguio: e le
vando já um d'elles preso, de caminho quiz fazer o mesmo a
um Manoel Correia, e a outro seu irmuo, a quem achou jogan
do com Estevão Borges, o Toque-emboque; (..) para o que, met
tendo as armas ,de fogo ao rosto em modo de rende-los, e sem

'el1es aguardarem qual fosse o seu comedimento, disparando
os, feriram gravemente a Manoel Correia, que ainda assim fe
rido pôde, fugindo, retirar-se; mas a seu irmão deixaram
logo mOJ'to. Estevão Borges respondeu n'aquelle repentino
usto com um tiro, com o qual matou a Gonçalo Ferreira.

Os que seguiam a este, em vingança da morte do seu Cabo,
mataram ao preso que levavam, e ao Pai de Manoel Correia,
homem já velho: e no outro /lia, sahindo ao encontro do en
terro dos tres mortos, que iam a sepultar-se na Capel1a de

ossa Senhora do Pilar, cortaram as cordas das redes em que
os conduziam, e deram ponta-pés, e couces nos cadaveres ! 1

.0 Padre ~eandro Ferreira d'Azevedo, todo parcial dos do
Recl~e, e por ISSO pelos dos ranchos do Sipó ompenhadissimo,
se~tmdo das morte.s só a que a Gonçalo Ferreira alli se dera,
amOlando aos amigos, em modo de os consolar, e consolar
se, .dizia, com voz de Missionario prégador, que piamente se
deVia crer, que a alma d'aquelle varão se salvara, e fôra
p~l'a ~ Glol'la, por morrer em tal tempo, e em tal semana.

ao t~rava de premissas taes má consequencia o Sacerdote,
deduzllldo poder-se, pela Santidadeodo tempo, salvar um pec-

( .. ) Toque-emboque; jogo de bola com al~CO.

TOMO IV. 24.
------
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cador, que valo mesmo, que se pelos merecimentos de um
vizinho se salvasse, andando elle no exercicio de roubar, e
de matar, tão licencioso, e depravado, razendo insultos, e
desacatos nas casas mais honestas, e mais nobres, sem temor
de Deos, nem receio da justiça. '

Manoel Gonçalves Tunda-cumbe, de quem já flillei em
outro Capitulo, quando dei noticias dossuccessos de Goianna,
tornou-se celebre: pl\rece-me portanto que convém dizer
aqui quem elle era, e o seu estado; para que se vejam os
instrumentos, que Deos toma para castigo da alliveza dos ho
mens, que ingratos não sabem conhecer os seus favores. Era
este sujeito um homem ruslico, e grosseiro, de idade já
maior, que do Reioo de Portugal tinha ha annos vindo
para esta terra, trazendo da sua, por divisa, uma grande
cutilada no rosto, ou para que a si se não desconhe
cesse, ou para que por ella fosse conhecido; mas diziam
que por usar do ollieio de parteira: e para disfarça-la
de algum modo, conservava os seus bigodes, ou musla
chos, em tempo que ninguem fazia caso d'elles. Buscando
meios de poder accommodar-se, f~z em Goianna assento de
feitor, por seu salario, em casa do Sargento-Mór l\1atbias
Vidal, afim de no serviço dirigir os negros; mas estes,
conspirando-se contra elle em certo dia, lhe deram uma pisa
de pancadas, que na etiopiea lingoa chamam I( Tunda I) eo
lugar onde lhe deram chama-s8 « Cumbe. I) Como se fez o caso
publico, por antonomasia lhe chamavam o Tunda-cumbe, e
sendo por este nome de todos conhecido, corno quem faz
do sambenito gala, quiz do modo, que era apellidado, apel·
lidar-se. D'ahi se foi para a Freguezia da Varzea, e n'clla
esteve com o mesmo exercioio de feitor do CapiUlo Lourenço
da Cunha Moreno, e depois tornou para Goianna, e se fez ai'
mocreve de peixe, indo, com uma besta, a busca-lo pelas
praias, e pelas portas dos moradores a vendê-lo: n'esta 01"
dem de vida se manteve, até que succedeu o levante do Re
cife, em que com o dinheiro que lhe deram o elegeram ca
beça de 18 facínoras mulatos, e mamelucos, vagabundos,
que por ladrões, e homicidas andavam criminosos, para aju
darem aos levantados: e não sendo a vida má para vadios de
tanta consciencia como estes, com seguros para usarem das
licenças costumadas, em breve fez. um Terço de 500 com ou
tros que se lhe aggregaram. Bem sabiam os que para tal dig
nidade o elegeram, que crime era ser cabeça de foragidos;
mas, como para fav-ol'ecerem, e ajudarem os do Recife, a de
sejavam, e este homem por bruto não discursava n'este ca~o,

deram-lhe a entender, que por fazerem d'elle muito conceIto
o assignalavam, e elle se deu por sastisfeito da eleição, jul:
~ando-a a seu merecimento mui devida. Masa razão certa 1'01
pOI'que, q\lando por volta da fortuna mal lhes succedesse"
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'POUCO se perdia, que elIe fosse o que pllgasse. Via-se, ~o
rém d'ella tão favorecido, que aquelles que por aventureIro
lhe deram os seus votos, inveja depois da sorte lhe teriam;
pois o Governador, inteirado bem <.l'elle, e de seu trato, da
parte de Sua Magestade lhe deu as congra~ulações de qua~to
obrara, e com o posto de Coronel, e aVIsos de um habIto,
mandou-lhe polvura, bala, e muitas armas, sem lha estra
nhar, nem lhe fazer cargo das mortes, roubos, desacates) que
por aquella Capitania, e pelas mais executára; porque ia a
conserva-lo, para o mais que por sua ordem em desolação de
Perna mbuco queria que se fizesse, como por partes no que
se segue se irá vendo.

Depravados se fazem alguns homen.s em seus vicias, e
sem se correrem do que fazem, correm-se de que se diga o
que elIes fazem: e vem a ser para os taes maior injuria dizer-
e o mal que obraram, do que presistirem em ohra-lo sem

rebuço. Estava o GovernaJor perpetrando violencias, e in
justiças claramente conhecidas contra as ordens Reaes, como
absoluto; e d'este seu proceder, Que era milo, não se corria,
corria-se porém <.le q ue, conhecendo-se, que o era, se dissesse
que n'elle se fallasse: quiz com ameaças de rigores tapar
a bocca a todos, pondo-lhes preceitos coercitivos; e supposto
que em desvanecimento era tão louco, que presumia dever
lhe subordinação o mesmo Bispo, remelleu-se a escrever a
carta, que se segue, aos do Reverendo Cabido, da qual não
continúa aqui a resposta) porque, como os mais d'elles eram
da parcialidade do Recife, não foi tanto ao pé da lettra, como
devera ser, se taes não fossem.

Carta do Governador ao Reverendo Cabido de Olinda.

« Como por todos os caminhos desejo evitar quaesquer
« alterações, que o Demonio intente fulminar nos animas, e
« corações d'esles traidores, que andam ausentes, e tenho
« declarado por cl'iminosos de lesa Mageslade, paI' um bando,
(( que consta a Vs. 8s., devo buscar todos os meios da jus
(II tiça, e da caridade conducentes a este fim; e como um
l< dos mais pl'Oporcionados sl'ja valer-me ·da fidelidade, zelo,
li virtude, que se acha n'esse IlIm. Coabido, peço a Vs. 8s. da
« minha parte, e em nome de El-Rei Nosw Senhor lhe 01'
« deno, que em Cabido pleno façam presente a todos esses
« Capitulares, não consintam que em suas presenças qual
c( quer pessoa, que seja, Ecclesiastica, ou secular, falle ou
cc contradiga as disposições pendentes, que por mim, ou
« p~los Ministros Rep;ios se ordenam á execução do sobl'e··
« d~to ~m; antes, com o zelo que se deve achar em tão gl'andcs
« dlg.nJdades, e tão fieis Vassallos de Sua Mageslade, evitem
• Q dIssuadam qyalquer perturbação, que por algum cami-
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« nho se possa fulminar, trabalhando quanto lhes fór pos:.
« sivel, para que introduzam nos corações de todos a fide
(( lidade, e veneração, que se deve ao muito allo, e muito
« poderoso Senhor n. João 5.· nosso Rei, e Senhor natural,
« a conservação d'este seu estado, á paz, e união entre todos
« estes seus Vassallos : e de todo esse II\m. Cabido espero
« que assim o façam, e peçam a Deos em suas orações, esa
(( crificios: e de tudo o 'que obrarem n'esta materia darei
(( conta, e parte mui especial a Sua Magestade, que Deos
(I Guarde, para lh'o agradecer, conforme o pl"Ocedimento
« que tiver em um particular, lanto do seu Real serviço, e
fI de tanto agrado de ambas as Magestades. Deos Guarde a
« Vs. Ss. muitos annos. Recife, 12 de Abril de 1712.

I( Felis José Machado. »

Eis o que continha a carta do Governador, e sendo elle
a quem todos deviam acreditar de desleal, pela inclinaçiio
que moslrava aos desleaes, veio a descobrir a mina, de que
nenhum outro jámais achou indicias, nem elle os achára, se
o interesse, ajudádo da sua malicia, e pouca Christandade, o
não movera, por querer que n'este seu tivessem os culpados
desculpa, e o fisco Real a perda do mais, de que a sua pouca
fé os absolvia.

João da Mota, Chefe que foi dos do levante do Recife, e
por isso confidente, de quem o Governador muito se fiava,
foi por eUe- mandado em 19 de Abril POI' Capitão-mór para
Goianna, com 40 homens pagos, para com a gente do Tunda
cumbe, que era a parcial, reduzir toda aquella Capitania a
seu aceno: e ficou a cargo das Companhias de 'Olinda irem
entrar de guarda no Recife, onde o Governador tinha a sua
assistencia, para que no descommodo de ausentes dos seus
quarteis, ou suas casas, pagassem a opposição que fizeram
aos Mascates quando levantados, e com que d'ahi ficaram
para como contrarias se tratarem; e tão as claras se desco
bria pela parte dos que, sem lhes valer desculpa, estavam,
pelo que foram por sediciosos conhecidos, qu'c em todas as
occasiões que se offereceram nenhum reparo punha em ex
plicar-se por modos, que podesse ser de todos entendido. E
bem se vio nas armas, e munições, com que ao Camarão, por
ser d'aquella seita, forneceu; fazendo o mesmo mimo ~o

Tunda-cumbe, e dando-lhe o louvor de ser só o seu regI
mento, e o do Recife de Vassallos de EI-Rei, sendo de um, e
outro os serviços taes como se tem visto, e se tem dito.

A 25 do mesmo mez de Abril, foram soltos os Sargentos
móres ChristovlIo de Hollanda Cavalcanti, e Estevão Soares de
Aragão, e os Capitães Antonio Bezerra, e André de Abril de
Souza, que por inconfidentes na Varzea se prenderam, por
que os dous CapitlIes por pobres. nua tinham com que pagar
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a. Estev~o Soares era necessario para algum alvitre,
le se queixaram seus Patricios: só o Sargento-mór

'ovão de Hollanda com dezoito caixas de assucar, Que
J suu. mulher D. Anna de Azevedo, teve por este modo
iliçfío da culpa; e quem lhe deu a desculpa de ser com
ena? E o que se póde presumir do Governador, e dos

, TOS, que em tUa pouco pozeram a inconfidencia? Ou
" stiça poderia ser aquella, que na gravidade d'este crime
~ u para o seu interesse o seu melhor negocio? Tal era o

) estado a que ficou Pernambuco reduzido I
havia-se o Governador desgostado do que obrara o

•. João ogue.ira, porque só se agradava dos que lhe da
I s amens nas voluntarias determinações de sua desor

I la natureza: e por isso fez com que o Visitador o mandasse
Bahia em umaSumaca, que a 4 de Maio partia do Recife,

1.10 foi muito que o religioso zelo d'este Reverendo tivesse o
r. ia de um degredo repentipo, se pela detestavel inclina

um sacrilego tyranno se dispunha, por não ser a vez pri-
\ ", Que igual recompensa Qeram outros taes a obras se

m antes. Mas, em recompensa, quando chegou a Bahia foi
'1 ,cm recebido do seu Provincial, e dos mais religiosos,

gul' e deram os parabens de tudo quanto em defesa do
I'I' (tinha feito, e pelo contrario se estranhou ao CameHo
h I ·se, sendo o Reitor.. com tanta singeleza, ou, para me
lho' 'lizer, tanto refolho. E pela irregularidade em que o
I lb~ am estar incurso, se remetteu ao seu confessor licen
ç II 'a que n'eBa o dispensasse, em quanto se dava parte a
'o I' para o mais, que de la se dispozesse.

CAPITULO XVIlI.

•buco dividido em parciaJilades. Os fugitidos perseguidos resol
u ·se resistir; mas desistem da empreza, Um mulato trahe os per
l idos. Tristes circumstancias d'estes.

171~.

.ma das cousas, em que o demonio apurou mais os ar
seus enredos, para continuarem os odios, e as guer
Pernambuco, foi a divisão em que duas parcialidades,
'~m toda a gented'esta terra; tanto a Que seguia a parte
;Ife, como a outra da Nobreza, moveram para isto os ani
e todos de tal sorte, que pais e filhos, maridos e
res, irmãos em fim, amigos e parentes; e do mesmo
brancos e pretos, grandes e pequenos, machos e fe
eram nas opiniões por uma, e outro parte tão diversos,
ntrados, que se não dava meio de poderem concordar,
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sem embargo de que os principios dos do Recife fossem
falsos, e as proposições erroneas, os argumentos sophislicos,
os pretextos apparentes, as falsidades conhecidas, as menti
ras notorias, os enganos descobertos, e os erros finalmente
manifestos. E porque (j cabôelo Camaríio da parte do Sul
em Una, com o sequito que tinha, e em Goianna para o
Norte o Tunda-cumbe, com o seu rancho dos que moravam
no lugar, que chamam Sipó, e oulros muitos que o seguiam,
tomaram o partido dos do Recife; a todos estes parciaesl ou
chamavam Camarões, ou Tunda-cumbes, ouSipós, que omes
vaI que Tunda-cumbes; mas com a differença de que os mora
dores da banda de Goianna não usavam do nome de Camarõe
por lhes ficarem mais perto os do Sipó, e Tunda-cumbe;
e o mesmo faziam os que mais se avizinhavam ao Camarão,
que não se appellidavam Tunda-cumbes, nem Si pós, mas Ca
marões, e aos que seguiram a Nobreza, ou chamavam da No
breza, ou pes-rapados. Este nome se lhe deu, porque os d'esle
partido, havendo de tomar armas, punham-se logo descalços
e á ligeira, para com menos embaraço as mancarem; e assim
eram conhecidos por deslros n'ellas, e muito valorosos: d' es
ta sorte tis que eram da parte da Nobreza chamavam-se
Nobreza, ou pés-rapados, e os que eram pelos do Recife - Ca
marões, Tunda-cumbes, ou Si pós.

Não eram para tolerar-se as pressas, e os apertos em que
se viam os homens, á visla dos excessos que o Governador
fazia para prende-los, ou fosse pela força, mandando em seu
alcance tropas, que os perseguissem, ou por engano, como
por esse quiz prender ao Capitão-mór Mathia~ Coelho, antes
que pelo Bando o seu supposto crime fosse descoberto, es
crevendo-lhe uma carta, em que lhe assegurava o socego, com
que podia eslar em sua casa; e logo no ou lI'o dia o man
dou prender, e sem duvida seria preso se esse mesmo avi
so o não fizera acaulelado, pondo-o em desconfiança tan
ta urbanidade. Que infame Governador!

O Capitão-mór Antonio Borges Uchôa, que estava ser
vindo de Vereador na Camara de Olinda, receioso de que, como
aos mais, sem culpa o houvessem pOI' culpado, deixando, por
conselho de um amigo seu, essa assistencia, foi occultame~

le em alcance de seu irmUo Alvaro Barbalho Feio, que haVIa
pal'tido para as Minas, e não lendo fcito pouco em alcança-lo,
sem caIr no risco a que se expoz, unindo-se ambos, se au
sentaram para ficarem ao menos mais longe, por enUlo, de
tantas perturbações; mll.s em seu seguimento correndo iam
as desgraças.

Era a sua mesma Nobreza quem mais se oppuoha a08
homens Nobres, alvo dos invejosos Mascates, e Miuislros, que
.queriam conll'asta-Ios, e abale-los, para que mais soltos con
Sieguissem o fim de seus enredos. E assim como o ser No-



D A I' R O V I li! C I A. D E I' E ti. NA ltI n ueo. 191'

bre era a maior culpa, e a infamia mais vil para com elles; os
que com o peso d'esta carga se sentiam opprimidos, sem a de
pôrem, pelas mais incultas brenhas tratavam de esc?~der-~e,
e ainda assim nfío se davam por seguros com toda a dIligenCia)

'que punham em resguardar-se; porque o adio, seu fiscal, que
os acusava nem dos espessos matos, a que tinham apellado,, . . .
salvo conducto lhe permlltlam que.tlvessem.

Peregrinos pelos bosques, e desterrados de suas casas
andavam os naturaes de Pernambuco, e os estranhos n'ellas,
por ficarem ao desamparo, dando assaltos, e fazendo insuppor
taveis avarias, a que mal podéra dar passagem a paciencia
mais solfl'ida, quanto mais o brio e o valor dos animosos co
rações Pemambucanos ; se os não inti.midára a infamia de
traidores (posto que repugnante ii sua fé, e muito incompati
vel) de que os que realmente o eram os accusavam. Fugiam
por temor não da calumnia em quanto ao ser que linha, que
era falso, mas porque já outros innoéentes, por falsas accu
sações, tiveram a sorte dos culpados; e he mais certo
quando para abona-las concorrem como n'esta, Tribunos, e
Magistrados, com toJa a mais iniqua, e malevola cohorte, que
os excita. Eram da quadrilha detestavel do Tunda-cumbe
os mais afoitos em seus desaforos, por trazerem as licenças
Iii de longe, e a dous principios absolutos, respectivos: o
primeiro o da innata(~) vileza sua propria, e mádoutrina,que
a furtar, e matar os adestrava; e o segundo a vontade que
conheciam em quem lhes dava as ordens, e os mandava con
tra os de fóra. N'estas duas bases se sustinha toda a machi
na das maldades d'aquella vil, e pifia canalha vagabunda, que
para terrOJ', e desprezo das pessoas, e familias mais honestas
e mais gl'aves, em um corpo se compunha, com permissão
de enlrar este pelas fazendas, e moradas destituidas do po
der, qUE' as defendesse, a descompo-Ias, e rouba-las, como
por cfiicio ; sem respeitos a Nobreza de seus donos, nem ao
decoro das venerandas matronas, n'ellas assistentes sem ar
mas, sem forças e sem soccorro algum que as amparasse.

(~) No proemio d'este Livro IX já declarei, que a redacção d'el
le, ou da historia dos Mascates, não he minha, eque eu, cingindo
me á regra que me havia prescl'ipto, apenas toquei levemente
em alguns periodos, ou nimiamente escuros, ou absolutamente
inuteis, conservando todavia o typo, as ideias, e o estylo de seu
a,utor j com tudo rogo ainda ao benevolo leitor, que, quando
for lendo este Livro IX das minhas l\(cOlorias, se digne attender,
que! sen.do o fim principal de meu trabalho daI' subsidios para
a Histona, eu não devia prescindir de minuciosidades, princi
pahnente sobre factos, que a ill1prensa nunca pubhcou ; e nem
mesmo alterar a redacção de tal sorte, que mais parecesse mi
nba, do que d'aquelle que. escreveu ha mais de um seculo.
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:Esta era d'este bandoleiro, e seus sequazes a alegre e con
te vida, que passavam a golpes, e a desgostos da triste,
flue os nobres homens pelos matos padeciam, corridos sen
cego; sem descanso, e sem repouso; servind.o-Ibes de in
tivo para a pena, e para a magoa o violento repudio, e de!,
paro de suas filhas donzella!;l, e mulheres, a quem, sem
poderem valer, nem serem bons, tinham deixado.

Da parte do Sul, do mesmo modo procedia o Cam
com o Terço dos seus Jndios iguaes apertos, e absur
commettendo-os sem que Ih'o prohibissem, por ser o imp
de seu escandaloso movimeuto soberano. E podendo da
não se deu por desobrigado de obediencia tão injusta;
que n'e11a levava o passaporte para os estr'agos, furlos, I

bos, e rapinas, que tanto que sentir, e perda deram a q
tos esbulharam, N'este aperto se poz o pacifico socego
nobres moradores, que só com fugirt>m d'aque11a h(
e desprezivel gente, poderam de outras maiores desgraço
livrar.

Os Capitães Leão Falcão de Sá, Francisco Cavalcan'
Albuquerque, seu Cunhado, e Jose Fernandes da Silva, C[1

dendo, que em se remontar estariam mais seguros, tom[
a derrota do Sertão para os Cariris, ondc se lhes deu nol
(levada por um homem, que depois d'elles fôra para ci
de que as prisões se tinham moderado, e tudo estava já
mais socego ; contentes com esta nova desceram para o f
fe, e antes que chegassem às suas casas, tiveram o desen ! I

de estarem ainda como d'antcs. Desceu o Capilão Franl
Cavalcanti a informar-se de seus irmãos, de alguns pa
tes, e amigos, e a todos achou desesperados, e comintenl
se armarem em um corpo, para resistir ao Tunda-cumb
os buscasse; e para assim terem lugar de fazer por escrip a
Governador seu requerimento, afim de que pozesse termo,
excessos d'aquelles bandoleiros, que os perturbavam e , I

da tena. .
Sabida esta resolução, vieram logo os Capitães Leão d

cão, e JObe Fernandes, e cOQ'lmunicando-se com os Capil
móres João de Barros nego, que andava' escondido pelo n ()
e João Cavalcanti de Albuquerque, seu Cunhado, e cor J
tros, assentaram ser só este o unico remedio, em tanto 1
to, e em tanto desamparo. E para isso resolveram dar
te ao Sargento-m<;>r Mathias Vidal de Negreiros, part
logo para a Parahyba os Capitães Salvador Tavares da Fon:
e Isidoro Lopes de \\ladeira a avisa-lo; mas, como acha:
a terra revolta, com sentinellas tomadas as estradas, e ell.
esta mesma causa' ausente, e João da Maia fazendo Cl
doso esludo para colhe-lo, dimcultou-se o meio de fa
lhe, e só o fizeram com !;leu genro Martinho de Buli
que promeLteu mandar dentro de 8 dias a resposta, e eOIl

--~~
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klcsperança e com grande cautela~ pllra que os não prp.ndes
sem se vollaram os dous mensageIros.
, 'Jlllllil porem foi toda esla diligenc~a, porque M~lhia8
'idal só lratava de esconder-se, e de mais nada; e no llüeT

vallo da .demora foi preso João ue Banas, ao qual em 28
de Maio levaram do mato, onde se escondia, para a Ca
pilanea da frota :llé o tempo d'esta dar a, vela; lendo sid~ dei
coberlo por um homem fie quem se conlJavn, e a quem vlolen
laram para que o de~c~br~sse. 1<: antes ~e entrai' em a Nao,
passou pelas mesmas InJuriaS, que os mais passaram, dos mo
radores do Reci Ce : roi esla prisão, de lodos os que seguIam a
parte da Nobreza, I\1U i senlida, por conhecerem o seu .zelo,
talento, e valor; riotes que Lauto O I'aziam mais amavel, quan
to para o disposLo era maior, e IIInis manifesta a sua I'alla-.
Animando-se com tudo os rompanhpiros I que ilOS valorosos
nem lodos os reveze.s da fOI'luna acovardam) diziam entre
'li, que em UIU hOJ,nem nãu consistia dos rnai' o desempenho,

em pOl'q ue faltasse frustava m-~e as espera nças de poderem
conseguirs uas melhoras: e resolutos se dispunham a tomar,
pelo seu credilo ca,ia qual, vingança das atl:l'onlas, flue a to
los se fazia m.
. João Cavalcanli, o de maiOl' sequilo, por ser Capitão-mÓI'

na boa gente de S. Antonio da àlalla, qucl era muita, assentou
'um os da COllfcrencil'l espcl'ar que o prl'vocasscm, para ter
la aceitação melhor desculpa, e 110 oulro dia retirou-se pa

"a o mato, deixando ordem a ·se.u !ilho José Cavalcanli que
os que fossp.m a busca-lo soccorresse com cHne, e com ra
inha, e para isso esLivp-sse apercebido. Chegaram muitoi,.
nas um mulato, trahindo-o, em 10 de Junho avisoll ao Go
'ernado!' de que o lI1eSU10 l:avalcanli, seu cunhado Leria
'.lIcão, e oulros, movcndo o povo, so levantaram

Antonio da Silva, Capililo-mór' de I~urassú, cuja fê fui
empre l'IOS nal\lrae~ e5cruI 'o105a, fez () mesmo aviso; e em

'esposta teve ordem de marchar com toda fi fl'eguezia ronLl'a
l)S que malcinára. Da Praça o SlIrgento-mór Manoel de Uli
eira de Miranda partio para II mesma pal'le com os soldauos

I,agos; mas Ilada tlnconlraram. Oe Çoianna o Tunda-ctllllbe,
01' ser em fllncções semelhanles milito promplo, e para se en
I'anderel' cle mais solieito, prclldeu ao Capilfío José Fcruan

. es, que a Antonio da Sil'va ia aggregado, c posto que 8 este
areces:;n maio termo, e a outros Cabos, e dilferenLe satisfa
.10 pedisse aquclla grosseria, cio que o soíl'rimenlo que li

"",~.eram, houve com ludo de ir preso até o Recife, ondo chega.n
0.; lO nenhuma demora lambem houve em o sollarem,

. Iresle iniaginario lev:llIte tirou o mesmo Capilão-mór de
. :uarassú, como Juiz ordinario que enlão era d'cssa VilJa,
lIla devassa, e sem que d'alla contra alguom resullasse lllgu

, -la culpa, I'ez demolir uma casa lIa viV"euda das que tinha o
TOMO IV. 25
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Padre-Antonio Jorg.e Guerra, e seus irmitos em seu engenho'
a dous dos quaes logo prendeu', porque á f0rça quiz de incon~
fidentes dar~lhes o nome; um, o Capitão )\l'iguel Lopesr de
pois de sete mezes foi solto, achando-se sem crime; e o
outro, Jafio Alves, que estava em iguaes circlirnslancias, este
ve <lous annos na caueia, e ahi lhe deu uma paralysia, e nem
pai' esta se teve d'elle piedade, para que na prisão se lhe con
cedesse mais allivio-. Destruiram d'este Padre, e de seus ir
mãos, as tropas que os procuraram touas as lavouras, e quan
tas criaçõe miudas tinham na fazelHla, e as boiadas j e a
um d~elles mataram um crioulo de valor, ~anto no pre
ço, como em talento. Prenderam a oulros mais que em 17 de
tulho vieram rara o Recife; a saber, o Capitllo João Luiz
Correia, um seu filho, e outro sobrinho, deixando-lhe pri
meiro a casa ra-sal; sua mulher e uma filha posLas na rua, e
Tl1l1bado quanto tinha no seu engenho. Arrasaram mais a~

easas l!Ie doos morauores, l\Iathp-us Ferl'eira, e Antonio de·
Souza; e n'esta volta se mandou pÔI' fogo á casa do Capituo
mór l\tathias Coelho, e ao seu engenho! Recolheram-se a
tropas levando com sigo presos, além uos referidos, ao Alfe
res Diogo Carvalho Maciel, e lres mais: era um d elles um
mulato uo Capitão Leão Falcão, que no mesmo dia que che
gou ao Hecife o tratearam por acompanhar " seu SI'. quo
n'esta occasião pôde fugir dos alcances de Manoel Bal'boza,
depois dos alvitres, que d'elle "O Governador' havia dauo.

Com as alterações d'esta bona ca deu iJ. costa o Padre
Antonio Jorge, sendo obrigallo a estar <.Ioos annos ,'etirado
do commercio dos homens, fugindo de ser visto que era o
mesmo deixar-se ver, qoe ser preso; porque, supposlo o Re
verendo Bispo sabia o nfío culpal'am lia devassa que a requir
Timento do mesmo Padre mandou se lhe tirasse, cOOJO pa
ra satisfazer ao Governador deu oruem qoe o prendessem,
não tinha valor de reLI'ata-la, por mais e mais que a razão,
e a justiça o persuauissem. Fogiam de recolhe-lo seus paren
tes, e só se fiava dos amigos, occulto pOl' hosques, e ,'etiros,
dando-se-lhe o sustento ás escondidas, e nas mudanças ~e
um para outros Jogal'es, para furtai' os motivos ue suspe~

,ta; passou noites tenebrosas por caminhos horrendos, lamel·
ros, e rios cheios, com riscos evidentes a cada passo, molha
'do, fr'ia, e mal alimentado, a pé d'escal~o) sem fôrma de Sa.
em'uote, para que assim podesse ter disfarce; e sobre todo
falto de saude, e a pOIlLo de morrer ao desampar'o, p~JlI.he
ser impO's6'ivel, o curar-se, Mas, como a fOI'Vuna, penmltll.n.
do-o Deos,. ajuda os·animos, foi-se a Araripe em. uma nOIte
occultamente eomo a-nda,va, e ()J Licenciado Manoel de Fa
ria I1:1 e- f.ez B1raça lie J:emedios, ~ue' fGi' t'ornal1 ao engeoh01 do
'PeoêdG em casa d0 Padue Antonio Vias de' Vi 11ela; ; e suppos'
to 111.6 foram neeessarhils, tious.flesg~atl'dO&1 em tempo que um'
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8Ó he ella 'OU&bostl., tanto de medicamenta" :como de llJ~itnei
'10S ,come 'ambos os tjwesse 'Vigiln~l1te&, ~abio dahi s;io :pana 3.

campanha a encbel' o urso Ido seM f<lLio" que para compl~1ar

fi j'ofiia falilaiva.
o Ca.pitão Leão Ji'alci'io a~?<!Hl.da mes 11\ -SOl'Le,. !?O'r d~s

tino falai., lre-s 8111l0S sempre,a nOlle'; e cralID n dJIIlg nClas
laes 'Para p:oonde-Io, que.em nenhuma parle se tiillLw por S~

garo, porqu~ iguolmcrlbe com elte .el'a .culpuj\.o quem l?arR
e H,v1'al'llhe dessel uga : e,como o seu a' \loJo (j) faQ;,la sei' LeJIlIdo,
e<esse temOJ' era a .C" asa de que CORI ma is eras o.l1lu cassem,
Cls'uias 'para eUe eralll·nolille6., ,e '68ba' nos caminhos !!lassava,
solúlario, e ás eSOlll'a-s, sulcanclo lamas, escol reouo agua'S;
deitos, q:ue.1 inclemenoia do ,iovel no pll:>dllzira. TodO'S es
te pllSS0S., ainda com taes descolllmf~dos, lhe eram necessa
rio', para ba\'er noticia dos q,ue onlra clle se moviam, e do
mais que pelo mUlldo.&e pas"ava. A l.,gu mas vez s Ibe &uo.ce
deu, o'estas andauas, 'topa I'-se com 0 Padre Anton io Jorge, seu
awi:go, ou C0:m ud~Utmas O~ltras ,r,~s '(»as que na me ma pe
I\egritlllçiio eram consortes; c f@i IUI Cidade de Olinda on(~c

ma.is cerLos tiveram OS ellcol.tros,. nas casas dos que em lo
dus 0S 'trabalhos lhes haviam sido c<illlfideules.. Ahi de ou
tros parliculal'cs 60US amigos a qu(',m a achelsidade mutua
os escol'ldêra, tf(~ra m, ,por caS,~la I ,cOIl0l1<l'SO, vi!>'; Lados. oe entra
o sOlllimento de sue essosMío opposlos, se davam oSlpa'ra~

bailo!) ,po,' 'se aV'i,:; ln rem.

CA,PlfOLO XIX,

Morte lIe 1c'edro de \Lima. Vinda dos Ouvidores da arahjha e AI4go~s.

por "Chamailo do Governador, Prisão dos filhos de Cosme aezerra.
'Bando contra este, e em favor Be Mathias VidaL

1'71 ~.

Sfío a vida, e a morte espelhos, em que uma e outra 813
rel1'U'tam; e assim nrlu'pode acabar bem quem sempre viveu
mal, e nem mOITer mal o que em toda vida obrara bem.
O!! morte de Pedl'o (Ie Lima se pôde colligir qual fosse ~ sua
vlüa: e d'esta ,se dava a conhecer, qual por fim viria a seI'
sua'morle, . FOI este-um ,mulato desalmado, ou porqNe tives
se esta condIção por natureza, ou porque o seu exercicio
Ih a ~udara : Caho dos foragidos do Tuncla-cum'be, c com
panhclI'o de Gonçalo FelTei"a nos assa'ltos fOra o terror de
GOlanna, e das mais Capitanias, onde se vi;'am as extorsões
mOlt~sJ Tou'bos, e oulras dcsen'Volluras, que, com immodel'a:
das Ilcen,ças, obrou de sua absdluta liherdade, dando mui10
que sentll'r 'aos que Ilhes nuo era possivel defenderem-se, Ao
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este mataram á espingarda em 2 (le Julho, e acabou se
confissão, paganl\o assim o que á tantos sem causa hav
feito: e não ho muito que quem viveu toda a vilia com e.
trondo, viesse acaba-la com estour'o. Mas, nem com eSl
exemplo se acaharam os insultos de sua quadrilha, que ~

ram continuando como dantes. O homicida se diz fôra u:
crioulo conhecido pelo Chico do Capitiio Nicolao Pcreir
morador em iguarassú, que, sem and;,r acompanhado, er,
pelos desafol'os que fazia, mais temido, do que o Tunda-cu"
be: e fJor isso o mandou °Ouvidol' Bacalhao matar peloe!
pltfiO de Campo Manoel da Costll, que com outros do seu s
quito, debaixo de todo o receio com qlle se dispozeram
busca-lo, lhe atirar'am, e cortando-lhe a cabeça, a levara
pal'a a Cidade de Olinda, e d'alli parll o Hecil'e ao Ouvidll,
q ue de a ver se deu por Sll tisl'ei to, da ndo lie grali ficaçfo
quatro rnilréis lIO que [h'a à!lr'Csentúa !

Tão entranhavel era o adio, que o Governadol' contra
Nobres, e contra todos os orpostos aos tio Hecife, tinha COI
cehido, que a si proprio parece se offendiil de occulla-[o;
fazendo gala lio poder' para li vingança, soltou as velas aSl

vontade. E sem que o movesse algum eslimulo, prescind I

ele todos que lhe podessem riespertal' a con 'ciencia. Era I

seu desejo acreuitar-se de hp,róe, sem attender que os l'eill
heroicos nenhuma correlaçfío lem com a tyranniu; e ql
seus actos estavam tUo longe de louvor, que aquelles qu
por lisongeiros, Ih o attribuiam, n<1o deixavam de cah.
em vitullerio, pois obrava audacioso, Cf'go, sem razão, se
zelo, sérn fé, sem amor, e sem piedade, com refolho, co I

dolo, e com manifesla ambiçlio de se enriquecer, c adqu
rir thesouros por meios Ul0 illicitos, tão crueis, e tão esoa I

dalosos, como era a mina total de Pernambuco, nos credito
nas honras, nas vidas, e nas ralendas de seus natumes : nill I

certamente tem isto de hel'Oismo. Dominado por tãu deso
denadas paixões, intentou o Covernador', par'a fazer aCfe
tadas as falsidades, que eUe, e o iniquo Ministro altribuira
aos seus desaffectos, que se senlenciasse a devassa, e que
pronunciados fossem punidos como réos de lesa Magestad
antes que se conhecesse, e publicasse, que o não eram, ~a
este fim fez vir os Ouvidores da Parahyba. e das Alago'
para, com o Ouvidor Racalhao, e o Juiz de fÓI'a, conslituire I
uma especie de relação, que condemnasse a morte todos
presos, e fossem esles justiçados incontinente, CI)1110 era vo I

tade dos Mascates. e affoitamente o (JrognoOsticavam. Ve
com effeito da Parahyba o Ouvidor Jeronymo Corrêa I

Amaral, em 18 de Junho. c a 6 de Julho chegou o das Ak1gõ
José Soares d'Ac1wha e demOl'ararn-se ambos até 10 do u
timo mez, dia em qt;e se retiraram para os seus district(
sem que nada ~e 'resolvesse sobre os presos; porque eit
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JS Ministros sustentaram, que sem expressa ordem d'EI·
nem o Governador os podia chamar, e nem elles muito

~os intrometlerem-se no que lhes não t?cava Com esta re·
ução suspendeu-se a execução appeteclda pelos Mascates,
om tanto empenho, que olfereceram tres mil cruzados em
heiro ao Ouvidor das AlagÔas, para que desse o seu voto,
fÓl'ma que 05 do Recife requeriam, ou por aqlJelle preço
) compravam. Estp. Ministro honrado certificou, que assim
inham peitado, e firmou o seu certificado com juramento,
u~ tudo foi enviGdo para Lisboa. He natural que com o
Parahyba se praticasse o mesmo.

Como em todas as Capitanias havia ordem de se proceder
üra os q.ue a ma tenção, afejando-Ihes o crime, malsinar'a,
J segUl'avam os longes, e os retiros a quem para os mais

otos se ausentava, porque, ou por temor de incorrer na
sma pena, ou porque quizessem passaI' por mui puros,

I toda parle euconlravam os fugiliv\)s quem os den\:111ci·as
Para os sertões de Ceilra Grande, tinham-se retirado

"a suaS fazendas, o Capitão Cosme Bezerra Cavalcanti, e
s dous irmãos, AIH.!I'e Cavalcanti, e Luiz ViJal, filhos do

, litfío Cosme Bezerra Monteiro; e tendo t1'elles noticia o.
1ilão Manoel da. B.l)cha Lima, Commandante do Presidio

ql n'aquella Capitania se conservava, encarre~ou ao COl'O

no João de Banos ~raga para prende-los, e este com a 01'
{ llanGa, que se lhe d(}ll, partio a fazer a diligencia. Ias

I vaqueiro dos mesmos homens a quem Braga procurava,
, II ando pelo campo, e vendo a tropa, que para a casa de seus

os se dirigia, corren no cavallo em que estava montado
, I. 'a avisa-los; porem a tropa, fazendo-lhe rogo, ferio-lhe
u a perna, c matou-lhe o cavallo, de maneira que oilo pÔde
ti ' o aviso. Entrelanto UIll mulalo chamado Barnabe, es-
r' 'lO dos fugitivos, acodindo ao estl'ondo dos liros, disparou

}spingarua que trazia, e malou um da tropa, e os oulros
d 'sta dando usna descarga o mataram tambem : então, io
v .ltiuclo furiosos a casa, de deulro fez fogo o Capitão Cosme
1 zena, e malou um, e ferio a dous, e muito maiorestrago
. I ia se a tropa não lançasse fogo em roda da casa, que era

~alha, Apenas a casa ardeu, os dous il'mãos Luiz, e André
. Iram, e entregal'am-se a prisilo; mas o Capitão Cosme se

sel'vou dentro resistindo, ate que, conhecendo que infalli
Imente morreria queimado, saltou de uma janella, mas
ando mui maltratatio u'esle salto,reotleu-se, e foi preso, A
le Julho cheguam estes presos ao Recife, onde os Masca
l, e J?ais canalha os apuparam, e injuriaram quando em
~1I0 dia passal'am algemados pelas ruas, Pedindo o Capitão
sme Bezerra ao Coronel que o conduzia preso o favor de
o passar de dia por Goianna, para que o não vissem em
'I'\)S os que n'aquella Villa tanlas vezes o tinham visto irn-
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PUOhlH' \\IU!r.a à"e JllIiz @l'tiJ~I~lll:i,0., prom&titJcu..;iJhe le Coronel
I'iw.er es.tellW'()I'; m '" inJllmelJl<ellte regud6U.aS ·.~el\sldl3tll'l

.s~r~e qtJe passo~ com 'OS \3r'e.sQ}s 'Pe~ ,n eio dll~ ruas de
Geillu.na Clia ,olerte dÜl, pa rn sel'em ,es.clll'oeei<!las, .<)(lltJlO foram
peln eRRa) h'il ! .

,() CatPitão M'3llíloel rl3 Rocba ima, fJl~le U'í/j) S(i)IJ,cd,tG quiz
pal'/lç~ nas lPl'isões d;esws il'mfíos. 4L~e~lcand(')-s.c lDai leal
q,u.e todos aousta da.cle.sglraça d'ell,e , papa encobri,1' 'sem \lu
viii a o0lbar<ha .com que se veoclêna ao.:; moradones 1 el'flam·
b\.lcaliloll., nf\ 0CCllSifío do [).l'imcil'odevarlte.'<!\Mando pOl' (i)ltdem
do Governador' Sebastião de oGa·stl'o Cllidas, CO.lfl oulr'os ,Ca
piltães" 13 ·'ohlaIJ(i)$ ·do Reeir.e ia pnende-los, Jleab(J)w apaixo
o:óido, sem sacl'amen~osl pOi' ,lhe lançarem .em I'obbo essa 00
.har,àia,

Ias o 'GO\lel'Oad0l', nuo -tendo comseg·u·iJQ a .pl iS1I0 do
S;tl'~ento·mór Mil Lbia-s Vidal, qlJiz aploiVeitar (j) genio tiocil, e
.sincel'O dos Pernambl'lcl\1Io6, Uíe pc>uco od'Í<>lSOS, quanto
promlP.tos a.pel'd0aJ' offellsas a qUt'.m os busca, e lembl'@u-~e,

.para prende-Io"cl@ ;vil ,engano, '<ilu.et>e lê'lIo s6@uinte13a(ldo.

K Felis Joo5é lJ1ac1uulo ae Mendonça Castro e T'ao5concellos, do
« Cono5elho de SlHl ,'lil{/est(t(le, {/1te Deos gua,.de~ DOfl.f!lal'io do
li Concelho e terras d'enlre Hom.em e Cavadoo Senltm' das ca
r( sas de Castro, Vflsl:oncel1ns, Bal'ro;:;o, e dos solarl,!s d'e{llls,
r( Alcaide-mór de Hoi1'(;o, ComJnendadol' e 41c,aüle-mór das
li Commendas e Vil~ao5 (ln Casnl, e Sei.co de Obidos. Governa
l( tlor (te Pernambuco, e mais Capitanias (tnnexa,~. &c.• &c..

•(( Ponqluanto pela devassa que R)illlclei tirélr a respeito
c( dOIi delinql!Jer,)tes qlile se achaV'llll cGmpl'ehendiclos no infa~
«( lme .Cl'iml6 ulc 1r;lcI,nfideneia, l\ de le8a MlIgcstade, se tlfio

.t( ach.a cwll ado n' \la o Slal'genlü-1foI0r l\lalhias ~idall~e e
(( gJ·ej.ros~ nãe obstante a eflicHcia oom qll·e os :;el\s~nlll'loS

II prete.ladera·11'l ·csCUII1Cee.I' li) seI.) bom pl'ecedimcnto,.c honra
/t di65.Í1Il\I0 termo, Illas ant<'s se ·verifica SOl' um d0s mais fieis,
i,l e Itlae.s 'Va~sallos qlue IteA'! Sua lagesLade o'eslas S'l'.Iélti oon
(I <'.Iui-stas,.que sabe imiLar aquellas acções de fidelidade, que
~ taloto resplanJeocram '110 seu memol'a\(el pai, e meu aRtiga
>« Ipredcce/isol','O 'e~1fIOT"AAdré'Vi~laldeNegreil'08,a ou~ova

.J,( 101:, e llealdad,e de-v,e Lodo Pe"mao[JlbllOI~ a gl<)J'ili de sua 1'6S

.l( ta~)I)ação. E mll'l infol'mado o mandei .deolal'llJ' no Bando
.K ·em qlliJ·e lie nomeul'am os vevoltosos, e inoonfil'lentes, eeol~

II este escl"ilp'Lo pl'(wedimenLo se ~Iel~a 'o dito Sargento-mór,
~( <COlO n.otavlel pllejuizo d0 seu oredilo, honra, e I'-epulaçã~,

~( senfi\llil tud<il quanto se ~he icmputou falso, e menos vord'adeJ
j« 1'0 : ,pontaot0, 'hei por bom de o I'esti lIu i I' ao seu antigo es
~I t~do, e:a aqu<:'lJa-s honras, oom que semplle ,oonser\lOU o
K .Luzimento de Billl pessoa, E ffia11d<il !Se lhe entregue.m to
~ dos 08 seus nens ffio.v.eis, ,e de mi'Z, que ISO lhe Uiv-ereflJ se-
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« ~uestl'ado sem ol!>jeeção, nem duvida algoma : e poder!
« IJvremeot~ o dito Sargento-mór Mathias Vidal rece-Iher-se
II a sua casa, sem que haja pessoa, que Ih'o ellc~ntlre, Dem
c impida; mas anles lhe. d'arão to~o o f'avor, e ajuda ~e que
I( necessilar, pal'a que asslln o consIga. E para que seja pu
« blica esta noticia, assim corno foi manifesto o seu desdoi
(( 1'0, e não padeça mais detrimento a pessoa .de um tfio bom,
« e fiel Vassallo de Sua Mageslade, se publicará este Bando
« ao som de caixas n'esla Praça d'Olinda, e Recife, e nas
II partes onde fór necessario. Dado n'este Recife de Per
K nambuco, em 15 de Julho de 1712 Ricardo Riúeiro Monçiío,
(lo OlHciaL Maior da Secretaria o fez. O Secreba,rio Antunio
1\ BarboGa de Lima, () fez escrever.

(( Falis José Machado.))'

Eis o Bando que deixou suspensos a quantos o leram, e
ouviram, e que ha bem pouco lempo tinham lido, e ouvido
outro Bando, declarando Vidal por tl'aidoJ', e inconfirlente!

ão tardou, porém, muito que se descobrisse o fim infame,
e vil d'esta burla. Vidal á vista d'este Bando approximou-se
de sua casa, e ia apresentar-se quando seus amigos o adver
tiram, qu~ aquillo não cl'a mais do que um laço, que o Go
vernador armava para colhe-lo j voltou Vidal para o seu re
~iro; mas ahi mesmo descoherto, a linal foi preso, e tratado
IOhumanamente como seus iIlustres companheiros, da·ndo
d esta sorte o Governador uma prova de quanto o temia, e de
quão fraco era o seu poder. Que iufamia! Que t.raiç:ío tão
escandalosa!

Estando a Frota em vesperas de partir para Lisboa, o
Governador mandou, no dia 12 de Julho, transferir de bordo
para a Fortaleza das Cinco Pontas os presos, e entrega-los
ao Alferes Luiz Braz Bezena, que, ficando seu carcereiro,
alél1~ de os cansel'var em ferros, se portou O mais cruelmente
poss~vel, consp.rvando-os incommunicaveis, e usando de todo
o ngol', que lhes augmeolasse os desgoslos, e padeci
mentos.

CAPITULO XIX.

Parte a Frota para Lisboa, levaDdo o Secretario, e outrol empenhadol
contra a Nobreza. Copia de uma carta do aio de Janeiro. Mor
tel do Juiz de Fóra, do CapitAo.mór JoAo de Barro., e do wtrado
Ferreira. O :Licenciado Devid d'A1buquerque, e ouwoi .Ao presOI.

I 'i I!!, e I 715 .
Tempo era Je sahir a 'rola para fóra da barra afim de

f!lsp~ral' a da Bah'ia, que vinha' 08' passagem en~Olll'ra-Ia.
Jahfo 8: 22 de JrUJiI~o; bem imp0rtanre- de menHras, de falsos
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teslemuuhos em autos, e certidões, que reputavam tono
nambuco culpado. O Governador, com luuo, receio
que se descobrisse H verdade perilnleo Rei, equeem CI
quencia o clemittis!ie, prevenia-se de celtidões de Mell
que attestav:J1II i)ilSs;I.r ('ne mui mal de sau(le, emhora (
o vissem gordo, e ncdio,. e rez publicar pelos seus, que
aquellas cerdidões mandava pedir a sua demissfío: n
certo !te, que el1e Laes certitlões nfío remeLleu, e só as I
J-llH'il illudir a gente ue Pemamlluco. no raso de chegar
o mudasse. Enviou na Frola, pal'fl-justificar na Gó~te

governo, o Capil;'io Antonio Bal'lwza de Lima, seu Secrel
e um dos inslrumentos das desgrflças dos Pernflmb-ucf
pr.etextanuo o Secretario qu'e ia levar a Porluge.1 uma n
pal'a enlrar Freira; porem conheceu-se ser I:-'esoluçfí
mada de novo, porque, eslandoa viagem da llIhajâ dete
nada, e justa, elle tres dias antes da partida foi que e
solveu a ir, recebendo dos Mascates 24 mil cruzados dr
nativo, alem d'ordem para receller mais se preciso ross m
Lisboa, tanto mais sendo o seu genio bem apropriado '<
estas inlrigas, porque LHO filei] qual Lucano se cncar' tl~

como qual Protheo se finRia, e lransformava. Levaram
malvado a Lisboa, não sô o zelo pela causa dos Mascate, em
que elle .tanto figurava; mas ainda sobre tudo o seu <r 1

ingrato, que em remllneraçfío da grande estimação com
os Nobres o tratavam, qlliz se conlieCllsse a vileza de
auimo, (ll'rsegnindo-os trio desapiedadamente.

Necessidade havia de se multiplical'em cm Lisboa o
cusadol'cs dos PernambuCflnns, pa!'a que mais f-rlcilrncul
acreditasse o que cOlltra elles se dizia, e assim roi co '
niente, que COlO o Secreti.\!'io partis:em igualmente na F
dous Patlres d>l RecolHa, ( O Fel'l'fío, e S0U companh
Ajunlaram -se-lhn mais um Uominico, e um Frade I"urfí .
Goianna. para al>onar n CapiLuú-mól' da Parahyba, Joã
MaYfl.

Deu a Fl'Ota a vela a 28 de Julho, por ,lpparecer a tia
hia, e seguindo o seu destino permiLlio Deos, que um·t
poral desse COrll ella em Galiza, e que os Hespanhóes, cor
qUIH':S estava Portugal em guerra despojassem os eovil
dos Mascates de tado quanto levavam" chegando tlepc
bisboa, muito melhor do que mereci,~m, mas muilo peio
que cuidavam.

Assim partia a Fro-ta. sem levur papel escripto em abl 1
ou desculpa da Nobreza, que queixosa andavi!, parte forag da
e pàrte em prisões; tfío gritnde era a diligencia do Govel '
dor, e dos Mascates cm impedir-lhe os meios de contrad
tanta maldade, e de desmen~il' ao menos alguma port l

muito qu.e contra ella se escrevia, e do que os enviados
culpa-la. Abriam-se as. cartas de negoaio, corriam-sE
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"Dalas emUm urna tvrannica inquisição tirava toda a defesa
lOS l)~l'I1ambucanos.• Só o Reverendo Doutor Pedro Ferreira
Brantlfio se dispo?: n'esta frota a ir para Lisboa, obrigado pp.
as injustiças que ao Capitrío Feli~iano d~ Mello da Si.Iva, seu
pad 'asto, faziam, e por ler o JUIZ de Fora suspendIdo o de
advo17ar ; porém nem por elle se pôde mandar carla que
mpoflasse, c fóra só a suspeita de que elle as levava bas
tante, pnra o Governarlor lhe impedir a viagem!

ii mesma occasiuo foi tambem o Doutor Luiz de Yalen
uela com a residencia que o esembargador Christovfto Soa

res lhe tirál'a, a trataI' ti. eus despachos, purgando primei-
ro alguma culpa quc ia n'ella. .

Partia a frota, ficando em terra a millOr parte dos 801
Jados Europcos, e o Sc:médo seu Chefe, para guarda do.Go
I'ernador, que uuo confiava nos da terra, parecendo-lhe que
n aqueUes linha o scu receio melhor seguro, que como as
'uas obras eram mas, ellas o faziam no temor outro Caim,
porque outro Abel por cl1e estava feito Pernambuco. Não
3ahia de casa para a rua, sem qne dos soldados EUl'opeos
fosse acompanbado, notando-lllc todos a Improvidencia, por
não saber dar a lanlo medo algum desfar e; c d'uqui veio
lrguil' aleivoso, e queixar-se ao Rei falsamente, de que o que
'iam malar, e que lhe deram um tiro, abonando esta falsidade
com altcstaçães de teslem unhas dignas, como e11e, de ne
nhuma fé

Tres inimigos capitae de Pernambuco eram o Governa
dor, o Ouvidor, e o Juiz de Fóra, os quaes, tendo aqui as ri
. U1'lzas, as abundancias, as honras, as venerações, as I"ortunas,
e todas as mais glorias, de que em sua PaU'ia se viram des
herd dos; em satisfação das graças, que deviam tributai' a
Deos por l'sles beneficios, se armaram contra a terra que os
favorecia, e contra os Ilatur~es que os veneravam, para des
.rui-Ios, amando as falsidades, as aleivosias, e as discordias,
~egos pelo inleresses mundanos; podendo POI' meios mais
honestos, e mais justos, com que a todos agradassem, conse
guir o nH'smo, sem tanto encargo,

D'esta sorte, sem tel'mo procedendo, era a confusão
w~ral, maior a pena, como succede onele urro ha ordem: e
porque e la de todo se perdésse, foi a diligencia de enviar os
~uatro mensagueiros das más novas, e paranynphos das mal
:lades a Lisboa, e em quanto cslas la se compunham com os
,~feites dc que as mentiras costumam adomar-se, ficavam
~a ,d~ no~o. fabricand() mais outras, com igual cuidado,
~ dIligenCIa, que as primeiras, para se corroborarem umas
~om o crcdito das oulras.

O Juiz de Fóra só com o desejo teve parle u'esta carre
~ação, pOl'que uma hydl"Opisia o tinha poslo ~ borda da sepul
tura. Não quiz coufe sar-se, para que talvez a mOlte, a vista.

TOMO IV. :.16.
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d'este acto, não so adiantasse, e no rua 28 de Agosto morreu
como um selvagem.

Hydropico acabou o triste Bacharel tão sequioso d'agoa,
como de dinheiro; mendicante que nunca se vio farto, poi
em tanta appetencia laborando sempre viveu. Certo he que
só he rico, e abastado O que se contenta com o que tem, por
que mostra não careoer de mais. Herdeira ficou a terra da"
riquezas, que tanto o allucinaram, e sem ellas se partio só
com os encargos, a ver, e conhecer que a sua Vara só para
eUe rôra de justiça, em pena ue que devendo faze-la aos mai.
a não fizera. Deu-se ao cadaver sepultura, e para Epitaphio
lhe fizeram a seguinte .

DEcm.\.

Jaz debaixo d'um calháo,
Que he de pedr~neira galho,
O defunto Juiz Carvalho
Esperando o Bacalháo.
Da morte d'este maráo,
Nenhum dos morlaes se queixe,
Dejxe andar o fundo, deixe,
Que a morte não acabou:
Se ena o Carvalho cortou
Ind'ha de pescar o peixe. (."" )

Parece que tinham abjurado a fé, e o nome de Christuos
os do Recife, e todos que os seguiram, como se vio na vida,
e m{)rte do Juiz de Fóra, e agora.se vera no que se segue.

O Padre Francisco Gonçalves PreLo, Coadjutor que roi
do Recife, teve um moço (Manoel da Silva se chamava) que
era o seu agente, e cuidava de seus particulares: este moço
deixou a companhia do Padre por motivos ponderosos e pas
sou-se para o Rio de Janeiro, onue, vendo-se vizinho á morte,
escreveu ao mesmo Padre a seguinte carta, na qual se vc per
feitamente qual era a consciencia das Mascates.

" i~luita Reverendo Padre Coadj'Uto?' F1'ancisco Gonçalves
{( Preto. - Meu amo, e meu Senhor. Nosse Senhor d '1

{( Vmc. a vida, e saúde que desejo. Eu, meu Senhor, fico
« n'este Rio de Janeiro nas mãos de Oeos, que parece foi ser
« vida viesse para esta terra para me salvar; porque a eg
I( fermidade que me deu conheço, foram avisos d{) Céo; por
« que, por onde peq'uei, por ahi me deu Nosso Senhor, e he
« que a lingoa, e a garganta me apodrecel'am. Desenganado

( "" ) Allusão ao OlLvidor BaGalb,á,o.
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« dos remedias humanos busquei os Divinos; e mandei cha
/( mar o coufessor, e lhe declarei a minha consciencia, e a
Il gravidade lIe peccados; o qual me aconselhou, e mando.u
(( que sem fazer a diligencia que n'esta faço, me não podia
* absolver, nem eu salvar-me, sem restituir o credito, fama,
Il e fazenda a Vmc. ; e juntamente o credito ao Senhor Bispo
« ti essa terra, e de toda a Nobreza d'ella; por um juramento
(I falso, que contra o dito senhor dei, contra oda a ubreza,
« e contra Vmc. por induzimento.

« Meu Senhor, em quanto ao que toca a Vmc. fora do
(( dito juramento, confesso diante de Deos, como l/uem está
« para lhe dar contas em juizo, que obrigado do Padre Ma
l( noel Gal'cia, e do Padre José Tei.'eira, e do Reverendo Vi
l( gario do Hecife, desacreditei a Vmc., levantando-lhe mui
(( tos falsos testemunhos para com o Senhol' Bispo, e affir
(( mo, e confesso debaixo de juramento aos Santos Evange
I( lhos, que tudo quanto disse contra Vme, ao Illustrissimo
« Senhor Bispo, e a Manoel COl'1'êa, tudo lle falso, e contra a
Il verdade, por assim me aconselharem os ditos a cima; e
(( tudo o mais que por sua industria, e de alguns homens do
• Recife, publiquei contra Vmc" vencido de me dizer o Mei
l( rinho geral, e o Padre Manoel Carcia, que me haviam de
(( dar a 'ara de Meirinho do Sertão, sem pOI' isso eu lhes dar
(( nada, e que o Padre Jo é Teixeira, junto com elIes, eonfir
« maria tudo o que eu dissesse contra Vmc., e que d'esta
« sorte Vme. não havia de apparecer mais, porque a cama ia
« bem feita; e que me vingasse da querella que Vmc. deu
(I contra mim, e que assim ficava eu senhor de tudo o que
« Vmc. tivesse, e socegado com a mulata 1\1aria, escrava de
II Vmc., pois tinha já d'ella uma filha, e a tinha prenhe, e que
« Vmc. a queria vender por e te respeito. Incitado de tudQ
« isto, segui todas estas maldades, e roubai a VlIlC. sua fa
l( zenda, seu credito em tudo, como lenho confessado. Em
« quanto a fazenda, .ia escrevi a Vme. como lll'a restituia,
li: porque em cima de o roubar, dizia que Vmc. me devia,
l( sendo tudo quanto disse, e confesso falso, de que a Vmc.
l( humilde, e aos pés de Jesus Christo pesso me p'erdôe pelas
l( Chagas do mesmo Senbor.

« Sabendo d'isto os Mercadol'es do Recife d'esta minha
l( inirnizude, e enredo que tinha feito para com o Senbor
(( Bispo, me buscaram logo, e me pediram que de Vrnc. pu
« blicasse quanto mal podesse onde me achasse, que elles
\( me ajudariam. Joaquim d'Almeida, Franoisco Cazado LI
Ii ma, Antonio Gomes Ferreira, o Almoxarife Domingos da
« Costa de Araujo, Braz da Silva, l\liguel Corrêa Gomes, Lou
(I renço Alves Lima, o Seara, João da Costa de Araujo, Af
I( fonso ~anoel, Zacarias de Brito, o Contratador do sal, João
« de Freitas Barboza, das Cinco Pontas, o Padre Antonio Alves
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cc de Caslro, o Padt'e João da Cosla, da Recolêta, ( 1 ) o Pallm
« FI'. E tevfío ua Reformaua, (2) se eu quizesse dar um jura
II menta na devassa que tirava o Ouvidor, no qual juramento
( havia de se jurar q.ue o Senhor Bispo, e Vmc., e toda a :'\0
«( breza d'essa terra foram a causa do levante, e do tiro de
C( Sebastião de Castro, Governador, e que queriam entregar
« a terra aos Francezes. Responui a isto que se eu sabia
(I que tudo era falso, e que elles foram os levantados, com
« tenção de prenderem ao dilo senhor, para mettel'em o dito
« Governador, e que esperavam por instantes os Francezcs,
cc pois Ih'o tinha auvido muitas vezes, c tinham acclarnauo
c Hei a SebasWio de Castro, e lh'o tinha ouvido dizer Di!

( noite do rebate que tocal'am, que foram os Francezes para'
cc lhes entregar a terra, para assim se vingarem dos cães de
« [óra; e já tinha dado este jUI'amento, como agora havia de
« dar outro em contrario? A isto me disseram que não te
c( messe nada, pOl'que tinham da sua parte o Governador, l\

( Ouvidor, e então me mostraram o juramento que eu tinbil
c( dado e toda a devassa, que o Valensuella tirou, a qual li
C( nha o dito Lourenço Alves, que o Ouvidor Ih'a tinhn dado,
« e que o diabo havia de ir com todos os cfíes da tena, c o
« cão do Bispo, e Vmc., porque elles tinham tudo muito
cc iJem comprado, tanto cá, como no Reino, e que nilo temestie
« que Et-Rei soubesse nunca a verdade. Levado d'isto, con
Cl fesso, que dei o juramento como m'o pediram, e Jofío de
C( Freitas me aconselhou, que elle assim o tinha jurado. Com
cc 'lue, meu Senhol', fiatio na infinita misericordia L1e Deo.,
C( como quem está para lhe dai' contas, tud-- isto quanto te
« nho declarado he a summa vertlade, c conf 'o, em pr'esença
t( do mesmo Oeos, que tudo he falso quan jurei contl'ao
« Senhor Bispo, Nobreza, e Vmc., e as il1l peço ao di to Se
C( nhol' como Pai, e Pastor elas Almas, a Vme., e a obrczd
« d'essa terra, qu'c pelas einco Chagas de Christo ~enhor
« Nosso, por seu preciosissimo sangue, ü por. sua. Mãl . 'a~
(( tissima, me queiram per'doar trío gl'ande aleiVOSIa, e l,als!
« dade, para que Oeos lhes dê victoria contra seus inimigo,
te e por esta tão grande eS1l101a Ihc3 dê a Bcmaventurança.
( E a ma iol' pena que me acompanha he não ser eu o mesmo
« que pessoalmente fosse fazer esta diligencia; e. -pro
IC testo que, se Ocos fôr servido livrar-me cresta enfermidade,
lC que por minha maldatle foi servido dar-me, de pess?al
tC mente ir desdizer-me, e confessar esta verdade publlca
« mente. E peço a Vmc. apresente esta ao Senhor Bispo,
« para que a mande publicar, que assim o requeiro da par~e
ri. de Oeos.

(1 )rMadre de Deos.
\ 2) Carmo do Recife.
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« Aqui tive noticia que o Senhor sobrinho de Vmc. tinha
chegado das Minas, e que se embarcava para Pern~amb.u~o,

II mandei-o chamar para lhe entregar esta, mas nao tIve a
l( fortuna de o ver. Deos queira que esta vá a mão de Vmc.
« para desencargo de minha coosciencia. Oeos guarde a
(( Vmc. por muitos ali nos. Rio de Janeiro,26 de Junho de
II 1713. Humilde criado de Vmc.

« Manoei d(~ Sitva Rangel. II

A assiO'oatuTu d'esta carta foi reconhecida veruadeira por
\Ialheos DanLas Vianoa, morador nas Salinas, João Gomes
Ribeiro, Manoel de Arandas, Nuno Tavares de :Mcllo, e José de
Paiva e Souza, moradol'es na Cidade d'Oliníla.

POI' estas, e por outras muitas provas evidentes era bem
Jlntorio ~erem os do Recife, e os seus parciaes que os abona
vam, perl1dos, ingl'atos, perjuros, falsos, sobe1'llOs, ecavilosos,
que, vencidos por enganos dos demooios, não sentiam des
pender o que furtaram com outros dernonios taes a quem o
deram, para por uns, e outros em penas de suas culpas fica
rum enganados.

Continuaram os excessos das prisões, porém nenhuma de
lodas pareceu mais applaudidu, do que a do Tenente Coronel
José Tavares d'Oliveira, e a de Manoel Cavalcanli Bezerra, pre
sos em 28 de Setembro, os quaes por virem juntos deram maiot'
gosto aos Mascates, e estes entre si deram-se os parabens por
lerem esta dita, quando já desconfiando de logra-la a ni:ío
esperavam, porque os julgavam, mais que todos, alongados.
fi; lanto foi maiOl' a complacencia de ve-los que tivemm,
fluanto menores Cl'am as esperanças que tinham que tornas
'em. Força do fado foi que tão faciIos fez cahir no laço em
que ninguem crera que cahissem.

Sete mezes havia que José Tavares d'l1011anua, deixando o
lugal' de Vereatlor que tinha na Camara d'Olinda, por ver que
aquelles que o odio accusava, se prendiam, e que a elle o
buscavam, p~rtíra em companhia dos dou' irmãos laooel, e
Pedro Cavalcanti para o ASSú, onde estiveram alguns mezes;
e sabendo este ultimo, que já a elle o não buscavam, por
uma certa correlação com José Camello, que o excluio do
"01 dos culpados, deixando ao outro irmão, e ao companhei
ro, voltou para sua casa; e os dous, unindo-se ao Sargento
mór Sebastião de Carvalho d'Anc1rade, caminharam juntos
para Minas; mas, adoecendo gravemente de maleitas Manoel
CavaLcanti, pediram a Um morador o recolhesse, para por ca
rll.lade t~l'. cuidado u'elle; porém, tpndo o Capiti.\o-mÓr do lu
gAr not!cla d'elle, deu ordem a prende-lo.

J~se Tavares, e Sebasti:'ío de Carvalho, seu sobrinho, não
'e ~e~lveram! e quando todos os julgavam seguros, chegou a
noll~la da prisão d'elle, e de seu companheiro.
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o que fez duvidar-se da prisão de Tavares, foi publicar
se que o Capitão Manoel Marques os prendêra, porque, posto
que era da Infantaria do Recife, e fóra para !\Iinas, havia
muitos mezes, não o julgavam habilitado, ,porque o davam
por autor do tiro rlisparado em Sebastião de Castro; nem e
iuppunha vir com tantas armas, (fóra do famoso caçador em
servo convertido) que vodesse oppôr-se a homens animoso,
que, fugindo resolutos da justiça, irrm para tão longe reti
rando-se, e de crer era se vendessem por alto preço, para que
as suas prisões sahi~sem muito caras a quem quer que ollsado
intentasse compra-Ias: mas quando os successos sedi põem
pela desgraça, esta mesma facilita os meios de encontra-la!

Succedeu, pois, que na ardente calma dos Sertões do !lio
de S. Francisco se abrigassem, os dous que caminhavam, a
sombra de umas arvores vizinhas ao caminho, dando a 'im
fuga á hagagem que marchava; e n'esta breve demora se
apéahllb para lerem lambem algum descanso os seus cayal
los, e passado aqueIle pouco tempo partiram, deixando e
])astião de Carvalho a catana pOl' descuido; mas algum lanto
longe depois, sentindo a falta mandou atras um pagem, e re
cebendo-a d'elIe, em lugar de a pôr ii. cinta, continuou o cami
nho com eBa debaixo do braço.

Distante pouco da lropa, que ia adiantada, teve encontro
com o Capitão que vinha de l\Iinas, o qual, topando-a primei
ro, e informando-se d'ella de quem era, soube ser dos dous,
dos quaes ja sabia as culpas por que .os perseguiam. E pare
cendo-lhe opportuna a occasião de poder reconciliar-se como
Governador em amizade, pela ausencia em que se poz da Praça
sem licença, e eximir-se da suspeita de que pelo tiro seausen
tara; valéndo-se de sele companheiros que trazia apercebidos
de armas de fogo, entre os quaes vinha um crioulo crimino
so, e mais versàdo em fazer façanhas, lhes pedio que o aju
dassem.

Ao passar Manoel Marques pelo Sargento-mór se deu,a
conhecer saudando-o, e ao dar-lhe a mão em signal de pacI
fica amizade, vendo-o só, quiz suste-lo com força, e com a
palavra que se désse por preso como estava. E n'este pOD

to, sendo o mesmo em que o Sargenlo-mór levou do coldre
uma pistola, se vio cercado, pegando-lhe uns nas pernas, e
outl'OS sustentando-lhe o cavaIlo pelas retleas, o qual ao ace
no das esporas, e echo do tiro, com tanta ligeireza como e~'

forço atropellando a uns, e repellindo a outros, o poz livre aO
largo, e fóra d'elles. O tiro não fez emprego pela pouca ap
tidãO que para o dar teve a milo esquerda, de que só póde
valer-se, por occupada a direita na aleivosa cortezia, co~

que foi a falsa fé enganado, e com esse movimento lhe cahlo
a catana que ia solta. E voltando sobre el1e& em modo de
meia escaramuça disparou a outra pistola, a que lhe respon-



l> A P R O V I N C I A D E P, E R N A 1\1 B ueo. 207

deram com uma carga de que ficou ferido levemente, e
lambem o sp-u cavallo.

José Tavares, seu tio, que algum tanto atrás tinha ficado,
cheO'ando ao tempo em que o sobrinho já. se retirava, qu!z
imita-lo. e com eifeito escaparia se não dera quand~ fugl,o
em um lamaçal, em que atolando-se o cavallo, lhe fOi precI
so saltar fóra; e n'esta demora chegou o crioulo valentão,
que vinha em seu alcance, e vendo-o nas pressas em que e 
tava lhe poz aos peitos a espingarda dando-lhe a escolher -
morte, ou prisão. -- E d'esta sorte entregou-se, para não
acabar as muos de um negro desalmado. ,

O sobrinho, incorporado já com a sua gente, voltou aLras,
vendo que seu tio o não seguia, resoluto a solta-lo, se es
tÍ\7 esse preso, a custa de muita pelourada, e encontrando no
caminho com um viandante, que com a tropa do Marques e
encontrára, inquiria d'eile quanta gente de ar~as levav~.

O homem que percebeu a razão da pergunta, qUlz prevenH'
um successo infeliz, e negando-lhe a verdade respondeu que
levava o duplo da que alIe tinha visto; com a qual resposta
para não parecer arrojo temerario desistia do intento, re
trocedendo, e foi-se para Minas, triste, e pezaroso. O ~lar

ques entfío, ao passar por Araroba, tendo noticia que Manoel
Cavalcanti estava preso, o trouxe tambem comsigo, para
maior louvor seu, e para merecer libertar-se dos vicias de
sua culpa a que se via sujeito.

Estas foram as infaustas prisões, este o s,uccesso d'aquel
les tres PernambucanQs, que tão seguros se persuadiam es
taI', já pela remontada distancia em que se viam, onde jul
gavam superfluas mais cautelas, assim na prevenção das
armas, e exame dos perigos, como na advertencia, para que
em um corpo, unida marchasse a companhia. Inutil pois, fi
cou sendo toda a boa ordem em que partiram, pois n~o con
sistem os acertos em que se disponham bem os meios, se
meJhol' os fins não seguram, e assim vem a ser tudo pouco,
ou nada, quando os etreitos no fim são contrarias, Agora.
pass~rei a outra noticia mais penosa, pelo que te;m de
traglca. .

Ao CapiLão-mór João de Barros, acostumado ao mimo, e
regalo de sua casa, como quem era abastado, onde tratava
se d.os achaques que mensalm~nte o atacavam com aqueHa
temperança que a Medicina requer, sobreveio na 'prisão
um d'esses ataques, em flue carecia de todos os meios para
tratar-se, de maneira que via-se gravemente enfe,rmou, a pon
l~ de se conhecer qu~ ,perigava,' Dispoz-se para .morrer,
aI mando-se, como Chnstão, dos Sacramentos, posto que ape
nas lhe foi concedida licença para elles, sendo a sua morte
(te ~odos 0,5 M~scates desejada. Tal era a cegueira, e tal
a seIta d'aquella escandillo~a, e confusa Babilçmi~ 1 :flil o
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adio pertinaz de seus habitantes! E taes os peccados,
de todo o mal do mundo foram sempre, e seriío causa.

Cresceu, por ser mortal, a enfcnnidade, e no u1limo
mo a que chegou teve tambem o enfermo o ullimo desenga
Acahou emfim penalisado um Mazomho in~igne, fiel, e v,
rosa, por ser fiel, e leal á sua Patria. Em 28 de Dezembr!
1713 se terminaram os seus dias, e estando morto, ainda I

sim se nua davam os inimi~os por seguros do seu bl':
ão criam que morrêra, e so quando muito que algum

dente o assaltára. MaOl.lou-se examinar se respirava, vene
sem movimentos vitaes, que o revelassem por vivente
llltimo, com que os exames se fiodaram, foi passarem-lIr
pés com um sovelfío, para se ver se estava vivo, e se sen
mas a [órma de cadaver, que D'aqueIla materia se Linha
trod uzitlo, claras mostras deu de haver-se a a1ma do corpo
parado, e sendo 'a morte o que a todos desagrada, esta a
dou muito aos Mascates, porque lhes pareceu que a tini
tamhem de sua parte, para ser vingadora de seus adias ( ',I
tra a Nobreza!

Deu-se ao corpo sep~lLura na Capella de Nossa SenI,
do Pilar ( em FÓl'a de Portas) por ser de seus parentes. I

pompa do enteno foi muito moderada, porque, alem do (
palio de seus hens, que todos estavam sequestrados, cor
Governador, e o Ouvidor all,'eiavam os factos que lhe imp
vam, era o compraze-Ios um dos moLivos para a falta. A I

se sepultou para sempre este memoravel Anihal, Scipiií(
moso; mas não se sepultaram as memorias de seu nO!l
que nas de seus naturaes vivel'fio eternamente recoru3 :i
com aqllelles applausos das pel'ogativas que teve em sua,
de nobre, rico, libr.ral, e alentado, Cavalleiro professo I

ordem de Christo, Provedor da 1\eal Fazenda, ( o mais COI.
deravel emprego d'aquelles tempos) e da Santa Casa da
sel'icordia, p-m cuja casa instituio quotidianas Mi~sas, ( I

de 20 Capellas ) e um côro de Clerigos pua n'elllJ se om.
louvar a Deos até o fim dos seculos, ( -l' ) com seguras 1'('

para tudo, e hasta nt~. p3ra os gastos.
Não \le o carro do sol para que o governe Phaetonle, (I

o governo das conquistas de Portugal, para se commell.r
um semelhante; porque de exames taf'S o qlle se se
ou he abrazal'-se o mundo,em fogo, ou drstl'uir-se a gl f\

em gue1'l'3. O CllSO Inais atroz, e mais escandaloso, qu I
muitos annos deram as idades, foi o que obraram os Me
dores do Recif~ em se fazerem sediciosos potentados, e
marem pretextos falsos para isso, quando nem os, erdad .

(-l') QII:Jlltll SP l'nga!IOI\ o escl'iptor lia gUl'ITU dos J\I:1sca \
boje já não fXI,te es~c C:ÔI'O da caS1 da lltisrricol'dia..
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lhes valiam, levantando-se absolulos com a Praça, desobe
deeendo a quem os governava, oppondo-se aos naturaes,
fazendo-lhes cruenta guerra, franqueando merces, e liberda
des a quantos o seguissem, induzindo-os a romper campa
nhas com exercitas, a apresentar balalha=i por vingança, a
invadir os moradores e rouba-los, descompôl'-lIies suas ca
sas e familias, fazer-lhes quantas vexações a falla de obe
diencia 0:- incilara, pôr-lhes ludo de quanto eram senhores
cm terra rasa, e deixa-los para largos lempos destruidos, mi
seranJos, e e,xhaustos. E sendo para a decisão d'este ponlo
Ilecessario o conselho mais maduro; a um moço verde, sem
aviso dos annos se conlmelteu o GoverllO de Pernambuco
n'esse tempo, e em tal eslado, que sem allender que deVIa
ponderar-se a materia, regulando-se as culpa pelos factos,
para se corlarem desacertos, quando n1io ~ra crime para ter
se por tão leve, pois a quem o cOll1l11eltera lhe vinha a perda
dos bens para o Fisco por direito.; entendeu que por vir
necessitado de tãll longe, com o que lhe dessenl ficafÍa com
pensado ludo o q ue de mais fosse, e lhes ficasse. E 11 'esta
,uppositiva fórma, lendo por cal IFio para os olhos o mesmo
interesse qne o cegára, obrou com desalino em favor dos que
a El-Rei fizr.ram L<1o grandes desserviços, dos que a seus Po
vos com ta.nla hostili.dade destruíram, e dos que em seus
Reaes direitos llio impol'tanle perua lhe cansaram. E para
encourir esle erro conhecido, e disfarça-lo, fez outro maior,
e mais abominavel, culpando os que pelo valor, e zelo íide
!issimo., com qne em obsequio de seu Rei quizeram acudir,
e defender a. sua \lalria, conseglli~'am o premio que Leve o
Varão famoso João de Barros.

( 'esle ponto de perdição se paz a lerra loda, pelo des
governo encaminhada; cm perpetua discordia, e mortal
adio os oll'endidos conlra os que injuslanwnle os offenderarn,
deixando a .'Iohreza sem p.ome, e sem lugar, sem haura, e
nem fazenda, e a muilos d'elJa sem vida;' e sobre tudo a of
fPonsa maior e mais aggn\Yan te foi ver-se que os mesmos, a
cujo cargo eslava reprimir os aggressores, para abOlia-Ias
os desculpassem, refundindo a culpa volunlar.ia em que cahi
ram, nos que conheciam o requinte da malic.ia com q ue obra·
vam em fazer crer que- o supposlo e falso crime por elles ar
guido era lransmissível, com.o o contagio do peccado original,
a aquelles a quem a nalureza, a ol}ediencia, a fé, a opinião, e
t) timbre desculpavalll.

Oe lanlos e· laes. damnos. foi a causa o inleresse, qlle,
dando varias côr'es li desculpa, nunca esla pôde ser cabal
eom lodos os disfarC€s, porque eram estes parecidos com os
que o lyranno Djo.nizio deu á cl\biça das barbas de Esculapio,
que em liras f.az.elt ~h:a.r,moslrou qual, r.O&S~ o fim por que O;
fizesse, e qual o ~elo: q:tJe· o lIlov.eu,

'J:o~.o I:v.... . 27.
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Francisco Ferreira Castro, um mulato, que servia de
Advogado nos Auditorias de Pernambuco, aquelle que eu
n'este IX livl'O já dis e ser um dos tres leUrados eleitos pelo
Mascates para conselheiros de seu governo intruso, um dos
que entre elles tinham 'maior nome, e cujo voto sempre foi o
peior conLra os Pernambucanos, falleceu a 3 de Junho. Aca
J)OU sem confissão, nem outro Sacramento, por ser propria
esta morte aos que Lem uma vida desregrada.

OLicenciado David de Albuquerque, que havia muiLos
annos estava gravemente enfermô, de maneil'a que não po
dia sahir à rua, e nem vestir-se, ainda IIssim não escapou a
crueldade lusiLana ; porque, sendo Advogado insigne, e pér
feilíssimo, conhecido. por tal, e llnálmente homem grande
nas leUras e nome; temeram o Governado!', e o Ouvidor que
por seu conselho víessem a pagar o mal que a tantos sem
razão estavam fazendo: e para se livrarem de quem os regis
trasse, o mandaram prender em 12 de Maio na cadeia da Ci
dade d' Olinda, e não se dando por seguros, só com daJ'-lhe
esta molesLia, a 20 o remetLeram para o subLerraneo ( ~ ) da
Cinco-Pontas. 11m homem Cjl1asi morto, chagado, e sem
mãos para servi r-;se, um espetacu lo a vist.a lasti moso, reco
lhido n'uma cova, não podia isto ter paI' fim senfío mala-lo.
Mas por divina providencia, estando recluso n'aquella sepol
Lura até 18 de Julho, não morreu, e neSse di-a o sollaram, des
culpando-se nos despachos que lhe deram os dous, que o
prenderam um com o outro~

CAPITULO XX.

o Bispo retira-se para o 1\io de S. Francisco O Desembargador Chril
tavão Soares 1\eináu chega ao Becife. Historia da ponie do Vara
douro d'Olinda,

1715.
A 29 de Maio, chegou ao porto do Recife uma esquadra

de Lisboa, e n'ella ordem para que o Desembargador Chris
tavão Soares Heináu, ( por alcunha o liutia) que estava já a
annós na Parahyba, devassasse das revoluções de Pernam
buco, por terem os DoutoJ'es Luiz de Valensuela OJ'tlZ, e Pe
dro FeJ'reira Brandão, dado na Côrle de suspeito'.o Oovi~or

. Bacalhil.o, pelo qae obrara na devassa que tirou tão parClal-

( ..; ) Está sepuilurá dos' vivos, este carcere 'ilOrTOrOSO, foi de
MO'lido, cleJidis de pro'clárnlida '8 Constitiiiçâo, por oi'de'ul da Jun
ta Provisoria, em 1822.
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Ule(Üe a ~avor dps ~[!lSçlltes ; e eOIl) a mesma ordem veio ou:..
troa para se relirlil'o BiS{:lo ?em leg~/ls.ull s~a, Calbedl1al, afillJ
de que a sua presença na Cidade, nao 1fIllLlISSa algum subomo
nas te Lemunha', que as obl'igllsse a jUI'aIJ contra a verdade.
Este 6ra, () pl'elmüo que tomararn os empenhados; mas o qup
"ell,lrnenbe a esLa clilige41cia os conduzio. era o descompo-.lo,
e molesta-lo, porque ainda pal'a se eSCI'evurem 0S juramen...
tos das mentiras que queriam se jura se, nenhum estollvo
lhes fazia c tal' elle no seu Palacio, e mais quando os que os
davi:.\m lhe eram Wo conLrarios. O Bispo, em consequen
eill, antes quo recebesse a cal ta d~ intimação para e
reLirar, partio a 18 de Junho em demaodn do Rio de S, Fran ...
cisco, ( limite do Bi::.pad,o) seguindo pela Muribecll, onde ai ...
guns dias esteve por callsa do grandt~ invemo, Na passa...
gam que de caminho f 'z POI' dentl'o do Recife, succedeu o
caso, que, por ser de l1\;!nifesto, e ~xemplal' castigo de Deos,
al.\ui relir!), como o expõe o chronlsta eu contemporane'o.

Appa recera rn COIJI m•. ita complacencia os Eu ropeos do Rc~

oiro n<ls porlas e janellas, para verem que a insl:lOcias da sua
IIIaId ,H! f;J, e falsas ê\ccusaçôt;s, ia o Pastor deslel'rado para
fórll; e pelas I'UUS os rapazes, uegras, c lllolequps em O1ago
Les festejavam o castigo de desterro, tendo todos pelo melhol'
parlo da oustina,çi1O aquella alfronta: tal era a cegueira, e
talo engano com l.\ue o demonio os enredava. Ao pas ar
pela handa de Sc.into Antonio, sahindo eom o mesmo gosto os
moradore ohilmarum a Manoel da Silva ( um Europeu dou
radl»' j chegas -e a ve-Io, mas eHe rebelde, e obstinado res
pondeu que anLes cego queria ser, que ver tal BISpo. Deos
fez-lhe a vontade, porque immedjata, e repentinamenLe ce~

gou, de tal sorte que nunca Illais vio.
Qutros casos lament;J,veis anles e depois d'esle succede

I'illll a outros iguues que hlaspl\clJIal'lIm contra o seu lJispo.
Fr~ncisco I ereira, (UOI Li:urúpeu pf\dreiro) qut:: Illo,:ava no
Rozario dos pretos, constantemente fallava, e blasphemava.
contl'a o Prelado; rIIas l:l11l ~oucos dias se lbe tOI'nou li lin
goa U10 inchada, grossa, e negra, que nem pôde confessar-se,
e morreu sem Sucl'amontos; assim c{)mo Jzabel Pereil'a, mu
lhel' de Silveslre Gonçalves, e outros, a quem Oaos foi s~rvido
ca,SLigM Wo e ·cmplarlllerlla.

COlltínuOll o Bispo a jornada que levava, buscando, Gomo
di~se,.(t Muri ileca, ol1l1e os moradores o [ora III rtlceber C0m to
tt~s as demonstrações de respeito, e amor; e em quanto ().
Bispo alli esteve demorado pelo invemo,. par<l não perder
tftmpo, QCOllPllu-se em cl1rislwu', Do modo obsequioso com
que os moradores tle Muribeca recebel1um o seu Pastoll, e O,
lrC:\tilrl\fI1, ~il'aram o Gov~lir~ador, e o Ouvidor, motivo pa'1'3
JUlb~iAarel1) que o Bispo Ij:l moven(iu o Povo para levantar-se;
nlI{),.0.blití\nt~mandar o Gp,vel nadm descer· a O,vQ:enaa<J.a d'es.-
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ta Freguezia para fazer ·uma inutil trincheira junto aos Aro
gadós, de maneira que em Muribeca só ficaram os velhos
mulheres, e meninos, '

Não se julgavam seguros com as falsas pl'ovas com
que justificaram quantas mentiras contra este Prelarlo ti
nham levantado, das quaes umas tinham ido já para Lisboa, e
outl'as para corrobora-las se iam cada dia forjando pelos prin
Cipalisilimos dous tyrannos, movidos pelos malsins, de que
abundava o Recife, Os olhos de lodos estes eram sentinellas
que registravam todos os movimentos do Bispo, não pal'a
lbe darem o louvor que mereciam, mas para com malevola
inclinação calumnia-Io, e se tinha entre élles por mais dis
creto o que melhor compunha urna falsidade. [HÚ era dado
ao pobre Bispo fazer, ou dizer cousa alguma, que nãc" fosse
envenenada, contamlo-se-lhe os passos, medindo-se-Ihe as
a.cções, e pesando-se-lhe as palavras.

Da Muriheca partia o Pastor peregrino para lpojuca, sof
frendo os incommodos das enchentes dos rios, das lamas,
dos caminhos, e sobre tu\lo o desgosto da causa, por que era
desterrado, e o vtlr-se calumniado, pondo-ú seus inimigo
como Chefe de levantados; pOl'ém a paciencia constante,o
sotrredora com que tudo soffria, sem queixal'-se do estrago
que lhe faziam, e do mal que I'esultava ao culto, e reverencia
que se lhe devia em r~zão da sua dignidade o fazia triumph:lr
christãmente de tudo, Nos dias que teve de domora em
Ipojuca lhe foi intimada a 3 de Agosto pelo Tabellião Darna
zo Saraiva de Araujo, por parte do sendic311le ( que chegou

. ao Recife a 24 de Julho) a ordem regia para separar-se cem
legoas, e dar elle sendicante principio a devassa. Oispoz-se
o Bispo, eth consequencia, a seguir viagem, o em qUtlnto
o'isto o deixo, sera conveniente dar uma nolicia de quem
era 6 Juiz syndicante, para melhor cumbinação de suas obras
com o genio e natul'al donde procederam, e que como PUI'tos
seus deviam corresponder se TI \'arie,lade, ou differença.

Foi este aquellc mesmo, ti ue, sendo Ouvidol' da Parahy~a,

pelas cousas desordenadas que alli fez, veio para Pernam
buco preso, alim de ir, como foi, para Lisboa; mas porque
os máos tjveram sempre paMinhos, que são a quem só ser~

vem, pois os bons não carecem d'clles; por meio dos taes pa·
drinhos tr-ve tal dita, que pôde merecer quanto tinha já de~~
merecido, Tornou para o mesmo lugar, e occupaçfío, Jel·
xanl!o na Côrte ofTuscada a vrrdade que li'elle se dissera, E
com esta pena, de seus erros se poz tão emendado como d'an
tes, e como se póde presumir ii. vista d'ella. Queria com
inversões do natural mostrar-se I'eclo; mas isso mesmo
o ohrigava a descllbrir-se; porque quando humano se su~

punha, então cra vê~lo impaciente, e desabrido. DepOIS
de Ouvidor passou a medir tenas, enchendo as medida» a
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uem lhe enchia as mãos, ainda que a parte lesadà se quei ...
asse. Com estes privilegios, sem mais outros da Bulla,
ispensava, substrahindo as porções de umas para outras
artes, por ficar elle logo com a sua. .E d'este modo ficaram

I as montanhas de Jaguaribe, e Assu, dislrictos do Ceará, por
nde andou feito Silvano, memoraveis historias suas, que
inda hoje (1713) se celebram.

A este homem que pelos avisos dos annos já tinha o ser
maduro, mas que pai' natureza estava ainda nas manhãas de
,us verdores, se commelteu o peso de todo Pernambuco ar
ainado; o exame da verdade que pelas violentas ameaças de
antas mentil'as se occultava ; a accommodação das decom

posições mais encontradas; o reparo da ruina total d'esta
Capitania; e finalmente o negocio mais arduo, em que a
f'l'udencia mais capaz podera vacillan te sossobrar.

Começóu o syndicante os seus trabalhos pela escolha
de papel para a devassa, de maneira que andou um Meiri
nho de loja em loja, e de venda em venda, sem descobrir pa

el que agradasse ao Ministro. Por ora o deixarei n'esta ex
ravagante diligencia de achar papel, que elle entendia pro

l io para tal devassa, em quanto vou seguir o virtuoso Bis-
em sua jornadll,
Sahio o Bispo de lpojuca, e foi vencendo os obstáculos

,ue o invel'Oo a cada passo lhe antepunha, e ao passar por
lbiró se recolheu ao engenho, afim de abrigar-se de um for
agoaceiro que ameaçava j e vendo-o João Salgado, filho de

aulo de Amorim, dono do engenho, recolheu-se logo para
l,lsa, fechando-lhe as portas, dando-lhe a entender clara
n ente, que lhe embargava os passos para ella. l)'esta acção
tao gl'osseira, e indiscreta, e de todos os que a viram tão
fintada, não se deu o Bispo por entendido, antes foi seguin-

O) seu caminho, como se tal não succedêra.
A Serinhãem não tinha ainda chegado o Bispo, quan-

) ao Governador já vinham os avisos do Capitão Manoel
UJ Carvalho, que commandava a fôrça estacionada em Ta
l andare, em consequencia de avisos que tambem lhe fizera
L Camarão, de que os moradores, com o Bispo ii sua frente,
{ tavam levantados Não chegaram estas noticias, sem que
5e esperassem, porque pelo mesmo a quem se dirigiram, e

1\1' outros seus iguaes na maldade, com antecedencia eram
j spostas, tomando-se por pretexto para ellas a gente que
c .ncol'l'ia a esperar, e acompanhaI' o venel'ando Bispo, por

üsequio e por applaus0, por serem estas venerações que se
faziam, estimulos penetrantes que os picavam; e em dell-

pIque, ou desaggravo, eram convertidas em levantes, fazen
~se de tu.do tal veneno, corno se lIe permeio a propria ma
Ia e falSidade, e sem estas servirem de reparo ás novas
e d'ellas procediam, apenas el'am dadas, log~ 6 Ouvidol'
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l'edll~i QP,Q 0, n~gpQio a uIl?J pl'oCCS~iO, iln,q.\leri~ ~ljtemIJPll~
de mQld~) e r,Elmf(tti~ O I'es,u~tacjo aos TI:iRupa,es df:)Lisboa.

O fl.6vereoJo lrior do Carmo d'O),IC\dji, FI'. FJiqJ!oisco
Xavier d~ S. Thf}re~a, que era ll"ocuraçlol' l)q Ilispo,. vençlo as
<.Jiapolic~s a, tUGias oe que os Mascates se ,}jUcjeiVtl(11) para, sem.
t<:;lnol' d.e Deos, filHarem a (1)eqiencil\ e rE!speito ao seu Bis;
po, pretendendo desmentir tanta falsidade, fez cm seu Qmp
ao Gpvel'Oador uma petiçãp, expo[Jdo-lh~ as cau a , e o fim
por que n Prelal!q se ia retirando, e que não conten~'ls o
~eus contruriqs com O mal, que I ilra iS8.o,6 para o mal que
a H/alicia os illduzÍra linllfJ,m feilo, tle novo se lhe imllu
nha, que pelas Freguezias por onde pa~sava ia movendo ª
gente a levantar- e. E d'es a Sl!Pposta fabrica de mentir~s, e
inventos malcvolos de auimos damnados, fafli'lo OqvidQr
justificações, COI}) q um de as mandar na frotp que e tq~a

prestes a seguir para LislWa, em confjrlllaçãq de outras se
lllelhantes ql!e pal'.a la ja ti\ll1am iuo; .pedindo o Prior por
ultimo l\Çl Govel'llador que o Juiz l\.e Fór,,! ( que cnlfío era lJA
fÓJ~ma da Ord. o Coronel J\.liio Cqvalrllllti de Albuquerqup
inqucl'i 's\'l as tt"stemllnl1as que I'lIe Pri\.lr' supplicante olfere
cesse, ~m ordem a fjuer mani{'psta a culumllia, qu~ cQnLra ~

pessoa do Bispo pnha1ll arguido, charnull(lo o Juiz d,e Foça
Dlll'a iSllD O E8cri vfío quç Iho p<lrcce~ 'e, visto qU\lO O,ljVidol'
l'b..PI'.ollibir<l, que :iemelhanlcs justiJi açõl's lhesscmt peran
le o Juiz de FÓr;J.

Olrer'cillal nelo I)e.verelldo Procuradpr a petjçl;io, ficºu
o Cov mador com olla, plll'a conferir com o Mipis 1'0, Rpr
que, s('ndp aslo dó mesmo Tl'ibuJlalljos conjurados, sem ou·
vj-Io nrla queria dar despacho. i\o outl'ü dia foi o Prior em
busca do d spacho, e lIfip Q teve; J ahi ha ôpus tprnou 1:\ ir,.e
disi'e-Ihe o Covernildor ell. resposta, ou por escu,&u, q.ue, tl
Ilha entr('gue a peliçfío ao Ouvidor, e que d'elle a foss€l lla!
ver; foi o Prior ar Ouvil!or, f\ esle respondeu que ao Gqver
na;dor j:'l tinha da~o ; tornou o Pêl~l'e ao Govel'qador, e eS\\l
IJisse-lhe que. t)a rnro do Ouvidor ainda estava., e Q sim ao
QOU o Raçlrl:l <I[l uma p'I!,a oulra parle, sem ol)tel' desPllcho. To..
d'l~leslas st,.tbtilezas [ll'am Illeios t/il,üorips até sa.hil' a frota;
mal> Q Reverendo Priol', pOI' que o seus P'pS50S &.e nfíp bllJ
I{ls;s.em l fez seg,ullda I~clil::ão.colrt a copia d~. pl'im 'ira, C~1lr

l~Ütdo o que (1pl' eJl~ lluvia s\loeedido, Val('lllIo-se d,e u,\l) Np~
l!\rip Apostolico, que levo I) em sua GOlllpanhií, quan90 fOI
4~P çJ'l1\I', Pill'3 PQl'till' pç>r fé o Clue acerG<\uQ p~ssado ~Ila,
cllnqnha, e WH', <.\ian.t~ spccetle~;i[l. O,GQYPl'lluqpr ro~ette,l\

't!l sf1gUqda. peLjç~p ali Ouvidrl', e elJe; pô?-, nol' d~p\lGllO QQ6'

se fhe~~~ a, jlqi\\caçfíO peré\nle elIG. I\hl5 o. Píl~!re, vençlo ~
(rp~a a, p!\r~ir, a/WfjllOll para llan:i1çfíp l!q NolalflO, e rem.ek
l~4 (~&tq.qop.umentQ p~r'l.qsbpa,. e. des~,&tio t!a Rn~.tlfJl.~o~

.o: 't SQl;t!hO Q~vi4m" ~ap' Jb,~o". Q. G~v.~lio.ai1 :r tWcJli·
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llÍinli~vam ós negocios, dando ambos a entender claramente
co'm terrotes e ameaçadoras pálavras, que quem não fosse do
Reeife, ou se de fóra não fizesse as suas partes, por mais era
d'a-nsar-se, porque nem para queixar-se tinha licença, sen
do â vigilancia tanta em impedil' os meios d'esta, como no
exémplo precedente se vio, alem de çlULros, que seria enfa
donho repetir. E tudo assim convinha dispô'r d'esta fórma,
para que, inde:> as falsas culpas de tantos innocentes ii Lisboa
sem desculpa, esta mesma falta as fizesse verdadeiras, e os
tornasse mais culpados, pois as manifesLas circúmstancias
dos seus crimes os acobardavam a allegHI' n'elles defesa.
E se isto succedia aos soltos, que para seu recurso nfío ti
nhà:m liberdade, que esperança, ou ljue fortuna podiam ter
ós presos, vendo-se, além do carcel'e, e dos ferros, sujeitos
a Lbiz B-rnz, que, alem de prohibir-lhes as visitas, e tc-los
com tClêlo o aperto, alé o compr, que de SUas casas lhes riJan
davam, tlra por elle com tão pouco asseio remechido, para
ver se achava alguma carta, e tão demasiado se havia neste
exame, que pela indeceocia de trata-lu o não comiam? àfui
tas vezes por estes desprimores Leonardo Bezena o des
compoz de palavras malsoilnLes, trazendo-lhe. a memoria o
nascimento, que foi causa de que II pobre mal em paga de o
faze\' fosse enforcada; e em outras com os pratos cheios, de
pois de r~mectiidos, lhe faziam tiro aos n:nizes, para que eIle
tão en,chovalhado ficasse, quantl) o manjar encho.valhava_

N esLe mesmo tempo o Reverendo Prior, e maIs procurn
dui"es do Bis[1o faziam outras ju.stificações mui llecessarias
na presenç~ do Vigario Geral, pelo impedil~lenlo de se faze
ré!? nos J~,zes Seculares, assim no do OuvIdor por ser sns
peito publIcamente, como pela suspensão em qlle pozera os
Escriv'iJes, para que o Juiz de Fóra as nfí'Ü fizesse, tendo para
sustenta-Ia nfiosó o poder de a pôr, que tinha de seu cargo,
~~s o ~o Governa.dor que pal"a impedi-Ias uniforme~ente
~once:>rl'1a. PretendIa-se n'estas justificações provar a forma,
e, moti~b. do leyao te do Reci fe, porq ue os Mascates qoe ofize
r~m haVIam felLo certo em Lisboa, que o que os m~v~l'a a 1e
"anta~-se fôra a natural obrigaçfío furiosa de remIr-se, e de
fé.oder-se dos moradores, que pelas Freguezias estavam jun
t~~ postos em armas, e todos conjurados para no seguinte
d~a entrarem no Recife a ma'ta'r quantos aqui moravam, e a
J'tlu'ba-1ds : e s~ndo a violenela tal, e o risco.tahto, justi
ficava o que dbl'aram.
, Não pareceu ser inutil, ant.es mui conveniente, se cha
~ar ~db pena de excommunhl1o aju'rar os Capitües-môres,
VI~a~JOs,.~ Co~djutofes, e outras pessoas, e al'ém d'estes Sa
~r~ot~s:e~ecoul'aresde toUas as Fregtiezias, amda do Reci
fe, ~e tIveram ãlgilmas Íloticiás que no HIglir cla'rcs'p'ectiva1rllo·
radIa de cada um houvesse tumulto; õu multidão' tie ge'nt-é
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armada, cm modo de levante na vespera em que se fez o de
Recife, ou em alguns outros dias semanaes, ou mezes antes
emquese presumisse o povo de fóra levantar-se; ou se pele
contrario souberam que para o fazer, os do ~ecife se preve·
niram muitos mezes de mantimentos, e farinhas, que man
daram conduzir de toda a parle em caixões, com o titulo
marcas dos de assucar; se no dia do lovante os do Recife sa·
hiram com fardas de Hamburgo, e borzeguins., patronas, I

ludo novo, feito com anlecedencia, e preparado de propo·
sito para aquelle acto, e aquclle dia.

E jurandosobr'isto sessenta testemunhas de toda a excep
çfio maiores, por suas qualidades, cargos, poslos, e lugares
desmentiram os pretextos com que os do fiecife pretenderao
desculpar-se, com0 falsos; pois a No.breza, e múradores di
fóra estavam com tarlto socego ero suas casas, como alheio
da conjuraçUo, que conlra elles tão aleivosamentc se armara
E este descuido, despido de,toda a má suspeita, os faria nãl
atlender a providencia, com que se apercebiam, que a vi51~

do caso se (ez puhlica com l.ouas aS.circumstancias, comos
provaram. Ese o requinte da mal icia, vendo a prova de cad.\
um dos artigos, argllio, porque o Juiz nfío era leigo, nem po.
isso deixaram osjuramentos de ser verdadeiros.

Outra justificação lambem dav3m os mesmos Procurado
res do Bispo, para a qual foram ch.amados a jurai' os T"esou
reiros àe todas as Conf','arias, aUrn de depôrem se por orden
do mesmo Rispo se tirill'a alguma prata das Igrejas; pOl'qu
por cartas, certidões, e outros dO.cumeolos appareceJ:am pro
vadas queixas em Lisboa, que este digno L'r'elado mandar
recolher, e fundir toda, e a convertêra em moella Frànceza
com animo de passar a França, feito Patri.archa, deixl\od
primeiro vendido Pel'l1ambuco aos France1.es. Notavel ad
miração, repentino espanto causou tal novidad.e as testemu
nhas, e que houvesse quem tão prejudi'Cial, e incrivel alciv
concebesse,. proferisse, e publicasse! Mas que lIluito.eraqu
tudo istO. dissessem, se rhegaram a dizer do. mesmo mod
que o Bispo m'll1dara sacril6~o consagrar uma grande s0!l!m"
de particulas, e dá-Las aos sold3dos, quando estavam siLla
do os do Recife, que como Reliquias as tivessem nas patrona.
para se livrarem bern de lodo o risco? E para que estas.tre·
mentiras nova~, que tão Longe foram sUJ'gir, para serem acre
ditadas ( a da illvasiío. no Recife, a da prata usurpada das Igre
jas, e a das Fórmas Consagradas para Reliq uias) por taes se fi
cassem conhecendo, onde o credito buscavam, se empenharan
os procuradores do B.ispo nasjuslificaçõ€s. cm cootrario, qu
na I'mLa mandaram p.ara Lisboa por pess.oas seguras .

Tudo isto, e mais ainda era conseotanoo. para contradi
~erem~se as. calumnias arguidas.,. e pal'a não. se acreditarer
Qutras, que tl,as aulas da ociosid.ade &6. e~tudlk'Y&m, B. SQbX
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tudo sendo n'el1a o Governador tão empenhado, facil em
suppôr tudo um l.evante, fazen.~o de qualquer leve dit,o um
motim, como em diversas occaslues deu a conhecer. n estlls
foi a mais notavel quando, tendo ordenado, que se abrisse a
ponte do Varadouro de Olinda, que divide a agoa doce da
salgada, para que soITres.se sêdc a gente d'aquel1a Cidad~, pela
muiLa avers'1o que lhe tInha; pareceu aos devotos da VIrgem
do 110zario, que por meio d'esta Senhora se movesse a,SUR
pender tão grave damno. Fizeram os devotos uma encare
cida Petição,' em que a Senhora cra Advogada da pobreza, e
ahindo a 27 de Julho de 1713, como era costume em todas as

noites, cantando o Terço pelas ruas, indo a Senhora nos bra
ço' LIa seu Cap~IWo o Reyerendo Gregorio Ferreira, e com a
Petição entre as mãos lJa mesma Protectora chegaram a Pa
laciu ( em Olinda onde el'a então a residencia dos Governa
dores) e ao pé d'elle os homens, mulheres, e meninos, conti
nuantlo a cantar o Terço pa~aram, em quanto o Padre so
mellte sobindo acima com a Senhora nos braços reverenle
tlirigio ao Covernador esLas palavras. - Exm. Senhor, a e
nhora do Rozario aqui vem em nome da pobreza que a acom
panha a olferecer a ·V. Ex.. a Pelição, que em suas purissimas
mãos traz, e le sua parte pede a V, Ex lhe queira pór o des
pacho, segundo a verdade, a justiça, e a necessidade que
\l'ella se reprr.senta. - O Governador leu a Petição, e depois
responJeu bruscamente de palavra ao Sacerdote, que seme
lhantes requerlmeutos se não faziam d'aquella forma. E no
outro dia ,'equereu ao Reverendo Provisor FI'. ManoeI de S.
Catherina segurasse aquelle Clerigo, porque lhe convinha
dnr parle a S la Milgestade do motim com qu"e fôra ao seu
PaJacio. O Reverendo Provisor, que conhecia a boa indole
L10 Padre, e o seu procedimento, sabendo tambem qual ha
via sido a causa para a queixa, respondeu que ::.e obrigava
a dar conta li'elIe, ou a eutrega-Io se fosse necessario.

D'estes eram os desacertos que o Gov(>rnador Felis José
Machado achou 4ue notai' em Pernambuco. E para que me
lhor se manifeste a razão com que o fazia, aqui darei noticia
ue caminho, que cousa seja a ponte do Varadouro, e por que
causa todú o Povo, e o:; devotos do Rozario com tanto empe
nho desejavam a conservação d'e11a, instantlo com rogativas
não se abrisse,

o VARADOtTRO DE OLINDA.

Foi dos antigos moradores d'Olinda todo o seu desvelo
provê-la ~'agoa, pela falta que d ella experimentavam, por
não ser a das fontes bastante a supprir tanta gente, e arbi
trando varios modos para de fora a levarem para dentro, po
zeram por obra o de um valado de uma legoa afim de encami-

TOMO IV. 28.
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nha-Ia do'rio Paratibe a todo o cnsto; mas, como toda passa
va pai' arêas, não teve bom effeito, porque n'ellas se sumia, e
ficou por esta vez frustrado [I trabalho. Intentaram segunda o
mesmo, conduzindo de outra tanta disblOcia do rio Beberi
te, e pusto chegasse a conseguir-se, foi de balde, porque
cOlTia pouco limpa, toldando-a os gados que por dentro Sl:J

meLLiam. Vendo nfío poderem attrahi-la pela terra, se re
solveram a fazer ultimamcnte de pedra e cal nm grande
ca110, artefacto seguro, mas custoso; e tendo já vencido a
maior parte da obra, nfío chegou a consummar-se, por sel'lo
mada a terra pelú Hollandez, que destrnio Olinda, c fez seu
assento no Recife, como no Tomo 1.0 expuz.

Restaurado porém Pernamhuco depois de muitos annos
pelo braço fMte de seus filhos, licaram estes tão exhi:luslos ue
bens, que lhes não fOI passivei pôr mão na obra para acaba
la, e pelo contl'ario se foi consumindo pelo tempo.

Succedeu que, havendo já passado muito por lições da
necessidade, ( a melhor mestra) dessem os moradore' ue
Olinda no arbítrio de taparem o rio Beberibe, no lugar cha
mado "aradouro, com uma ponte de pedra, com a qual dando
franca passagem a todo o Povo, impod isse a da mare sa IgaJa
para cima, e ficasse a agoa doce dividida, e com canos supe
riores para despedil' as redundancias que crescem pela re
prez<'l, e inundações do inverno.

Em 168:>, dispoz-se a eamara d'Olinda a pôr em execu
ção o arbítrio, ou }Jlano, e mãos a obra, com tfio boa diligen
€ia, e fervor, tanto que n'aquelle mesmo allno ficou fcita uma
ponte de pedra bem segura, he:n larga, e bem vistosa, que,
partindo o rio em seu leito, paz-lhe um dique até acima
da supperfice das agoas, tanto quanto bastou par'a dividi-Ias,
sem rcceio de inunuaçfío pela repreza, porque logo por de
zoito boccas bem abertas, e outros tantos cnnos compassado
lhe franquearam a sahida, sem que com tudo a agoa si:llgaua
lhe chegasse para por elles entrar. E d'csle modo podia CCJtl
L'lI'-se, sem oITensa das mais, esta por uma das maravilhas,
por ser obra singular; pois, não havendo de permeio mais
que II mesma ponte, estaya de uma parte agoa doce em abun
dancia, e da outra tão vizinha agoa salgaua, onde os canos
despt>jam liberaes ás sobras de cima; e no lngo que da doce
lIe formou produzia de peixe tanta qualidade, de seds e ca
marões tanta copia, que era louvar a Deos a fartura ver..

Foi esta ponte aos olhos ue todos i:l cousa mais bem VIS
ta, só para os do Recife era uma jig,a, não porque d'ellll uno
lograssem com os mais igual conveniencia; mas por quere
I'em antes perder esta, do que ver que Olinda tivesse algur:n
augmento. Seis mezes nãú se tinham ainda passado, depOIS
tie acabada a ponte, quando chegou de S. Thomé ao porto d.()
necife um patatho, e poucos djas depois de ter chegado al~
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gumas pessoas foram adoecendo, e sem se conhccer o m~l,
l1em ter remedia, afalta d'este moniam bl'evemente. Assim
se foi atrando por contagio no Recife, de tal sorte que d'lIl1i
tl'anscendeu paI' toua a terra. ("I') Vendo-se em aperto o Povo
do I\e ifc, os Medicas confusos sem poderem atinai' no que e
ria, aproveitou aqucHea occasião para queixar-se que to~o o
Jamno lhe provinha ua tapagem d'agoa, e com tanta efficacla se
aITirmava aquellaargucia, que vieram a assentir os Medicos,

isLo que na cUl'a não acertavam, sem fazerem raso da peste
vinda no paLarho, e nem de ser conLra a melhor philosophia,
que os eft"e iLos pestilenLos d'agoa d'Olinda se fossem ver d'alli
a uma legoa no Recife, e que os vizinhos da ponte (os habi
tantes ú'Olinda ) o nfio sentissem, usando continuamenle da.
mesma agoa, e do peixe que a estar ella corrupta não produ
ziria, e nem a multiplicação de varias aves, qne em tanto
handos viam conservar-se, E sobre tudo, se a experiencia,
contra a qual não valem argumentos, consultas em, certa
mente lhes mosLl'aria ella, que, se as agoas rcprezadas de Lan
txl., assudos quantos engenhos d'agoa ha em Pel'l1ambuco, nem
pOl' somhl'a fazem algum mal aos corpos, com mais razfio
menoso fariam as agoas de um rio caudaloso, que por tanLas
lio<,cassem ueseanso Jespejava.

N'nsta pl'0slImpçfío se fundaram os moradores do Recife,
c recorreram a flueix.ar-se ao Bei do damno que lhes provi
nha da tapagem d'agoa, e tão alTectadas foram as razões da
sua queix.a, que, mandand-oSua Magestade com ellas consul
Lal' os Mediccs da sua Real Camal'a, (como e:-..poz na carta re-

ia dirigida ao Senauo d'OlinJa ) convieram elles ser causa
00,' males a Cln aLtl'ibuiam os queixosos: e com este parecer
roi sel'villo manúar abril' a ponLe para que a {lgoa tio rio cor
resse tão sol La, como d'antes, afim de que o pestifel'O conta
gio assim eessasse. Abria-se com erl'eito; mas com o que
dll aberta, corrit!o ja alguns annos, resllllara, fazendo-se
juizo entre os Medicas, e outras pessoas, que discorriam
prudentes, achou- e que se enganaram os que resolyeram
ser o mal da ponte, do que tambem <.leu parLe o Senado da
Camara a Sua Magestade; porém em 1710, quando o Povo se
levantou contra o Go"cl'l1ador Sebastião de Castro Calda, e
que por isso sejuntou em Olinda, ahi fez um requerimento á.
Camal'u para que manuasse fazer a ponte aberta em canos,
pela conveniencia que Il'isto tinha n~o só a vizinhança, mas
todos os moradores que das partes ainda mais remotas con
corriam á Cidaue a seus negocias. Em consequencia pO'l-se

(.) A. peste de q4e falia o escriptor na gur.rra dos' '\1ascates,
he aquella lneSlua de que tratei no Li\'l'o VIU, paginas 23, c 24.



mão á obra em 24 de Janeiro dc 1711, sendo as despezas por
conta Jo Povo, parfl o que cada um concorreu com o que
pôde, e em 27 de Março do mesmo anno se concluio a OOl'a,
e fechou-se a ponte.

A ultima prova concludente contra as opiniões, conhe
cidas suspeitas, dos que al'gumentavam por parte dos do He
cife, que fôra a ponte a causa da peste que os llagellou, ,e
verificou d'csta segunda vez; porquanto, existindo fechado
dous allOos, e cinco mezes, usando todos da agoa, e do peixe
que tornou a crear, nenhum mal d'ahi veio, ncm aos do fie
cife, e nem aos d'Olinda.

O Governador, ou por fazer o seu negocio, ou só para dar
mais provas de seu animo hostil contra os Pernaníbucanos,
vendo que a ponte necessitava de concerto por ficaI' arrui
nada pelo inverno, paz a votos a sua utilidade; e achando
ser tão geral, tão grande, e por tau tos principias neces aria,
ordenou com tudo que a concertassem, e feito com bastanll~

dispendio () seu concerto á custa dos moradores da Cidade,
quatro mezes não eram ainda passados, quantia aos Officiaes
da Camara encarregou dessem ordem a que se abrisse, visto
que assim o ordenára Sua Magestade; sendo bem sabido que
tal ordem não teve. Entretanto, em quanto se demorava o
trabalho de desmanchar a ponte por falta de dinheiro, foi a
Mãi de Oeos levar ao Governador a PetiçUo, que teve o despa
cho que se via, e finalmente abria-se a ponte em 21' de
Agosto de 1713, misturando-se por tanto a agoa salgada com
a doce. (~) .
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CAPITULO XX'I.

Continua o Bispo a sua viagem, O Syndicaute abre a devassa. Fazem-se
mais prisões, Alguns dos presos sAo remettidos para Lisboa. Car
tas de D. Lourença Tavares de 1II0llauda, Carta do senado d'Olio
da ao Rei.

t "11 :l.
Entre o tlcsabrimento do tempo pelo inverno, e os in

commodos do caminho pelo longe, demoras que costumam
d?ter o~ caminhantes, foi o RevlD. Bispo passando pejas
VIllas de Sel'inhãem, Porto-Calvo, e das Alagoas, conhecen
110 nos actos de exerCf'r a paciencia os favores da mão de

(~) Poucos annus di'pois tornou a obra da ponte do Vararlou
1'0 ao seu a ntigo estado, e assiUl se tem conservado até 110S50S
dias.
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leos, com qno em todos o hospedava; 'porque, posto que em
lbedecer-lbe muitos se houveram facilmente, como os Ca
itães-móres eram os cabeças dÇls VilIas, e alies eram re

,)eILles Camarões, os mais em imita-los por lisunja, pre
eitos com elles se perdiam.

j1edro de ~Iello Falcão (por alcunha o Serra-bodes) era em
'erinhãem Capitão-mór: teve sempre em timbre o ser parcial
los do Reeire, e como a estes nntão a fOl'tuna soprava, suppu
lham seus dependentes que em obsequio seu era virtude fazer
losacatos ao Bispo. O Capit'lo-mór de Porto-Calvo, outro
;emelhante inim go capital de sua patria, esquecido de si
roprio, de seu nascimento, da sua ?breza, e d~ sua fami

lia, tudo deixou, e a todos, para UnIr-se a um vtl caboclo,
ara ficar-lhe o nome de Camarão. Sebastião Dias :\Janelli,

:las Alagoas, que depois de vplho, tolhido, e entrevado, sol
tou a lingoa mOl'daz a rallar de todo o mundo, reduzia a sua
• apitania-rnól' a tal estado, que alli tudo era (com hon
rosas excepções) Camarão obstinado. A vista d'islo, que
fl'ucto poderia colher em taos Villas, demorando-se n'ellas,
o vigilantissimo Pa5tor, se o rejeitavam?

De Porto-Calvo seguia o Bispo para o rio de S. Francis
co, e no caminho, ainda antes de chegar a Villa do Penedo
bastantes legoils, foram espera-lo muitos cavalIeirol', e gente
do pé, e todos com applauso o receberam, e acompanhan
do-o com a veneração que a tal pessoa se devia, chegaram a
dita Villa em 18 de ovembro, onde lhe fizeram os morado
res d'aquella extensa ribeira, por serem todos, sem excep
ção, por paete da Nobreza Pemambucana, as honras e fes
tejos que deviam, com toda a pompa e apparato, quanto a
possibilidade da terra permiltia. Aqui deixarei o virtuoso
P,'elado, satisfazendo aITavel e benigno tão urbanos termos e
primores, em quanto passo a narrar o que se passava em
Pemam buco.

O Desembargador Syntlicante, assim que soube que o
Bispo se ia panelo ao largo, e que lhe deixava o campo fl'an
co, e sem.suspeita accommodando-se com o papel que achou
na terra, deu infausto principio a sua devassa, para que desde
logo fosse o fim della ominauo. Nem menos podia ser, se
gundo o empe.nho com que vinh.a; porque João da Maill, Ca
pitão-mór da Parahyba, parcial dos do Recife, e cOl'I'éo em
seus crimes, alem das advertencias que,lhe fez antes que
!Jartisse, anticipou-se, mandando espera-lo no Hecire a um
Frade seu irmão, (D. ~laLhias, Conego Regrante) o qual ja
mais se separou do Recife durante o tempo da devassa. E
quando mesmo as advertencias de um, e outro, e ° interes
se de todos do Recire não estivessem úe permeio, estava pa
ra corrobora-Ias a inclinação mais affectuosa, e mais interes
sada do Govemadol', como deu a conhecer por muitas vezes,



222 !I E M O R I A S H 1ST O R 1 C A S

sendo a primeira em uma noite, na qual, partindo de Olin.
da às Ave-Marias montado em um cavallo, levando só por
companhia um preto montado n'outro, foi apear-se á porta do
Desembargador, em Santo Antonio do Reci·re, e depois àe
com elle estar duas horas, voltou para a Cidade a pecolher-s~

outra vez ao seu Palacio.
Com estas suggestôes, que eram repetiuas, e com o seu

natural tão desman1lado, se poz o DesemIJargauor Synrlicante
em breves dias com habilidades taes, como as de Caco. E,
depondo a beatice, terceira dos seus despachos, só tl·atou
de aproveitar-se sem de tão granue, e tão publico' encnrgo',
como ter algum remorso; antes, para que o lucro lião per·
desse, perdeu o rumo por onde ucvêra navegar com a COIlS
ciencia mais segura, e fazendo-se a todo o vento, se engolfou
no profundo pelago de sua perdição com tal devassa, ~Iue, por
ser dos termos praticos mui fóra, não pôde ter termo no
decurso de dez mezes, atropelJando em tudo a ordem;
de maneira que, sendo elle Juiz, era testemunha, querenuo
que jurasse cada uma conforme a sua má vontade, que a lo
dos suggeria.

ão faltou quem advertisse ao Seqado de Olindn, que
com o perdão, que havia do Bci, mandasse proteslal' 3tl
Syndicante, não excedesse os termos do mesmo perdão
no que obrava, vendo-se que o seu procedimenlo.ia se tj·
nha por suspeito. E além d'isso, que deviam obriga-Io:l exi·
bir as ordens que lhe foram remelLidas pum aquella Clllprezuj
por quanto, ainda quantlo as tivesse independentes ua yj ta
do Senado, essa, que se lhe dera para nas outras ser absoluto,
devia mostra-la. Muito bem parece o bom algumas veze,
mas se se ha de consegui-lo a custa de algum trabalho, mui
tas vezes se perde por poupa-lo. Assim parece bom o con
selho do protesto, mas que se deixou passar, por poupar al
gum incommodo, de maneira qUt~ o Syntlicante, have11llo-se,
como se houvera em uma Aldeia, conlinuou a devassa Lão 50·
berbo, como o sentiram depois os que lhe largaram o campo.

Nilo cessavam, com tudo, ainda os eíl'eitos da devas a do
Bacalhau, porque, andando ausente e foragido por CfllJ a d'cl
lao Capitão (i'ilip.pe Cavalcanli de Goianna, em 29 de AgostO.o
mandou o Governador prender na Varzea, em casa uo CapI
tão-mór, pondo-a em cerco para isso, e o lcvar'am para aS
Oillco-Pontas a fazeI' companhia aos que já lá estavam. E,s
panto deu a muitos o saberem que na casa rlo Capitão-mM
se prendesse, porque este, pela parte de seI' aos seus naturaes
sempre contrario, tinha com o Governador bastante entrada.
Mas, como as traições se amam' mais do que os que as fazem,
rlão he muito experimentasse esta desfeita o que tanto se
desvaneceu em ser contra sua Patria, e seus Patl'icios. Nfla
faltou, com tudo, quem dissesse que eUe fôra o que ao Gover-
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nador dera noticia para prisão d'este parente de sua mu
lher, nem se duvída, por haver no sujeito capacidade para
tudo,

Como o Govel'Clador, e os dousMinistros estavam dispos
tos a fazer mal, e desculparem-se, queriam com umas falsi
dades cobrir outl'as, arguindo sempre culpas aos que as não
tinham, e provando-as com tão verdadeiras testemunhas co
mo elles. Mandavam que estas jurassem fias justifica~,ões,

que para abono das mentiras eram ordenadas pelo OUVidor,
certiucando o fingimeoto de quererem os o(fendidos por v~
zes matai' o Governador; dizendo umas vezes, que o Capl
'Wo Carlos Ferreira o intenlava; n'outras, que Leão Falcão,
com alcruns mai ,o dispozcra, e que no "aradouro ct'C?linda
lhe atiraram. E o mais he, que os Religiosos eram Igual
mente eovollos o'este falso. fazendo que se affirmasse, que
no Carmo d Olinda se fizeram consultas para essa morte, e
que se del'aro cqnsclhos para o tiros; o que tudo para in
leiro credito da justiça peja Autoridade do Bacalháu, como
convinha, se punha em boa fórma bem conente.

Que importa que a mentira conste de extremos reaes, e
verdadeiros, se realmente não podem ser unidos? Se foi
Terdade que rJO V;Hadooro se deu um tIro, e queo Coverna.
dor por se tel' dado a aborrecer de todos n'esta terra se te
mia; estas duas partes l'eaes e- verdadeiras bastam para d'el
las resultaI' que o tiro fosse para matllr o Govemador? Ora,
e Governador eslava no Recife, o tiro foi disparado no Vara
douro, a 29 de Outu!.Jro de 1712 ; quem o deu foi um
Frade corisla Franciscano, chamado Frei Christovão do
Pilar; quem o receberia, se não o erJ'asse, atravessando
a perna do canoeiro, havia ser José do Valle: isto ludo se
soube logo na mesma occasião; ( que foi ao anoitecer) por
que o Frade disse a Antonio de Freitas, e João FerJ'eira,
que vinham com o 'alie em uma canoa, que n~o pozessem
bocca em outro, que elle Frade era o autor do caso, fugindo
por is o 110 outro dia do Convento: como á visla de tudo
iSlo se podi~ dizer que o liro foi para o Governador? Logo,
lodas estas patranhas não tinham outro fim senão arran
jar documentos para provaI' em Lisboa as falsidades que
continuamente o Govel'Oador participava.

Os interessados ausentes, e menos impedidos, vendo i '
lo, e o desampal'o da justiça, que, appeJlidando-se por tal, se
l,ransformara em tyrannia, eujo Herodes, que indevidamente
tlOha u nome de Govemndor, el'a o que necessitava de quem,
Com vara de ferro, o govemasse, tl'ataram de se valer de cer
l~dõesJ e de outros docllmelltos, authenticando-os o Padre
FI'. Manoel dos Heis, Religioso do C~J'mo, apresentado pelo
cargo.de ~otario Apostolico, qUê exercia; porque no se<:u
lar, a'Inda para uma procuração, se negou aos Escrivães licen-
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ça que 3. fizessem, Só o Padre FI', Francisco da Cruz, da mes
ma ordem, pela amizade de um Tabellião, pôde reduzi-lo a
que, perante João Cavalcanti, Juiz de Fóra, fosse fazer um
summario de testemunhas em favor de outroamigo, que care·
cia d'elle por esLes proprios enrellos, compromellel1do-se to
dos no segredo; porque já a este Religioso tinha sllccedido,
que, indo com uns papeis ao Ouvidor Bacalhãu para os assig
nar, como Juiz das Justificações, e havendo assignado un~ sem
que o lesse, quando depois foi a ler, sem embargo de lhe all
verti r o Padre que só lhe toca va ler a escri pta do Escri vão, co
mo achou -o em abono de um, que pile fazia dos culpnuns,o
rompeu em dous pedaços, e d'elles um sórnente deu ao Frade;
facto este justificado pelo NoLario, que foi lambem para Li
hoa, para que lá se visse o que pOl' cá ° Ouvidor fazia.

Tal era a destreza, em que deram os vadios do Recife,
e a approvação com que os que tinham mando os auLori 'iI

vam, que quantas cartas, e papeis, ou viessem ou foss(\/I1
por terra, ou por mar, eram abertas, lidas, e eXall1illadas,a·
fim de que de tudo tivessem noticia, e nenhuma alcansa 'cm
seus donos, Em consequencia d'este procedimento crimi
noso, mandou o Revm, Bispo, em 3 de Setembro de 1713, pu
blicar uma Excommunhão, a si propl'io I'eservada, contra
quem lhe subnegava as cartas que lhe faltavam; e posto que
colheu em parte. o fructo d'esta diligencia, não foi em todo'
porque, como por demais á Igreja se obetlecia, fizel'am pouco
caso do que se .devera fazer muito. E para que escilpaSS~Ol

das mãoS de taes piratas as justificações, que com tanLo des
velo foram feitas, se preveniram os agenLes d'cllas cru rc
meLte-las com cuidado por pessoas de nãu menos, em. mão
pl'opria, que na frota passavam para Lisboa; ellcarregaudo
se de leva-las Antonio de Saldanha, Governador, que fõra de
Angola, e um filho d'cste; os quacs, vindo na frota da Bahia,
que devia juntar-se com a de Pernambuco, salta"ram em terra
a 1t tle Outubl'O, para visitarem os telll[.>los do Hccife, e
d'Olinda, e n'esta occasião se encarregaram.

o dia 9 de Outubro, em que ancorou a f!'OLa da Bahia,
mandou o Govel'Oador embarcar, e dividil' pelo~ navios, que
estavam no Porto, afim de seguirem para Lisboa, os presos
que estavam nas Cinco-Pontas, a sabei': o Sargento-mór Ber
nardo Vieira de l\Iello, e seu filho André Vieira de MelIo, o
Coronel Leonardo Bezel'l'a Cavalcanti, e seus dous 111110s. os
Alferes Cosme Bczena Cavalcanti, e ManoeI CavalcanLi Be~
zcrra, seu irmão o Commissario Geral Manoel Cavalcantl
Bezerra, o CaJ.'itão André Dii:ls de Figueiredo, e seu irmão
o Tenente Coronel e Licenciado Jo~é Tavares d'Hollanda, o
Capitão João de Banas Corrêa, o Capitão Cosme Bezerra Ca
valcullLi, e seus dous irmãos André Cavalcantl e Luiz Vidal,
e o Sargento Lourenço da SilYa; porém estes ultimus dous
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iJ'miíos .\nl1ré, c Luiz, no dia seguinte voltaram dos navi?s,
e outra vez foram recolhidos ao callabouço medonllo tias CIR
co-Pontas, ond\) c,'líVCl'lllll al'errolha.Jos ainua um anno
oito mpzes e oito di'ls.

Inexl'licavel foi n'esle embarque, ou destel'l'o, a alegria
do:; la '('ates, tanto mais 1_01' se persuadirem, que, em chegan
do a Lisboa inf,lJ1ivelmel te s 'riam todos degolados; mas não
lhes sahio tanto a mediua ue .cus infame~ de-cjos.

Valeu-se O. Lo Ir 'nça Tavares, matrona de grande nome,
c de tulento:, (~ ue alguns lidalgos pura amparo de SiYS

il'mfíus, escrevendo 3S Seguintes carLas.

Carla de D. Lrmrenrn Tavore.~ de Hallando.
ao Vaque de Cculo'IJol.

u Exm, Se/dtor! - Pernamhuco, 10 de Outubro de 1713.
« - Busea na pieuade ue . Rxc. a minha pena o seu allivio,
« e a minha c'pcrallça () seu seguro, por conhecer que as
I( pessoas granJe', CO!l1\) V. Exc., mais se f'mpenham pelo que
I( a si pr Ilrias devell, Ull que pelo merecimpnto de quem as
"Iuga. Esla S\'gllrunça me anima a rrpre'entar a V. Exc o
" I1lÍsero rstauo, em que lI1e uL'ixam, e a duas irll1àas mais,
« lpuas vitlvas, a: prisões tio Licenciado José Tavares de Hol-
« lanua, cdo LapiDo, ulreDiasut> i'itruciredo, inniios nossos,
., refugio e a rigo que eram do nosso desamparo, c a quem
« t) ouio malsinou para a vingança cum tanta tyrannia, q:1C
tI entre Turcos se tlão conta que a houvesse com Catholicos
(I semelhatlte. '. L:lIlasados tias ri~OI'osaô ~risões, em qUG es
( liVera[lí perto de dous aOl\OS, com a' illaiores injurias de
« palavras mais soltas, flue póde licenciar a má vontade, e
(( COIII outros apertos t:l0 cru\·is, e Lão tyranllos, que pasma
II qtlalquCl' etltetldimellto em considerar a quanto a mal
« uade tios hom ~ns ~e estende, e se dilata; pois, em mai.::;
(( culpa fine uma, e muitas l'alsiLladl!s &rguidas, por estas se
(( ve a innpceuciu conL!emnada, nao só a de meus il'loão:ii,
(( mas (1'ouLros muitos, que com elles se vcem atOl'menta
« dos, pCJ':1eguidos, e infulI\udos de traidore' pelos homens
(( Jo I\ecire, qllando esta palavra, e este nome só nfio caba
« na :':occu de filho algum ue Pernambuco; porque °atrron
II la e injuria o proferi-lo, que tal para com elles he a feal
II unde u Lal noml.l, quanto mais o mesmo crime: antes a
u faciliJado ue incul a-lo indica a Illesma <le commette-lo

('I') Se esta Senhora Prrnamoucaua vivesse no presente se
culo, passada lIlf'smo hoje por lilterata. 1:le prna que algumas
, ompo.siçães suas, de que ha tradiçfio, não chegassem até nÓs e
que ·so nos restem as cartas que eSC1'eveu a favor de S'l'US irmãos.

TOMO 1,.. 29.
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« quem o inculca; e mais, sabendo-se ser em vingança de
« aggravos seus particulares. Esta opinião he tão geral,
lc que a sustentaram todos os mesmos naturaes, com as
c( mesmas vidas', e esta infalJivel segurança me esforça a
cc chegar com esta carta aos pés de V. Exc:, buscando o
I( seu valimento, o seu amparo, para que, lembrado V. Exc.
I( das honras que n'essa Côrte fez a meu irmão André Oias,
II seja o seu ora(lor, que, fazendo publica a sua innoeencia,
« e a sua lealdade, a eUe, e aos ma is por esse meio fàça
« restituir a sua antig:l fé, qual por muo de V. Exc, pre
« tendem conseguir, e fique n'esta terra eternisac:!o o nome
« e gloria de V. Exc, a quem 'osso Senhor conceda vida
« e saüde com os 3ugmentos que lhe deseja, 111m. e Ex-m.
li Senhor - De V. Exc, muito captiva

« D, Loul'ença Tavares »

Carta da mesma D. Lourença ao Conde de AutÍloquia.

« Exm, Senhor! - Pernambuco, 10 de Outubro 1713, 
« He natural inclinação buscar o amparu, onde se promel~

(C te mais seguro. E sendo o melhor timbre na Nobl'cza e
« fidalguia dar a m"ío aos desvalidos, e ampara-los, com
( razão busco eu o amparo de V. Ex.c , segul'3ndo nas expp.
« riencias d'elles o allivio a minha pena, e as melhol'as ~e
c( meus irmãos o Capitão André Dias de Figueil'ecio, e o LI
« cenciado José Tavares d'lIollanda, aos quaes o adio dos
/X homens do Reci Fe paz em rigorosa prisões, ha perto de ~ous
« annos, com alguns outros da Nobreza por elles malSlOa
(e dos, e arguidos de traidores; impondb-Ihes este nome fal
« samente, e em vingança de aggravos seus particulares,
« por entenderem que só assim podesse ella ter elfeitos, ,e
«( não porque conhecessem se podesse acreditar tal fas11
« dade. Mas ajudando-os o muito dinheiro que tecm i as
(I to e despendido, tudo se abona quanto dizem, aind~ co
a nbecendo-se O contrario claramente, e com as experlen·

.u. cias de quão leaes foram seus passadôs. O apertos, e~ que,
«( em todo este tempo, esses pobres presos se teem Visto, e
,/x Leem passado, o não passal'iam tal em Barbaria; porque,
I( além de se lbes negar a communicaçfío, vista, e tacto o
l( trato das pessoas, fóra das que eram de sua guarda, es
«( ta se commetteu aos seus maiores inimigos, coro per
(e missão do os atormeutarem com palavras injuriosas a
( cada instante, descompondo-lhes ctambem o bocado, que
«( para seu sustento lhes mandava, reconhecendo-o, e fa
« zendo outros exames escusados, em ordem só 1\ maior
« desprezo, e indecencia, sem que o'estes excessos ho~
« vesse termo, ou compaixão. Por ultimo, são remettl-
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« dos aos Triblmacs d'essa Côrte, para n:elles se jul'gar a
G sua culpa; e tenho celta, que, procedendo-se pelos jus
[( tos tei'OIOS da Justiça, sem aLteoção, qual se tem dado,
« ás calumnias e falsas coolLsões, que os cri minaram, que
« são tlos seus mesmos inimigos mais capilaes, não só ha de
'« sahil' justificaua a sua innocencia, lllas tambem o seu
« procedimento mui louvado,

• (( Bern podéra eu segurar-lhes esta dita, se a minha
u fÓl'a ue que V. Exc. fosse servido compadecer-se em
'(C ampara-los; porque, pelo que a si deve, e a seu sangue,
IC tomaria a si o empenho de qUtl se pozesse em publico
« a voruade, e a vista d'ella não senl passiveI que deixe
cc de ficar a mentira, posto que ornada de ouro, bem cor

11 riua. Mas, Senhor, se os merecimentos de tres vi uvas des
{( amparadas, sem mais abrigo do que esses dous irmãos,
« nfio bastarem ii mover o animo de V. Exc., bastantes e
II superabundantes serão os di) Paixão do RedelJlptor do
II ML\lH.I0, Christo, SC!ll1llr, e Salvauor nosso, pelos quaes pe
« CO, e comltleLto a V. Exc. esta empl'eza, conhando no mes
II íno Senhor, que nas maiores de V. E~c ha ue ser em
{( seu f1lvor, e i1juda LHO benigno, como abraçar o zelo
Cl tle V. Exc. cll1 soccorl er e defenuer estes presos e des
cc terro,dos. OflOS C al',lc, &c., &c. II

Como he sempre acerLo em negocias, que dependem
de alheia vontalle, pl11'a I1lllis fillcilmente alcança-los serem
multiplicados os interesses, seguindo este parecer, qujz D.
Lourrnça empenh.'lr a muiLos; porque, quando em lo<!los
não Hchasse o mesmo zeJo, poderia suecedel' em algum
acha-lo, e ll'esLe inlento continuou com outras rogaLivas
lIdli seguintes C;Jltas.

Carla de D. Low'ença Tt~z;ares il' Hollandd ao Conde de Vianna.

« EXIIl. Senhor! - Pel'llatnbuco 'lÓ de Outubro de 1713.
(C Foi Lão poderoso parH com o Governador, e Ouvidor
{( Ccrill de Pernambuco o valimento dos Mercadores do
l( Recife, que, depois de se levilntarem com aquella Praça
« contra os naturaes da terra, contrà o Governo, fi Mit'lis
c( tros, l/ue a regiam, quando a lodos pareceu qlle este
« desatino com, rigor' se castigasse, não só se vir'am li
« vles, ·mas louvados, e com lembrança de criminal' aos
II que, entcuucndo fazer' a El-Rei sel'viço, os rebateram
« para que não passasse a maior desenvoltura o seu ex~
« cesso, e sem d'este fazer CiISO, com te'Stemunhás inte
« ressadas, e para melhor' 11izel' com as mesmas partes
« a.ccusadoras, se criminou toda L obreza; e do que esla ava
l( II.ava por serviço se lhe fez a maior culpa: tal he a.
1\ vJl.tude do- dinheiro, que pótle causal' estas mudanças,t
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l( Dous annos ha, OU perto d'elles, que por estas sem
« razões padecem presos, alem cie outros muitos da No
l( breza, meus dou Irmãos, o Capitão Andr' nias de Fi·
I( gueiredo, e oLicenciadoJoseTavilresd'f:lOllanda, as maiores
II tyrannias, desprezos, injUl'ias, e de acatas', que pode ma
l( chinar o odio e a vingan<;a, e por ultimo sio remelli
I( dos aos Tribunaes d'e sa Côrte, onde sr vai cxaminara
l( sua culpa. Por favor da fortuna tenho esle, por se li
« vrarem do continuo martyrio com q'uc tem sido al.ormen·
« tados, e por maior favor lC'ei ainda se OS meus rogos, o
« d'oulras duas irmf.ías viuvas e desamparadas, pr)úerem
« no animo de V. Exc. ler entrada, para que comllas ; \'0
l( se mova a ampal'a-Ios, porqne ni'ío !le 0 scu Fiscal!"') li
« sua culpa, as falsidaues sim, que Ihl's teel accumuladoj
« e quanto pelo empenho de V. Exc r.o fi as muitas jusli
l( ficaliões que vão de varias parte-, do modo que potleram
I( ir, se possa pôr em publico a verdade, que tno contrasla
l( da tem sido até o presente, não só ellcs sel'ão livres,
I( mas loda a teITa, restiluidos ao redilo' que lhe tira
I( ram; e esla mesma ficara devendo a V. lJ:xc. e. ta segun
L( da restauração, e liberdade do captivcir.J mai penoso
« que o passado, quando aos inimigos da Corôa de Porlu
« gal se via SUJeita.

« A. V. Exc. rogo muitas vczes urira c:tgrnndeccr com
C( esla acção o seu nome n'esla tcrra, poi' dr ;1 ni mos gran
I( des, como o de". Exc., he fuvlrccer (' ampal ar 11 quem
« humilde se vale do seu amparo A pessoa ue V. Exc.
cc guarde Ocos, &c., &c. li

Carta da mesma D. Lourença TaL'ares a D. Lourenço de. Almada

I( JUmo Senhor! - Pernambuco, .10 de Oulubro de 1713.
l( Bem presente') foram a V. So, qU:l.nc!f) se a !lava encalTega- .
« do do Governo da B.:hia, os proce Hmentos, c sem-razó~

« dos moradores do Recife, com que perturbaram lorla esta
cc terra como de ludo se deu co la . 7 o; c não satisfeitos
Cl com quan'lo injustament enlf'o fizeram, ail1d. passaram a
« mais as suas demasias, pOl'lj ue par desculpai' estas foi ne
« cessario envolver, e eOl'eoar mil falsiriades, e todas leem
cc sahido á luz em seu abono, abalendo d'este modo a No
Cl breza de Pernambuco, e estraqllnrlo a sua lealdade; sendo
« esta bem noloria a Vo S., e a IOlia Fillalguia d'es.~a Côrte.
« Espera esta lerra dever mais a V. S., ate,}) das abonações,

('I<) Fiscal; funcçào que boj corresponde a ele Promotor, oU

accusadul"o
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com que a tem acreditado, o seu empenho cm dar a co
nhecer tantos enganos, pois tfío evidentes e tão claras le
vou V. S, já de cá as noticias d'ellas, e eu agradecer a
eleição, que faço da pes~>oa de V, S., para valedor de meus
dous irmãos, o Licenciado Jose Tayares de J-Jollanda, e o
Capitão André Dia. de Figueiredo, que para os Tribunaes
d'essa Côrte vão remcttidos, para n'elles serem exami
Iladas as suas cu Ipas, onde só lhes farão opposição os fa 1
sos testemunhos dos homens do flecife, e dos Ministros
que n'esta terra se ajustaram cm fazer-lhes a vontade,
vendendo publicamente por diuheiro as vontades, e leal
dades dos naturaes de Pernambuco, para lhes impôr a
yil infamia de traidores, C]ue n'elles n:io cabe, antes com
mais razão se argue de suspeito 11'eSSe crime quem che
ga com tanta soltura a fallar n'elle : a ,. S. peço pelo
que ii si Jeve, e ao seu sang-ue, queira amparar esta cau
sa, que no presenLe estado he de pessoas miseravcis, sem
ter quem as favoreça, mais que tl'es il'mfias vi uvas e de-

I pendentes do ahrigo d'estes rlous irmuos necessitado ;
. para que, sendo V. S. o que a ampare e a defenda, possa
l sahir a publico a ver'Jade, c]ue com tanto empenho pro
I cnrara m os seus perscgu idores orculla-Ia ; e fiq ue n'este
I agradecimento a V. S. todo Pernambuco, e meus irmãos,
I que tanto necessitam da mfío de V. S., a cujos pes ponho
'( esta deprecação e roglltiva. 'Pessoa de V. S. Deos guar
I de, &c., &c. »

Ei o que unicamente a bem de seus il'mfíos, 'Pôde fa
leI' esla illuslrc Pernambucana; porque, para turlo o mais,
avia impeJirnenlo. Tal era o adio dos Mascates! Tal era

() receio que cllel', e o seu Governador tinham) de que 5e
descobrisse em Lisboa a verdade!

N'esta mesma occa.. :fío da sahida da frota o Senado
J'Olinda escreveu a segui nte

Cm·ta do Senado d'Olinda ar> Rei.

l( Seltlto?'! - POI' carta do Senado dn Camarfl d'esta Cidade
1 do anpassarlo se deu conla á "ossa llagcstflde elas inquie
• tações, em que ficava PeJ'l1ambUC0 com a dev!\s:;a que tirou
'( O Ouvidor Geral, o Doutor João. Marques Bacalhãu, e a incli
1 naçfío, com que n'el1a procedêra por corre ponder ajustado
,( ás grandes offerlas que lhe Ilzeram os hOlJlens do Recife,

além de outras, com que por elI >s vinha ja da CÔrte dis
u posto pala i so; do que rt"uitou perturbar-se toda a ter
:1 ra, e a obreza principalmente, que no mai interior dos
~ n~atos buscava o seu seguro, venuo quejá muitos se pren
x dlam, e ao 'som de caixas pelas I'uas eram infamados de
I traidores) sem lhes valei' o conhecer-se a falsidade. E ago-
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« ta o faremos a Vossa Mugestade da causa que o foi ue tan
II tos movimentos, e por es es se reruetterem os presos,
« que vão n'esta frota, remeLLidos ao Tribunal da inconfi
tt dencia, onde pouera sei' uq ue descoberta a boa tenção do
cc Minisll'Q com que os culpara.

(I Foi o motivo L1'estes ex.cessos trio nota veis fi creaçlio
I( da nova Villa do necife, que por sati:sfazer SehasLião de
cc Cilstro e Caldas a seus moradores os largos interesses,
I( COlll que o moveram, propoz, no tempo do eu guverno, a
(( Vossa Magestade as conveniencias que haviam em crea-\a,
CI occulLando os prejuizos que d'ella resultariam a sua Real
(( Fazenda, e aos seus povos, quanLlo paI' esLa Causa se acha
cc va na Secretaria d'este govel'l1(J uma Cnrta ( t) de ua Ma
« gestade o Serenissimo Senhor IJom Pedro, que está no Ceo,
(( ordeuando n'clla que em tal Villa mais e nJo fallasse. E
cc sendo Vossa ~lagesLade servido concede-Ia, entendendo Lo
(( dos ser só ?ara o titulo, sem mais ordem se resolveu o CD
II vel'lJador a dar-lhe termo, e fazer oOiciaes da Camal'3)
II que se servissem, isellLallllo-se da subordinação d'e le
« Senado. (l'aqui se ol'iginou Lanta l'Uina, e os adias de um
« e outro SenaLlo elo Luda a terra, pela repllgnuncitl que
(( havia, até chegar o dito Governador II prohibir as armas
« a totlos 03 UP. fÓl'il, e mandaI-as aos armazellS em tempo
« que se presumiu mal dus desígnios dos Fr311cezes, e se
« vio o qUll obraralll no Rio de Jalleiro, (2) além de serem

(I) tf'ja-sf' II primeira uoLa da pagina 45d'rstc Tomo.
(:!) "este livro \'arins Vf'zes se falia da invasâo francrza no

n"io de Janei ro j p::l r('ceu-lne, pois, III ui a pt'npo iL', dar lima ideia
d'essa iuvasij'l, que lauto cuidado dl'U aos PCI"Ualllbncallos.

Exlincla a (lYllasliu austriacu, que reinava 1'111 Hl'spallha, e,
<]uereudo Lui:l- XIV de frauça ostentar ua inílup.ncia sobre us
deslinos da 1':lIrnpa, colloeull seu uetu, o DUCjlle de Aujou, no
"J hrono de C"arlos V,

Mas, rrcouht'cido Rei de Portugal, drpois da morte (Ie D. Af
(onço VI, D" Pedro, ii'mãu d'este, COlUO expuz nu Iil'l'o 8.0 d'estas
Mellloria~, ao principio fez D. Pedro COlll a França e lIespanha
lltua alliança oJl'ellsiva e defensi\'a eOlltl'a a casa d' i\ uSLria, que
a.pirava apossar-se do Thrllno tias duas IncJias, mas tellleudo a
podei' de Llliz XIV, e ce<knc!u á ilJllucucia do GabineLe de fo, Ja
IlIes, rompeu com a Ft'ança para (auçal' se nos braços da Inglater
ra. fil'lnou, pois, D. Pedru de P.ortugal UIU tl'atall~, que o "paz
debaixo lia lIepelluen€Ía absoluta do Governo Inglez, e eotrou na
liga formaria por este governo, pda <.:asa d' Auslria, e pela Hollan
da, contra Htspanha e França. -âo somente a guerra ela succes
lião da Hespanha abl'azou a EUl'o"pa, mas até lançou slJas faiscas na
Âtuerica.

D. Pedi o, que figurava como auxiliar elos Ingtezes, t0ll10U
\lUla parte acti va na cI ues tiio: entl'OU pOI' lIespanha de mão al'lUlr'
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« necessarias para defesa de suas casas, em partes tão remo
II tas e de muitos o remedia para usarem d'ellas para 1\ ca
C( ça, 'mandou tóda a Infanteria dos Terços e seus Ca .b?s a
C( prender os homens da 'obreza, que andavam fugitivos,
K destruir-lhes as fazendas, e abraza -las com Alçarlas. Es
C( tas, e outras muilas de!'IJasias atiraram os povos para o ar
a rojo que fizeram; mas como leaes, recorreram logo ao per
a dão <1e Vossa Magestade, que foi servido conceder-lhes.

da, subllletteu muitas Cidades, e penetrou até l\Iadrid, cm 26 de
~unho de 1706; mas, abandonando-se com excrsso ao seu amor
pelas mulhprps, morreu pouco tempo drpois, PIo!) de Dezembro
de 1706, victima de sua incontinencia, com 5 ann.:Js de idade, e
39 de reinado. Deixou o Throno a D. João V, spu filho. depois de
ter firmado no Brasil o dominiu Portugut'z; mas tambplII depois
de ter submellido a libprdade de Portugal ás vistas da Inglaterra.

A conducta de Portugal havia excitadu indignaçilo ger~l ~m
França. Armadores intrepidos, para vingar o ultrage feito a dig
nidade da Naçiio, tinham armado corsa rio '. que Jizeram ricas
prezas sobre o Comrnercio Portuguel'. da India, e da America.

Um simples OlHeial da Marinha Real Franceza, concebeu o
projecto atrevido de atrevessar o úceano Atlantico, e de, por SOl"

preza, apoderar-se repentinamente do bl'1I0 estabelecimento do
lUo de Janeiro. A empreza podia sem duvida parecer temerari,a i
mas o Rio de Janeiro não era paiz novo para os assaltos Fran
cezes. Não se tlJ1ha já visto um punhado de France1.es estabe
lecerem-se alli antes dos lIle mo~ POl'tu~Uf'Zf'S, e nilo abando
narem o sp.u estabelecimento informe, senilo depois dus maiores
esforços de valor, e drpois de tf'l'f'1ll sido df'samparados pda sua
metropole? Excitado o Capitão Duderc pela perspf'ctiva de um
successo estrondoso, ou, para melhor dizer, ppla esperança de
uma tão rica preza, deu velas ao ventu, e fez prôa para o Rio de
Janeiro com cinco navios guarnecidos por mil soldados de Mari
nha i força esta dilllillutis ima sem duvida para subll1elter um es
tabelecimento colonial organisado, e PIO estado de defesa.

A expediyâo apparf'ceu em 6 de Agosto de 1710 cOl1llJandei
ras Inglezas, á vista do Rio de Janeiro, e u Comlllandante Duclerc
ordenou logo o desembarque sobre a costa mais viziniJa dos
Fortes da Cidade j porém ainda admirado o Governador Francis
co de 1\101'aes e Castro tomou medidas tão promptas e sabias,
que o Rio de Janeiro ficou em um momento fóra do alcance de·
urna sorpreza Os Francezes intrincbeirados, se viram dentro em
pouco cercados por furças superiores, c:ompostas de tropas por
tuguezas e milicias brasileiras. O Capitilo Duclerc em vilo man
da que se faça uma sortJ(la geral, l'speranclo apartar o inimigo
por um choque impetuoso, e penetrar depois na Cidade pelo
lado de terra. Vãa esperança!

Avançam ao principio, sobem ao assalto, porém são repelli
dos; .perde Duclerc uma parte do~ seus soldados; ve-se cons
t:ang.ldo.a capitular, e no mesmo momento em que se rende pri
llloneuo as milícias, que forçavam já as suas proprias trincheiras,
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« E porque os Capitü-es, e solllados, que eram executores
(( d'esles desatinos, I1caram rendidos ao puder do povo que
u descia, e os Mercadores, resenlidos de lhes lirarem no lu
u mullo as bengalas das mi'ílls, com que s~ fizeram lão 50·
n berbos, deram-se uns, e oulros por am'ontado , e ij'alli
« começaram a machinnr sua vingança, preparando-se pa·
u ra o levanll', que filel'am no Bccire, dando pagas adiaD
I( tadas, e comprando a dinheiro os Cabos, e oulros pelas

rpcebe UIII golpe mortaL NPtll um dos seus soldados escapa en·
tão á morte, ou ao captivriro.

Ch/'gar311l á França eslas IlCJtiLÍas dl'sa~trosas com detall,ei
ainda IlIais ti i:'ll's : os Frallcn.es pslrellleccram de hOI ror quan·
do ~e disse f1uc o vC'n·cec.l"r lizera o abuso LlIais tr ... ivel da victo
ria, que os prisiünE'iros till!lalll sidCl tratados '0111 a maior barba·
ri<!adC', c filiE' o Capiliio Onl'iC'rc. e IlIuilOS onU'os, linham soll'nd
a morte no mOmfl1tQ elll flu dppllnham a~ armas, E' já rE'udil!os
UllIa geral illdigtlaçiill, 1'01 la li lo, apodnou-se de todos os Frall'
cezC's.

O cC'1ebre DUKllay-Trouin, UI\1 elos llIaiorf's 1101111'115 de lUar
que Pliliío a França linha, jUI ou vingar os s us compalriota!
Persuadido d.. ()III' os olJslaculos que se tivessrm a separai IIUg'
ulPntarialu glori.l á l'1I1preZJ. e que uma justa vingança seria UI
drVE'r lIadoua!. cOllcdJl'll e ::oulblllllU o JlI oj'clu de ullla seguo'
da e Iuais ft'liz rxppt1iriio CI !llla o nin, de .!aupiro,

Engodado, além disso, pelo auractivo das riquezas, quede·
viam SE'r o. pr~lIlio do sn<.cr;so, rmprpgou o crcdilu dos ç/'I\S aml·
gos para formar um ul'lnaulenlo, (' foi apoiado por lres dcos D~'

gocian.tes dr S. 1\Ldti j mus, jlllgauuo qUe' UIU armalllento parCla
nâo corrpspondel ia á graut!('I.a da rlll[>I,(,1.a, e que lhe fallal"!lo
apoio do Gl,vrrno, sonciton-o COIU iII tapeia.

SE'lll SI" drsgll·tar das indicisõrs e drlullras que lhe OP[Joz o
GabinptC' de Vf'r<alhf's, l'edolJroll com lallla \'I'IH'llIC'ncia as 9ua'
instancias, que J,uizXIV l'OIl<'C'UUO, l'mOIll, em lhe concede-r ai·
guns nal'ios, C' UIIl corpo dI' quasi quatro mil hUIlIf'ns. Chamado
para encher a I;'XI1l'cl.lçao .tu 1\lonal'cha, e para \'iogar a 'ação, lO'
lIJOU : uguay-Trouin o coullJlaudo ent chefe d.'esta spgunda expe'
diçiio, lIIais I'bpeitavr! do (IUe a prillleira, e que prollleltia UIII
mais feliz resultado.

t.:hpgOll dC'ntro C'III pouco a Brl'st, e ahi fez esquipar conl preso
'sa éinco navios, al'mados dI' artilharia de 7·j, e 70, e cint.:o fragataf
oe diversa gl'aIH.lC'la, carregadas d,' provÍsõr s, <' outros objeclO!
bdlicos. Nomeou elle IJle~mo os Omeias, ~ debaixu ue cJiverso!
"pretextos fpz armar olllros navios, algumas fragalas nos porto~
da Hochl:'1la, Rochcfurt, I' Du 1oL:l'rfl UI', ao lurslllO tCIUPO que ~!
tropas SI;' I'puniam 1'11I Brest. T"dlJs pslrs p.·rparativ(ls foralll di'
rigidos eonl lanta inlelligl'nçia e 21'10, llue utes de dous l1Iet~S
se achou a expeôiçãoem est'ldo dl' dar a vrla. Informado de que
os Illglezes' se dispunham a vil' defender o P0l'to d Bahia, apreso
sou Ouguay-Trouin a sua sahida, e em lugar de esperar, com? et
II! ilrojl'Clára, a juncçiio dos outros navios, fui elle l\Iesmo unir-se
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« Freguezias para a todos terem de su.a parte, e prevenindo
t( muitos mantimentos para se sustentarem, se acaso o de
( fóra se imoedisse, Intentaram prender toda a Nobreza,
« arguindo-lhe o crime de traidores, o que se fez ao 8ar
t( gento-mór Bernardo Vieira de Mp,llo, porque se achava
« no Recife, não podendo fazer o mesmo aos mais de fóra
« para acudirem a rebate-los, pondo-lhes cerco, para que de
{( dentro nito sahissem, onde estavam com todos os fortes,
« que tomaram, viradas as peças d'elles para terra, e dispa-

a elles em Rochplla, DOIlR dias depois de sua sah ida de Iirest'
vinte navio~ ue gue ....a inglezes appareceralll á eutrada da 3ahia'

Entretanto, a Côrte dc Lisboa subresaltada pela tentativa do
Capitão Duclerc, e, l'eceiando lllaiores esforços da pane da Fran
ça, linha feito esqnipar com celeridade quatro náos, e tres fraga
tas, destillaclas para transporlar ao Rio de .Janeiro artilharia,
lIlunições t1e gue ....a·. e einco balalhões escolhidos, debaixo do
comlnando dr Gaspar da Costa Orclpns positivas e apertadas im
punham ti Francisco dI' ~loraes e Castro, Governador da Cidade e
da Provincia, o dever de augll'lenlar as fortifi':ações da praça, e de
toutar as Illedidas mais effiCll7.eS para a pôr a salvo de UUI alaque
serio.

A expedição portugul'za drll a vela, e entrou na Balda do Rio
I de Janeiro, em Novembro de 1710. pouco tempo depois da derrota
do Capitiio Duekrc, Duguny-Trouiu. portlm, com a sua bri
IlJantp pSCjuaclra ele 16 vplas, transporlaudo 4:500 IlOmen~ de des
l'mbarqnp, seguio "iagern, e vrio a clH'~ar á barra do Rio de Ja
neiro, 1'111 12 de SplPml>ro do anno segnintp,

i\las, tinha de tal sorte <lf'sll'ixarlo-se o Governador d'essa Pro
vincia, Fl'ancisco de Castro i\1oraes, qUI', lenuo t'1le Cl'rteza offi
cia! de que a eSLtuadra illindga eslava á vista. nãu só deixou ai
fort:llezas filaI gnarurcidas, como as linha, lIJas até mandou
abandunar a <lã 1lna das Cohras, que os Francezes logo occupa
ram na ,nadrugada do dia 13; e, nn dia 15, desembarcando em
Valllngo uma columna de dou'! mil homens, apodel'aram-se do
Morro de S. O ogo, do qual, assim 1'01110 da (tha das ( obras, bom
bardral'alll, p metralharam a Cielad ; mas spm ousarcm ataca-Ia,
porque a guarneciam mais ele "lito mil homens bem dispostos a
defende-Ia, e que de faclo a defeuderiam, se o seu Gencl'a! tives
se curagem, UI! brio.

Em Ullla quasi continua canhonada se passaram seis dias,
porém por ullla fatalidadr de dolorosa recordação, em a noite de
2t de Selembro. o Governador Fran,cisco de Castro 1\lol'aes aban
donou cobardalllelltp a idadr, fngindo em debanilJda para o in
terior, tomando a tropa diversas direcçõps, e o povo, assim sem
apoio, seguia o exemplo do Governador, e entranhon-se pelos
!.losques, onde llIuita g'f'nle I'xalnu o ultimu suspiro. de fome e
f~diga! Entiio o General Francez, cuuhecen<.lo que a Cidade tinha
Sido abandouada, apoderou-se <.I'eIla, 1\0 dia 22, e, guarnecendo
os pontos neeessarios, a eutn'gou a UIlI rigoroso e illimitado sa
que.

Entretanto, Duguay-Trouin, que conhecia a impossibilidade
TOMO IV. 30.
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«( rando contra os de fóra muita arlilharia; em armas con.
I( tra torlos, negando obediencia ao Governador, e ao Ouvi.
« dor Geral, e ao Senado, querendo prende-los, se caulelo.
« samenle não fugissem. N'esta rebellião se susliveram qua
l( tI'O mezes até vir o Govemador Felix José M~chado de
" Mendonça, que com sua vinda se socegou por enlão ~quel·

(( la hostilidade, em quanto não começou a oulra do Millis.
« tro, que temos referido, corn li qual se uuo poderam quei.
I( xar a Vossa Magestadú os seus Vassallos d'estes cancero

de sustentar a praça cercada de numerosos inimigos, flue não
tardaria a serem soccorriLlos, cuidou em aproveitar se do terror
de que se tinha tOluado o General Pul'tuguez, propondo-lhe UIII

resgate da Cidade, alllt'açaudll incendia-la e arraza-la, se aSila
proposta nfto fosse recebina. Finalnlente, depois de"algulls de
bates sobre. o preço do resgate, assigrlou o Governador Francisco
de Castro i\loraes unIa degradante capitulaçiio, pela qual ubrigou
o seu governo a pagar au General Duguay-Trouio duzentos!
quarenta e quatro cOlllos de réis, em moeda forte, cem caixas
de assucar, e duzentos bois, como coutribuiç:l0 de guerra j o que
effectivall1ente se realisou dentrlJ em fluinze dias: t~l foi o resul
tado d"esla empreza ousada!

Ouguay-Trouin deu a vela para França no tlia 13 de Outubro,
ganhando, sem embargo de ter naufragado UUIa das suas melho·
res náos, mais de noventa por cento sobre o capital cmpr gado na
expedição. Avaliou-se 1'111 lI1ais de sds lui[ contos fortes a perda
dos particulares, e o Governo Portuguez, além do diuheiro, as
suear, e gado, quI' pagou, prrdeu totla a ESfluadra (Iue tinha no
porto, parte da qual encalhou, e parle o seu Alnrir:l1Ite frz quei
mar. Se o cobarde Guvernador lastro de Moraes se susteUta por
mais vinte e quatm ho.ras na <.idade, teria aproveitatlo-se do
soccorro de Ul1l8 COll1111na de tres lIlil hOlllells de boa cavallala
ria e infantaria, á frente da '1l1al marchav:l (Ie lUinas, em auxilio
do Rio tle JallE'iro, o Coronel Antonio de Albuquerque Coelho de
Carvalho, natural de Pernambuco.

Este Perllambucauo, trndo lIoli-da em Minas, no dia 2l de Se~
telulJl'ó, da ilJva~âo til' I)nguay-Tronin, reuuio a toda a p"ressa es
ses tres ulil homens, (2:000 eram de cavallaria j e \I1archou para
o Rio de Janeiro, afim de bater os Francncs, e uesal'rrolltar a su'"
Nação; mas, tt>ndo noticia rJllatrtJ lE'goas autes de chegar á <..ida
de, não só de C/nE' o Governador tinha rugido, mas qu~ tamb.cm
havia fil'mado a sourt'dita vergonhosa capitulaçâo, fel. alto abt, e
esperou que os Francezps se 1'1' ti rassem. para pn tão en traI'. ._

No Arcllivo da Call1ara. ()'1I Senado da Cidade de S. St'bastl3o.
do Rio de Janeiro, havia uma Carta Hegia, datada em 25 de ~o
velllbro de 1709, determinando que, se por qualquer IllOU'O
viesse Antonio de Albuquerque a essa Cida,le. tuma3se elle o
governo da PrGvincia, ficando assim desonerado o Gove~nador
Castro Moraes: o Senado, poi5, aproveitando a occurrenC13. re~

quereu a execução da sobredHa Carla Regia, e, em virtu.dJe .d'el
la, entrou Antonio de Albuquerque no Govel'l1o da ProvInCta do
Rio de Janeiro, e a goyer.nou até 7 de Junho de 1713.
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~ tos, por andarem fu~itivos, e pelas muitas diligencias
« que se faziam no Recife por se tomarem quantas cartas
c se escreviam a Vossa Magestade, e a seus Concelhos, pa
c ra que lhe não chegasse a noticia da verdade. Nem pôde
« a Nobreza mandar procurador, como queria, que, por sua
« parte, allegasse as sem-razões, quelhe faziam, pela mesma
« diligencia que se suppullha encontrar tudo, e que poues
« se servir-lhe de abono, e desculpa, que a força lhe impu
«( tavam de traidores,

« 'este estado posta a terra, e os moradores, foi Vossa
K Magestade sel'vido mandar tirar nova devassa pelo Desem
« bargador Christovrío Soares Reimão, que chegou da Para
1\ hyba a 24- de Julho, a aposental'-se no Recife, onde esta
« tirando das testemunhas mais intel'essadas, e para melhor
« dizei', das mesmas partes, e as mais !l'ellas pessoas de pau
l( co cl'euito. I~ se por ser referida chama alguma que não
« seja d'esta parcialidade, a intimida, e ameaça, para que
{C não diga o que sabe, mas só o que elle quer que diga. E
(( n'esta fórma vai continuando com sustos, e sobresaItos
(( de toda a terra; á vista do que, havendo Vossa Magestade
li. mandado um seguro Real de perduo, que foi servido dar
{( aos moradores d'ella, pela sublevação contra o Governa
«( dor Sebasliiio de Castro Caluas, se estão agor::. exami
II nando os principios, e circumstancias d'esta causa indi
(( vidualmente, e por taes testemunhas, como temos dito;
« e na segunda, em que a todos os de fóra pareceu haverem
I( feito a Vossa Mage tade um grande serviço, na opposiçJo
( que fizeram a Jofío da Molta, Capiti'io levantado, c outros
« muitos que o seguiram, que, negando a obedicnria ao Go
I( vernador e as Just.iças, e tomando as fortalezas, se poz em
(( armas absoluto. Se estranha a pontualidade de acudirem a
« rebater os seus impulsos temerarios, e a resolução, com que
« se levantaram, de infamar e opprimir toda a Nobreza,

l( Damos a Vossa Magestade esta parte, para que seja SeJ'
« vido amparar-nos, e defender-nos, e a estes povos acudir,
« visto que tanto necessitamos de que Vossa Magestade
C( nos ampare. Olinda, em Camara, a 12 de Outubro de 1713.
o( Manoel de Miranda d'AlmeiJa, EscrivUo da Camara, a fez.
(( João Cavatcanti d' dlbuquerque - José Carnei7'o da Cunha
f( Marcello de He::,ende. »

Não foi assignada tarnhem pelo Vereador Antonio Ribei
ro, porque, como era Camarão, se nfío fiaram os outros d'el
le; pois, sendo esta exposiçiio verdadeira, entenderia Iison
gear o gosto do Governador, e dos lItinistl'oS em demora-la,
e dar-lhes parte, pois que tinhfl em mais fazer-lhes as von..
tades, que as affrontas que soffríam seus irmãos, e toda a
t~r~a, sem advertir, que, amando-se a traição, aborrece-se o
traIdor.
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CA PIT[LO XXII.

Carta do Sargento-mór Hollandn Cavalcunti ao Rei. Partida da frota
para Li.baa. Chega a Peroambudo uma t;squadra Purtugueza. C'oD.
tioua a devassa: prisões em cuosequeocia il'ella, '

1715.

Como só esta occasifío liveram os moradores de Per.
nambuco uc poderem recorrcr Queixosos ao Hei, pela segu· I

rança uc enviarem as Sllas carlas, sem qlle Ih'as tomassem,
ainda que andavam muitos pelus malos persegu itlos; a mes
ma necesidade, ajudada tios que fuziam ns suas parle~, lhlr
ensinou tempo e lugar de as escreveI' mais accomrnoJado,
f)'entre as carlas enviadas, tanto rel:l Nobrez:-l, como por
alguns parliculares, copio a seguinte cio Sargpnto-mór Cavai·
canti, POI' daI' uma noticia mais exacta, e corroborar o
que tenho exposto

Carta do Sargento-mór r;hrístavâo d'Hollrmda Cavalcrtnli ao Hei.

II Sellhor! - Foi tão obsti nada. a pravidatle dos homens
I( do Recife, que, depois tle haverem commettido o absurdo
II maior que pôde rnachinar sua malicia, qual se vio, lia de-
I( soluç'io, com que depozeralll ao 111m. Hispo Gnvemudor
(I do seu ,Governo, em que VOSj<\ ~Iagestatle o havia poslo,
(I ncgando-Ihe a obt'diellcia, e querendo prende-lo, '\l pru-
I( dente se n'io retirara do Becit'c, onde então estqva, para
(( a Cidade; desobedecendo tambem ao Ouvidor Geral, e ao
« Senado, s.e levantaram com a praça, e com os fortes" vi
« rando logo a artilharia para terra, e disparando scr:~ cessar,
(( para com elIas prohibirelll a elltraua a qu~m Lá 1'0 'se; e to
II mando para si a autol idatle Je govcllla-la, fljuuUcl.os. da
(( infantaria, e Je ,jeus Cabos, que para esse eueiLo bavlam
l( de anLes comprado com dinheiro: [Jozeram por obra des
l( cu Ipa I' esta 1Ila Idade com ali lra que a fez mais aggravant~,
( i 111 pondo, sem respei to, nem eSCoru pulo, as. maiores calum~l

I( as na pessoa tle um Prelado de trío r.onbecidas prendas, eVlr
« tudes, (como veneram todos os que não esWo d' aquella
« hcretica cegu(~ira aUucinados) o \Um. Bispo O Manuel
( Alves da Costa; arguindo-o de inconfidente a Coróa de
l( Vossa Magestade, que com a NolJreza hJIVia concordado
« dar entrada aos Francez.es cm Pernambuco., alterados,. e
« juntos já das Freguezias os moradores para, n'aquelle dia,
(I entl'aJ'em no Recife, e devasta~lo ; q,uerendo com esta abo
« minavel falsidade palliar o de'saUno d'o levante, que fize-
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( ram, com tão anlicipadas prevenções premeditado; pois
« muilos mezes antes gastaram em consultar do modo que
« o fariam e em fornecer-se cada qual de manlimentos,
« suppond~, cO,mo succedeu, que lhes não poderia entr~r
« de fóra, Porem, como a clIlpa se conhece melhor depoIs
« de co mmel lida, e con fessa -la fôra fa zerem-se (lscaes da pe
« na que mert'cell1, enlenuerall1 que, suhterrando a verdade
" com esles lestell1ullho~, pouiam ue uma, e oulra livrarem
« se com mais comll1odo,

« Mas, quem será que po <;a persnadir-se, e acrediclar
«( Ulll(lS cousas lfio iudignas de se ouvirem, quando só des
« esperados, como aquelles, podem ler valor para profel'i
II las? O 111m. Bispo illcoil(ldpnte ! Um homem justo, só pelo
( qlle lem ouvido, H srITriclo aos do Recifl', de injurias que
« lhe dizem, não he Santo! Incon(lllpntes os Pemambuca
« nos I Quando podem apostar le<lluade com lodos os
« I'orluguezes ~ Oigam os escrintor"s, qne suas pro<'zas es
II creveram, e 05 qlle as leram. - E dig<lm-o em muda voz os
{\ campos de Pernambuco, onde osangue, que nelles derra
(I maram, flue tanlas vezes os malizou, e em lantas parles,
(I he ° melhor chronisla de sua \<'aldade; pois, restaurados
« a cusla d'elles, libcral, e lealmenle os entregaram a "assa
(I ~l(lgeslade, Que os merendores do Recifp.; que vim'ama 10
I( arar O socego <Ia paz, em que os l'ernambucanos pozeram
I( Pernamhuco, nfio se contenlassem com logra-lo, e que, ta
l( mando-lhe lamhem as fazendas, os postos, c os lugares,
.. não ficassem salisfeitos! Mas tirarem-lhes o credito, e a
I( honra, e quererem tirar-lhes as vidas? Oh! desgraça dos
« naturaes de Pernambuco!:l

« Deram os lJollandezes o credilo aos Pernambucano!>
I( no nome que lhe rleram, posto que lhe tirnssem as l'azen
« das; e os mercanorl's do Hecifa, nfio só lhes tiraram as fa
I( zendas, mas a honr'a, (I credito, e os tem despojado
I( de ludo I .

« NHO provém, Senhor, esta ousadll\ aos mercadores do
" menos valor flue pOl-isam conhecer na resistencia, porque
« ainda os alentos do sangue Portuguez-Pl'rnambucano
({ reina com igual vigor nos corações u'aquelles que o her
• daram ; mas a obedipncia que pl'o~ss(lm, e que n'eHes
« tHo pouco se acredita, os ensina a soITrer, e som'em Ludo
I( quanto fazem, e quanlo quer'em os mercadores!

«( A vossa Magestáde pede Pernambuco se queira lem
«( brar ele sua fidelidade, amparcllH.lo~o, e mandando castigar
« ao rebelde Recife, que com falsidade pretende justificar-se,
« sendo um povo desleal, que só trata de sua conveniencia,
o: sem reparo nos damnos, com que a tantos prejudica, olfen
t( dendo com escarneo e pall\yras alfrootosas até a um Bis-
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« po, por influxo do lugar que foi morada e habitação de
C< hereges, Judeus, e de outras varias seitas depravadas.

« A Beal Pessoa de Vossa Magestade nos conceda Deus
« para amparo de seus VassaHos. Pernambuco, 12 de Outu.
( bro de 1713. .

« CIt1'istovão d' Hollanda Cavalcanti. I)

José Ignacio de Arouche, um dos objectos da ira, e odio
dos apaixonados do Recife, que, depois da Mercê da Béca para
Desembargador da Bahia, o mandou EI-Rei recolher á CÔrte
pelas queixas, que contra elle remetteram, sahio a embarcar
se a 12 de Outubro, para ir na frota, e corno pelo que linha
de ser temido, havia de ser acautelado, em sua mão foi Ile to
dos os papeis e documentos importantes uma via, porque,
posto se presumisse, e elle receiava, que no mar o matassem
com peçonha por ordem dos inimigos, prestando estes aquem
lh'a desse, o seu intento era passar-se, como a vista ainda
de terra passou, logo a um dos navios da Bahia, para d'esta
desconfiança pôr sua pessoa em melhor seguro; e era o mo
t,ivo mais aggravante para te-la, saber-se que levava uma
carta de SebastifíQ de Castro, que por 1201000 rs. a comprá
ra a um Frade Franciscano do Heci Ce, Frei José do Egyplo,
Prégador, que por suas intelligencias a bouve de um mulato,
que a furtou ao Trapicheiro Lourenço Alves Lima, seu s,enllor,
8. quem da Babia fôra escripta com todas as instrucções com
que a elle, e aos mais dispunha para o levante, por cujo
furto se mandou logo vender o mulato ao Rio de Janeiro;
mas a carta foi para Lisboa, para que n'eHa là melhor se des
cobrissem os enredos.

A 20 chegaram as fl'otas da Bahia, c Rio de Janeiro, e
n'ellas iam para Lisboa D. Lourenço de Almada, que acab~'
ra o seu Govel'l1o da Ballia, e D. Hodl'igo da Costa, Vice-Rei,
retirado da India. E como na mesma occasião iam os pre
sos, pareceu convel;'liente a alguns da obreza, que andavam
escondidos, fazerem ao Vice-Rei uma breve carla.

Carta da Nobreza a D. Ro"d.rigo da Costa.

« Exm. Senlto1'.- A mesma occasiãu que nl9S serve de im~
( pedimento para buscarmos a V. Exc. pessoalmente, nOS da
« motivo de o· fazermos por esta, implorando n'el!a a protec
a ção de V. Exc. no desamparo em que nos vemos, accusados
i( do adio, e má vontade com que a malicia dos homens mel'
Cl cadores do Recife, e oulros que os favorecem, nos tem pos
( to fugitivos, e criminados falsamente, abonando o absurdo
« de suas execrandas maldades com dissimulação de u~
( ze-lo caviloso, como tudo consta dos documentos verdadel
« ros, que n'esta frota se remeUem á Côrle, contra outros
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li muitos, que para la vão falsificados, com a abonação d~
« um Ministro, que a custa do credi~o, e I~aldade q~e fOI
« sempre o brazão de perflambuc~, qUlz re[~II' a nec~ss,dade
u com que para elle veio. Pedimos a V. f~xc. queira ser °
ti nosso protector, e dos parente, e natllraes nossos, a quem
« o adio e o interesse mandaram desterrados de sua Pa
C( trino ja que foi Nosso Senhor servido, e da dita d'elles,
« trazer a V. Exc. a este porto, para os levar em sua tutella, e
( companhia, para que tique em nós a razão de agradeci
« menta ,feste beneOcio eternamente O1emora\'el; pois de
ti pessoas tão illustres, como V. Exc., he o costume dar 11
« OlHO, e amparar os desvalidos. Dens guarde a V. Exc. Per
u nambuco, em 22 de Outu bro de 1713. II

( Assigllararn alguns que eslavam mais per·to. )

Deu-se esta carta quasi ao mesmo t('mpo que a frota,
levantando ancoras, partia, (a 23 de outubl'O) entre pesares
e alegrias dos que OC3"am, e dos que iam. Choravam os
interessados pelos presoli, que com a!frontas taes viam des
terrarem-se, e ,'iam-se os que em seu alJrontoso desteno
linham o maior {Zoslo. E assim os deixarei agol'a entre
gues as pnJas, em quanto VOll contar o mais que em terra
se passou.

Viam os homens da Nobreza, e todos os mais, quanto
era nfio só conveniente, mas até mui necessal'io mandar
procurador ii Côrte, onde já se estranhara não o haverem
feito, para com a vel'dade rebaler as accusaçôes falsas, com
quo os de cil foram, P. os tinham malquistado. Mas como
as inquiclaçOp-s os pel'turbayam, e a procuradoria demao
dava um dispenuio muito grande, e os cabedaes de poucos
nüo chegavam, resolveram Redil' a todos os moradores seus
amigos concorressem com 'aquella quantia moderadll que
cada um d'úlles podesse dar ate prefazer-se tanto' quan
to chegas.se para poder pus ar-se a Lisboa qualquer homem
principa I, e tratar-se alli com decencia. E encarregando-se
esta diligencia a VllJ'ios Sacerdotes, e a outras pessoas No
bres em cada freguezia, para mais credito, e melhor etrei
to do pediuo, antes ue se pôr por obra, pareceu bem se
desse parte ao GOV(]J'nad01~, porque, como· andava desejoso
de fazer a todos cabeça de motim por abonar-se, d'ahi to
maria fundamentos para participar ao Bei mais um mo
tim' que a I obreza fazia debaixo do pretexto que tomara;
e co~ este parecer lhe deram parte os' do Senado, como
q.ueflam mandar procurador a, Cõrbe, e para avia-lo neces
sitavam ~as olfertas- dos de fora, e Ih'o davam a saber pa
ra as pedll'em, para que não julgasse outra' cousa. Appro
YObl o Governadol' a resolução, tendo-a POI" boa ;. mas d'uh'i
a poucos. dias. logo se disse no Recife, que' não· haviam de
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logra-la, por terem os Mascates ja disposto o meio <le di
verti-la: e foi que, ao tempo de se recolhererp as olfertas,
qüe foram promeLLiclas em assuccar. inquietou a todos com
prisões. de sorte que nem de si, nem do seu pOlleram ser
senhores, e aos clerigos, a quem se haviam prometLido, per
seguia, arguindo-os rle que perturbavam a Republica, e de
outros graves crimes. Por este modo se desvaneceu eslo
recurso, porque o GOVCl'nllrJor era o mais empeilhado no tri
umpho da mentira, no desterro da verdade, no tlescredilo
da Nobreza, e na gl01'[n dos ~Iascates!

Reduzidas a uma só as frotas do Rio de Janeiro, Bahia,
e Pernambuco, tinham parLido haviaol tres dias, quando
ao porto do Recife chegou uma psquaura de oito navios, de
Lisboa. nos quaes vieram 150 soldados, que deviam render
os da frota que aqui estaVAm ue guarnição ao Governa
dor Felis Jose Machado, que pelas suas hop.s obras sómen
te n'elles confiavll, e nfío dava um pas o pel:ls ruas sem
que o acompanhassem, dando a' conhccf'r a todos o seu le
moI', e nlio o seu resguardo. E como a frota era já par
tida, e não foram os soldados para elle nfío ficar au de·
amparo, amparando-o ficaram uns e outros at6 a occasião
de pOllerem ir os que deviam ser rendidos, E no acto de
desembarcarem quiz o Provedor da Fazenda Real, por novi
dade, que levassem para a .\Ifandp.ga as suas caixa pal'3 o
despacho,' e sem lhes vale" a antiga isençi1o, éom que
queriam defender-se, mandou dentro da mesma náo um
Ajudante seu, e um Meirinho, para tiror-lh'as; torn:lram
ainda assin: sem cllas, mas convidados,' O Governador,
d'isto picado, rez logo tocaI' a recolher, e poz- e em, ar
mas, O Capitão de !\lar o Gllf'rra, conhecido o intento, fez
o mesmo, quando já os soldados da passada frota assisten
tes em Olinda, tendo noticia, mal'chavam a acudir aos seus,
c incol'pOl'arem-se com clles., ]i; como o caso se ia p~lI

do perigoso, cedeu o Governador, porque via a sua rUlna
estar pendente, e cedeu o C;.lpitilo de !\lar c Guerra ás 1:0
gativas com que alguns Heligiosos se empenharam a dIS
suadi-Ia. Que soldados, e que govel'llo !

Socegou-se por então este alvocqto; mas logo tornou
o Govemador a dar motivo a outro, mand'ando a ronda que
sahisse de noite, a rondllr Fora de Portas, onrJe eram os qual'
teis dos soldados de mal', Ecomo esta diligencia era des
usada, quando haviam alli laes solrJados, tiveram por aquel
la vez com os, da terra seu despique, em quanto ii nfío en
trarem no seu posto, promettendo ser maiOl' o desempr
nho em oulra occasião, se porfiassem. OGovernador, saben
do da repulsa, e que o Cabo de Marinha na desconfiança
descobria ser soldlldo, houve por seu barato accommodar-,se,
e, sem ter mais demora no Hecife, se passou para a Cidade d 0-
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linoa 11:'0 como da oulra vez, de visila, mas de morada;
porq~e, tel'loo ii visla um inimigo, ~ste ~ n~o arguisse ~a as
~istencia -que, contra a ortlem tle EI-Hel, tinha no Recife; e
lIIais sendo com o encargo de se lhe negar o soldo se aqUi o
til'csse.

'e,;la conjuncção l:!ell fundo um navio. frallcez á vista
do Rpcift', c por vir illlpoltan\e, teve logo lIcença de entrar
no poria, soh pretesto de refilzer-Sf'. ~e denLro, e em lar
gos dias fez o Covprnadol'.o seu l~r~o~1O com largueza, e
se nara o faz!'r se não valia do dinheiro da paga dos sol
dados, eril mui f'vi(kntl' a suspeita de que com elle o fi
zess , pelas fallenrias das mostras, e s'rem cm secco as
qne passavam Ajud,lva muiLo a este pcnsamenLo seI' The
·oureil·o Jacilllho,Coplho de Alval'l:nga, seu parenLe, c que
se fOra (;WlIlItlw I'llfadara por COOlprid() a qnl'm o andas e.
Dpp(lis que pareceu ja tl'rnpo tie sahir o navio da bana pa
ra fOla, e Leve poslo ao largo sobre o ferro muito Lempo,
(' todos os dias ia a alie lima barca a fazer a mais negocia
ç,10 que lião acabara. EI'a Domingos da Costa de Arau
jo, mercadO!' da praça, n lH'gociaule e interessado no com
11Iorcio, e n'eslr, e em oulros do mpsnlo moJo lucrativos
se fundava a razão da 1l'ald'1l1e, que achara haver nos mer
cad11rcs, paril desculpa-los do ahominavel crimc em que
tinham cahiuo,

~Jas lornemos ao Cul.ia SyntlicHntp. qpe deixei todo oc
cupado na tl.cvassa. Parecia êI este ~liIlISlI'O, que fazia o
nlllis irnportautc sprvi"o, que em tl'm[)(l algum se fez ao
Bl'i, fazendo a olhos vislo' Lae' exlravélgancias. que a mes
ma IUvenção da novidatie as descoima. A I,,·imeil'a, por
ontle deu principio ii SIlH dl'sordem, f'Ji reduzir a ordem
de r:1-Hei a nlillleros de artigos; e, cxlr<.hindo d'ella vinte
t' quatro, lI'elle5 incluio quantas miudezas, e movinlenLos
houve nu le'·anlc, que sahia ler-se perdoado, pOl' assisLir
c dar (j seu [1a1'ecer para o perllão, quando o Rvm. Bispo o
C'ollcecieu, em Nome de Sua l\lagestaue, e Ler saLido, que o
cOlllirmarô. E senuo seguro I cal, sem d'e.te Regia in
dulto ['azer caso, absluto procedl'u elll emenda-lo, passan
do pelas sediçóps dos moradores do Recife e p<.:rciaes como
por folguedo de rallazes, sendo a CIJU a mais escanualosa
que o mundo vio, oe que ha mellloria ~ e pOl' SCI' o seu
empenho tanto eOI areiar o movimrnlo. do qual ja não de
via cuidaI', passou ao ponto em que a devassa se fuodava,
qur. era êl CJueixa do Felis Jose ~Iachao(), isto lia, que o qui
z~ram malar', mas porque esLa queixa foi 1'11antastica, chime
r~ctl, e ficticia, e () proprio Minislro, e todos bem o cOllhe
ciam, nao ['ez d'ella o mellur exame, por fazer só o funda-
mento no levante. '

Pelos seus artigos, que foram lrahalho seu, ia inqui-
TOMO IV. ii!.
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rindo; e as testemnnhas eram d'aquellas, que seguiram a
gente do Hecife. Entr'ellas se chamaram alguns Gaptivos,
deixantlo de se chamar a seus senhores, porque além da pro
penslIó que n'aquelles se sentia, e que por isso se :lpontavam
os seus ditos, nuo tinham mais do que ser allirinativos de
tudo quanto o propenso Juiz quizesse mandar escrever,
que sem repugnancia se assignava. E era um relator cada
testemunha, nlio da verdade que jurasse pOl' sabe-Ia, mas
das individuações, que, por fazerem ao intento do Ministro
arguidas e dictadas por elle, se escreviam, mostrando-se com
os que juravam n'esta fórma tão brando, e LUo affavel como
se do esquivo natural tivera já mudado.

O desconto porém d'essa brandura era para ver-se no
trato de outras, que, por não serem das do numero, áfor
ça de rigores, visagens, c ameaças as queria reduzir á mes
ma sorte, Assim se vio no que passou com o AHeres Ma
thias da Silva, morador cm Olinda, que, por ser referi
do, foi chamado, sendo o referente Domingos Rodrigues, de
Goianna, um do rancho do Sipó, pa~cial do ,Tunua-Combfl,
que, por fazer ao seu caso, expoz que, indo preso no tempo
do cerco do Recife para a cadeia d'Olinda, ahi lhe dissera
o referido, visitando-o, vira um Manifesto em que se dara a
guerra por justa, e lh' o mostrara; e querendo, pOl' esta noti
cia, o Syndicante culpar a quem o fez, e mostrar-se n'estas
miudezas, que era recto, pois de tudo syndicava, chamou ao
referido, que jurasse se isto assim se passára na verdade; e
não deixa de ser motivo de reparo querer examina-la, sendo
tão amante da mentil'a: mas foi para que se visstl, que d'ella
não se contentava, porque, jurando a testemunha, que assim
o dissera, só lhe parecia que o papel nilo mostrára ao referen
te. N'este passo logo se vio perdeI' o Mi nist.l'o a sua fingida mo
deração, porque ° quiz mandar para a cadeia, ameaçando-o
pagar as custas da devassa, e de o mandar para Lisboa. En~

tão disse a testemunha, que mandasse escrever o que qui~

zesse, que, para se livrar de taes incommodos, tudo assig
naria, como assignou.

Não foi menos o que se passou com o Ajudante Pascoal
de Freitas, quando quizel'am que reduzisse ~ juramento
uma informação informee mentirosa que déra sobre a orde~1
com a qual fóra elle mandado, durante o levante dos do ReCI
fe, render o Capitão Manoel da Fonceca Jaime, da Fortaleza
de Tamandaré, da qual era Com mandante, por alguns CSCl'U
pulos que haviam sobro a sua confidencia, commisslio que
não leve effeito, pOl'que o achou o Camarão parcial dos do
levante; e por não convir o Ajudante em jurar falso, e sa
hio com taes disparates o Ministro, que o menos que lhe
disse foi que o havia de frigir em puro azeite, e isto em tel.n
po de mui pouco; mas ficava a seu arbitrio frigi-lo em azelle
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de peixe, ou carrapato. Semelhante dispuLa teve com.o
Ca~,jtiio Jeronimo Bezerra de Menezes,.ao quaLmanda,:a Ir
para a cadeia, por niio jurar em .Ulll re~er.lmeo.lo uma falsld~
de, c lIem o Ministro se persuadia admltllr mal qU9 a menti
ra; porque, posLo que pOl' tal a conhec~sse, como o esta con
vinha ao priJposito da devassa, que havlêI de ser li fabula de to
da' as dovassas oito lhe fazia COII la que se esereve 'sem verda
de'. Ma' o CapiU'ío, como era resolulo, e tinha muito b:io, le
vantanllo-se a primeira vez que o ameaçou com a cadela, lhe
disse que logo ia para ella, porque de faze-IÇl oflo ficava
algul~ escl'upulo, como lhe ficaria se jurasse ..fa~so, com~
elle queria. Com esLe desengano socegou da palx<to que alll
mostrava, e despedia a teslemun~a, por nito llle !'eJ'vir a ver
dade quejul'ava

Com o Capiti'ío Carlos Ferreira Leve o mesmo syndican
te bastant\:lS conferellcins, de sorLe que mais parecia, que
para e tas chamava as testemuohas, que nilo seguiam a sei
ta dos MascaLes, do que para inteirar-se da verdade, pois a sa
bia, posto que desenlcmlido se fizesse em reduzi-Ias a que
os desculpassem, e mais dcsentendiclo em querer que fossem
faceis em impô/' aquellas culpas por elle accumuladas aos
mesmos que juravam, e aos outros que as niro Linham : as
sim o fez com t'sLe CapiLão" a q~em, logo que lhe conheceu
o hUlllol', em breves lan(;es de razões o rnalsinou de motór'
de todas as. di con.lias, só por querer ter mando e ter gover
no; por'm (). apilão, entendendo jil (jual fossll a inteireza
do Ministl'o, no Illodo com que administr'ava a Justiça, lhe
disse, que elle não ia atras de governar, porque o fizera no
Arraial da 1I0a-\ ista, onde tivera ii, suas o1'<1 eII' todos os pre
sidios que o'clte s~ guarneciam, e po,' oilo assentir na fórma
o Lestell1LJ.nho, lhe fez o pmp(~llhado Juiz cargo de premIe-lo,
no que respondeu o Cap;Uio; dizendo-lhe, que primeiro lhe
mostraria a orJelll de EI-Rei especial, que tinha para isso;
qu'e a syndicatura Ih'a n110 dava conLra um Cabo de guerra,
e por esse n't'sta praça conhecido; e com esta rc ulução, e
a de nro querer JuraI' coutra a verdade, se foi sem jurar, fi-
eanuo o que o chamara, bem enfadado de o não reduzir.

Islo mesmo a to(las as testemunhas suC'cedia, menos a
aquellas que, primeiro que JUI'assem, iam conferir ii ca a de
Antonio Gomes Ferrpira, e ensaiar-se, para não discordarem
em seLlS dilos, nem serem n'alles singulares, e d'estas hou
veram algumas 'que lre dias inteiros juraram P. jurariam
mais se róra nece sario, e quando muiLo era um n1ulato,
um captivo, um que era parte, um vil, um desatinado, ou
um !\larcos de Barros, que das brenhas de Terra Nova de Goi
8~~a o desentranharam, homem rustico, e tal que d'elle se
diZia que nu' ca, depois que teve nso de I'lizfío, lavara os pés.
&ntre estes foram. lambem pessoas de nome, o pl'incipaes:;
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mas se (1'estas se tirara a raiz quadl'ada se achara que uma
eram Camarões, ontras Tunda-Cumbes, segundo a vizinhan
ça as attrahia, e outras segundo a conveniencia fallavam a
vontade, pela parte que viam o Ministro inclinado. para lhes
redundar em damno seu, como justaml;\llte expet'irnelltat'am.
As outras que tinham mais primor no pl'oceder, eram teste
munhas de nome, e por demais.

Com esta publicidade intencionada foi o Juiz da deva·
sa procedendo cada vez mais apaixonado, e quatro meze'
seriam ja corridos que n'essa obra se occupava, quando se
começou a dizer que certamente n'ella ficavam todos encra
vados. Nflo se poz duvida que assim fosse, mas não pôlle
esta voz persuadi r a todos a afJirma-la ; e n'esta ind ilfercnça
se divertiram os pJ'Otcstos contra o parecer de quem os dera,
e os approvara. Com razões se pas'al'am alguns dias em
quanto' não deu estouro aquella mina, que a tódas a horas
se esperava que estouras'e; e porque d'clla se nHo escusa
vam os me.eios, cada qual se lI1eLtia pelo mato, passando ahi
as noites quanllo ínenos, e os dias em suas CtlStlS, para qllO
de todo de si proprio não parecesse Fiscal, dando- e pai' culpa
em andar fugitivo, se bem que não l'mm estes indicias ne
cessarios, quando só pela tenção do Ministl'o se conheciam.

Foram cada vez mais crescendo as noticias com o tempo,
e já uns por essa causa, a lim de se occultarem, se faziam
eaçadores, outros longe ue seus lugares, tinham o seguro
nos retiros, e de todos suspensas as lavouras, e os snrviços
viviam sem gl'angeio, sem ordem, e sem lonos, porque nem
dos bens nem de si sabiam parte. N'esla confusão de pensa
mentos tristes, inquietos anllanrlo todos, se acharam nanoiLe
de 17 de Dezembro de 1713 mais de vinte presos de diversas
Freguezias, p01'qlle na Varzea foram presos ao romprrda ma
nhría, retirando-se do mato para suas C'lsa ,o Capitão Manoel
Alves de Carvalho, e seu (ilho João Alves de Carvalho, malsi
nados por quem sa bia as horas de fazerem as retil'adas, ~ oTe
nente Miguel Ferreira; e em S.-Antonio de Tracunhãcm da Ma
ta prendnram ao Sargento-mór Antonio de Lima Barbalho,
e 'ao CapiUío Francisco de Freitas Tinor.o, primo seu, e a
Leonardo Pinto; no Cabo ao Capitão Antonio BezelTa Caval
canti; em Ipojuca ao Capitão-mór Pedro Cavalcallli Barreto;
em Goia nua ao AIca ide-mÓI' l\la 'Ioel Cava Ica nti de Lacerrla,
ao.Capitão Benlo Correia de Lima; e em Sel'inhfíem ao Ca-.
pitão-mór Fl'ancisro Fernandes Anjo, a seu irmão Ma~ol'l
de Araujo, e a sete mais, e fóra d'alles malaram o Capllfío
Antonio da Silva Miranda, homem de conhecido vtlloJ', e
animo valenle, mandado préndel' pelo Ouvidor Bacalhao,
a quem pelo Governador, e () syndicante Cutia foram re
metlidas as ordens de prenlle-Ios, porque se achava em
Correição em S'}l'inhãem, e este as dislribl:.lio com til"



D A P R O V [ N C I A DE P E R N A M n ueo. 245

Jlrompta, e boa vontade, que, ampli'lO~o-a~, _mandou que
matassem aos que logo não se dessem a prlsao.

fi.: se a todos com esta ordem nfio mataram, foi por dei
xar-se cada qual prender às mãos lavarias, porque como iam
os executores de mão posta a descompÔ-los, era a si proprio
descompol'em-se se os impugnassem. O Capitão Anlonio da
Silva Maranhfío, a quem temiam pelo valor e destemor que
o'elte nfio ignoravam, foi morto à espingarda pelos que o fo
ram prender, tanto que foi visto no mala .onde se aco~bera,
por s~ receia rem que o mesmo a todos fensse, se se picasse
de prisiIo tão injusta; lal 61'a o temor que os acovardára !
porque os valorosos, e de tanto brio como elle, não sabem
ser descomedidos. na morle ficaram tão contentrs, quanto
do temor d'clle vivo alliviados; e para darem ao Bacalháo
a pal'ticipar do mesmo gosto, alallo a um Iao, às COSt;lS de
dous negros, lhe fizeram d'elle mimo, e tle o V'3r assim ficou
tão pago, que aos que o levaram, de alviçarasdeu uma moeda
de ouro. Sobfwbo, e ufano com os presos se recolheu para
o Recife d'ahi a sete dias, bem fóra das bofeladas sem mão
que havia de levar por tal ernpreza. OCapitfío Antonio Be
zerra esteve no Forte tle Ni1zarelh antes de ir para o das Cioço
Pontas, e quando o mandaram juntar-secam os oulr'os, foram
os Mascates ao caminho com charamelas recebe-lo, mos
trando na festiva algazarra que faziam, que lhe desl'ljavam
aquellt Uío grande beul.

Ao Capilão Manoel Alves de Cal'valho, tanto que foi pre
SO, lhe del'am a escolher ir par'a o Rccífp, ou para Olinda, e
por ser arbítrio seu, quiz antes para a ultim:l, e estantio alli
na cadeia, poucos dias dppois o mandou o Governador para
as Cinco-Pontas, algemado pelas ruas com 'eu filho, sendo
U111 dos homens pri nci paes, respu bl ico, anei íIo, e afazenda
do. E o motí /0 que houve para logo o ofío m:lndarem para
est:j. prisão, qua ado o prendera nI, foi porque de sua casa
para as Cinco-Pontas nfio passava pelo Recife, para flue fos e
visto pelos l\Iilscales, e escarnecido por elles, e indo para
Olinda conia todas as ruas: eis porque lhe deram a escolher,
certo de que elle prefereria 01 inda como preferia, e assi lo
cahir no laço.

OCapitão Francisco de Freitas, por nfio consentir o alge
massem c~n:t um cufre ~oldado do TunJa-Cumbe que o pren
d~ra, sulJJeltou-se a VII' algemado de sua casa ao Recife.
que eram 14legoas, presas as mfíos ambas nas algemas e
mui~os outros preferiram vir amarrados com cOl'tias como ~e
gros, sendo alguns maltratados com pancadas, e todos com
palavras affron.tosas, soltando-se contra elles liberdades tão
de~c~metlidas, qu.e lIe para admirar como oão mOlTeram de
palxao pelas ouvirem; e chegando ao Recife n'este eslado mi
'eravel, sahil'am os Mascates a saulla-los com tantas ignomi-
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nias, impondo-Ibes tantos labeos, e dizendo-Ibes em presen
ça taes convicios, como se fossem gentio mais cerrado do
sertão, que a significaçl:ío das vozes não entendesse, e nao
fossem o~ presos os h\)[nens principaes da terra, a quem os
mesmos que d'elles n'aquelle estado zomnavam, tributavam
alltes suhmissos rendimentos de inferiores, reconhecendo a
desigualdade, e o favor que lhes faziam de os tratarem urba·
namente.

Para a Rahia se pas ou logo precataria a fim de ar
preso o coronel Manoel de Mour;}, que para alli linha ido
receber uma copiosa herança que lhe coube por morte
de Manoel Garcia, tio seu; e com elfeito O prenderam com
designio de para Pernambuco o remetlert:}m ; mas, sabendo·
se que d'aqui havia de ir para Lisboa, concedeu-se-lhe fa
zer d'alh a viagem.

Como estas, pelo Hlesmo tempo, outras mais prisões se
fizeram, como fosse a de Antonio da Silva, José Carocllo
e outl'OS, que, apezar de serem aparentados com algun
dos que tinham pr'ivança com o Govel'nador, e por alies
pl'otegiJos., nem por isso escaparam da perseguição.

CAPITULO XXUI.

Passa por Pern,amhuco AotoDÍo de Albuqaerque que ltcabava de ler

Govern.ador das M~nas de ou.ro, ContiouaD\ as prisões,

~ 715 e t 71 lf.
Havia estado de Governador nas Minas do ouro, e no

-Rio de Jllneiro, depois da invasão dos Francezes, Anlo~io
d'AlbuQuerque Coelho de Carvalho, natural d'esla ProvW
cia de Pel'Oanlbllco, e cm consequencia da nova organisaçã~
dos G.overnos do Brasil, seguia para a c.órte, e apartando aquI
em 12 de Oezem bro de 1713 deu CIl ndo a sua nao fóra da barra,
·onde, com cartas e visitas, os parentes que tinha n'esla terJ:a
lhe deram noticia dos termos em que o Goyernador Fells
Jose MachHdo II tinha posto, unido com os Minislros, e da
morte de seu primo Joflo de Barros. Em 18 dias que Albu
querque Sé demorou n'este porto, os que patrocinavam a
causa d'o's presos, e dos fugitivos, tiveram tempo de pre
venit'-Ihes de forma as suas queixas, Que pode sem s.erou
--vidas, por se acharem com portador seguro para envIa-Ias.
Entre ellas foram li primeira parte d'esta historill desde a
Capitulo lllte o Capitulo XV, quejà estava copindH, e a segundo
via dos summarlos que se haviam feito em orJcm a desm~n
fi I' as calumnias que contra o Bispo, e a obreza se diS
seram, ·e além d'isto se provaram muitas cartas, e outroS
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papeis justincados pelo Notario. Apostollco, por não haver
outra licença. E com a larga mfol'maçao que teve. da ver
dade, prometteu Antonio de Albuq ue!que faz~la presente a EI"
Rei sem descuido; dando-se por obngado, nao menos do zelo
que o movia, que das rogativas que lhe fizeram para assim o
levar na memoria.

Iam as prisões todavia continuando, e em 4 de Janeio.
1'0 de 1714 prenderam o Capitão Carlos Ferreir'a e o remet...
teram para as Cinco-Pontas, onJe iam parar todos os pre
sos, POI' parecer esta prisão a mais rigoros~, e por ser
mui estreita para a multidão que lhe recolhiam, a fim de
que assim uns aos outros servissem de aperto, e de tor
mento. Na Varzea se prendeu Gregorio Pereira de Caldas,
e a Estevão Soares de Aragão, cuja prisffo não foi
pouco festejada pelos Mascates, A pêlo lhes sahio o naipe
das prisões, pai' ficarem d'ellas tão seguros, que não havia
quem mais podesse fazer vazas, cheios dos roubos que fi
zeram, sem ficar triunfo para empata-las. Fl}lIavam só
elIes muito afoutos, porque ninguem lhes fazia resisten"
cia, e era a sua opinião a mais provavel, e na dos Ma
gistrados tinha de mais ser mais segura.

Em 26 do mesmo mez de Jaheil'O de f7U sahio do
Recife para t'óra uma tropa de 80 soldados de mar e (le
terra, levando seus Cabos o Alferes Antonio da Cunh/l, e
um Tenente dos da fl'Ota e apresentaram-se em Camaragi
be, termo de S. Lourenço, para d'ahi guarnecerem as es
tradas e caminhos de sentin'ellas, e impedir a quem pas...
sasse. E porque o cuidado das prisões não cessava em
toda parte, em Ipojuca foi a 30 do mesmo mez um Aju
dante da terra chamado Antonio Gomes, soberbo por ser
Camarão, com outros do seu lote. a prender a Manoel ni..
beiro, olicial de ferreiro, e a dous filhos seus, que todos
alIi moravam. E tanto foram vistos pelo Ajudante, sem
precederem outras continencias, deu ao cão de uma arma
de fogo que levava; ( novo modo de prender [ii]) e o ferreiro,
vendo que a arma do Ajudante mentia, disparou a sua,
porque Vulcano, artific~ seu, lh'o não negára) e foi o ponto
tal, que do tiro cahio morto o Ajudante. Acudiram os seus
s~ldados, e um ficou logo seguindo os passos de seu Olli
Clal, e outro em grande risco esteve 'muitos dias de fazer
companhia aos dous defuntos. .

Outl'a. tropa, com igual destino da primeira, foi man
dada d'Olmda em 5 de Fevereiro de f8f4 com igual nu
mero de gente ('egida pelo Sargento-mór l\1anoeI d'Olivei-,

(ii) TamLem agora no seculo das luzes, ou das trevas, está
em moda este estranho modo de prender!
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ra de Miraol\a, e um Tenenle dos da fl'Ola, e se foram
pôI' de estancia em Deberibe: uma legoa !l'Olinda, e D31

Salillas dos Maran~uapes, onde chamam a Gamrllcira, se pOi
oulra com um AI('el'es da froLa, illlpedindo tau o Com·
mercio, de tal SOl'le que dos presidias ni'íó passavam o~

passagei ros, fossem br3 ncos, ou prelos, Clel'i go~, ou Frades
por não terem licença de irem adiallle, nem ainda dI
vollarem para lrás por mais que O desl'jassem. Mas, come
este aperlo aperlava lambem 0$ do Rerife, pAio impedimen
to de lhes enlrar f<lrillhas, e sohre esla fil\la, e necessi·
dade em que se viam e!'<lm ja as queixas gr.1I1des, recor·
dando a ('ame do cerco, foi-llH's permillido que os condu
clol'es d'ellas se rnl0 impedissem de leva-las, por nào pa
deceI' aquelle innOCcfltc povo, quando devia ser essa a (leu.
dos cu Ipados,

Semelhantes prcsidios por oulras mais parles se assen·
taram, e houve Freguczia, como foi a d S. Antonio de
Tracullhãe.m, que só ell1 si leve nOVll; a Siluer: no fiata
tiio, commalldanlc o Alfcr('s Dionizio Velho; nil LClgóa Farla,
cnmmalldantc ~J;llloel Lopes Teixeira; no Campo Grande,
commandante o Cilpilfío FrancisCf1 Nunes de Freitas; na:
Taboeas, commandanle o Alr(~rp: Jofío de Amorim; n'Agoa
Falsa, comnlandanle () Alft'rcs Grcgorio de Lima; noPao
o'Alho, cnmmandanle o Alferc' Anlonio I)ias Rarboza; na AI
de·a, c(}mrn;)nf!ante Mignel Alves; em Iguarassú Pilanga,.c?n,1·
mandante o CilpiUio Luiz Femandes Madeira; e em TlplClI,
o Sargento Ambrozio I)ias. Verdade he que o maior clliuado
à'esla diligencia procedeu do novo CapiUío C1Il'islovão d
Barros, que o havia feitl) o (;overvado!' d'aquelle Regimen
to, porém conlra a ordem de EI-Rci, por não srr da Fre
guezia, (' anles 11101':11' rm outra Illui distanle ; e quiz mO

t,'al'-se a~rilderid(J, c pó-lo a cobl'rlo ua salyra que na Palrnle
lhe fez, anIl'mando oão haver oulro como t'lle capaz dentro do
di:;lricto; e aS>iim era, porque só elle podia dcsel1lpe~lhar o

. inlento ela elei<;i1o com as caiXHS do assucar que qUIi':esse,
além de ser ji.l d'anles Tunda-Cumbr, e com esLas ~zas:o

eslendcu mais o S·'U Vóo por ver as d'aquelle bandoleiro l.ao
cresesidas, c por isso se unio a e11e lanlo, que o rez seu parcllIl
para ter com clle igual mando na sua FI'cguezia. Até aq~1
r.hegilva O discurso, il opinifío, o zelo, e o brio do pllll'l
cio, qur, para moslrHl' estas [1(erogalivas quiz o cargo, sen
do-lhe' de nlilis credilo sem olle er aos s us nallJr<!cS e
a s~a Palria mais fiel, e ~ais srguro, para qur fo:.se .am3.do.

N'esta trisle posiçfío eslavam lodas as Frcguezllls, Im~

pedindo 0 llumllllO ll'aclb, e da. Ido muilo nlÍlO a todas 3S
fazenJas dos moradores, ollue as lropas assisliilm. A ~
l.ll'eza OleLlida pelos malas, sllas mulheres, filhas, e faml
lias. em lrisLr desamparo, o Camarão, e o Tunda-ClImoe
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-as campanhas, rouba~do e matando Cl\(~a qual por sua par
te bois vaccas, e criações, e quando Iam correndo, e re
vo'lvend~ os int<'riores mais rt'C'ontidos uas casas pl'Ínci
Jlaes de Pernambuco, !'cm co~ le~ia npm r<'speito ~s su~s
donas que por as acliarem IIt'sl.ltUl~as de toda a. n'slstl'lIcla
entravam H co....<'-13S com mais :douleza, e maiS ousados,
porque sahial~ com lict'nça e· liberd<ldl' a COI'I"E'I', e ual' fé
de quanto haVIa d<ls I.orllls pllra dcntro de lotlns as mora
das' e nfio ficou moral!(1r, por mais rico, ou misl'ravel que
(oss~, cujos 1lI0vt'is e alfaias nfio dE'SSE' tI'elles nolicia de
vista o Tunda-Cumbe ; n('m houve I'arocho que potlrsse do
numero de seus frt'guezcs, dos cabt'd<les, e lugares em que
moravam, dar n,elhol' noticia do que esse barILloleiro, e seus
sequazes, que eSSH pl'l'missão tinham do perverso I'hal'3ó,
que renasceu Polll Pel'llambllCO ('om "'II Guvel'llo, que com
lagrimas de sallgue chorará sempre Ioda a Lel'l'H,

Levava o TUII\Ja-Cumbe n'esLa conjuncçfio 360 vadios
em sua compallhia, gcntt' toda de ~\istllra, mulatos, cUI'i
bócas, mamelucos, que por ladrões se lhe aggrl.'garam, e al
guns branco:", que a força fez rt'duzil' HO sru I'el'llicioso
lIequito; e a qualquer casa que ch('gavam t'stes v:lgHhun
dos punham limpo o terreiro de cl'ia~fio, fHzenun-se senho
res da tudo o lIIais quanto ii sua m;lo hav<'I' podiam.

Marchava do Sul O CHIDariio C011l 300 ludios seus, re
buscando as casas todas com a lIIeSl1l3 violencia, fazen
do-se senhor dos moveis d'clJas por despojos, e d~l,ondo os
donos do dOIDllIio sem perdoarem a ('ousa que avislassem,
nem lhe escapar uma balan~a, e um mallellu, onde outra re
ça de mais pOl'le IIflo acharam, As 0\'elh1ls, umas vi\'as, ou
tras em quarlos conduziam; aves, bois, H\CCaS, <'m fim
ludo eram Lens COlllrIluns. Em tal hoslilidade viam-se os
bflmcns do povo PernamLucano, destituidos do I'('pal'o <i't'ste
damoo, e os da Nobreza, por au:wntes, e feitos criminosos,
mais impossibilitados. Muitas vezes n'('slc!> ('xcessos co
nheceram que o Camarão, por scr vil e de anilllo covarde
le não levanLara a ser senhur de I't'rnambuco, extingllind~
a fio de espada a maiol' pal'te d'aqul'IIt's dll qucm podéra
receiar-se, poi:, franca licença linha \1:11 a ludo, Lendo seus
confidentes pal'a tomar as eslradas, as pllssagt'n:", (' os cami
nhos, e poudo cerco aos ('aminha.111<'s com (l1'\'tI'XtO de colher
os fugitivos. l)'csta sorte esteve llJda a tl'ITa um tabYl'in
th~. pelos ('medo.>, e pdos emharaços, ii que a reduzil'am o
odlO dos MascaLes, e a "ii cobiça de CovernadM, e Miuis
tros Europeus.

Não se via ainda satisfeito ° Governador com tanta
pers.e;.\uição, e com o estado t:m qUt' () \10\,0 de i't'l'IIam!JU
co lmha, (.osto, sem haver quell! \,odessc L~'I' t1esc(lllso ; por
'{ue Oll NolH'cS antlavul9 CliCOlldllloli, c arriscados, suaI» mu-

TOAíO IV. ii:!.
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lhe~s, e familias assustadas a cada passo pelos assalto que
as tropas davam em suas casas; os mais moraúores na
campanhas, c oos presidios, para que cercandJ os fugilivo
os apanhassem. Ainda assim paI'eceu pouca toda esLa di·
ligencia: maodou o Governador convocar os Tapuias da'
Aldeias para 'com os Tunda-Cumbes, e os Camarões por
outl'a parte, com cães de caça balel"em todos os maLLo l

e levantarem aos que, por fugirem dos homens, se haviam
acolhido ao tralo das feras. N'este eXAfcicio passaram lar
gos dias sem verem ,ruslo de pessõa alguma, andando mai'
de 400 escond idas, e nem de todas as qlIe chegaram a es
conder-se poderam prender jamais alguma, porque não
eram no matlo tão afoutos os que as buscavam, como
nas casas, onde sabiam nfio haver mais poder que o das
mulheres; e bem o mostrnu o Camarflo quando em uma
manhfía, dispondo a sua gente para entr:u no malto, e ouvin
do-se um liro dentl'O d'elle, ( que se julgou ser de caçadnl
de viado, como he costume) assustando-se, e todos os' seu
Tndios, não houve quem n'aquelle dia os fizesse entrllrno
maLto.

Continuou a busca nos maltas alguns dias, ainda ven
do os empenhados nas prisões o l}oUCO 'lIeito que tl'ellas
resullava ; mas só pelo trrrol' que as tropas incutiam, e
pelo detrimenlo que davam aos moradores, enlrando de
caminho em suas casas, por lhes tomarem o que tinham
era aque\le ex.ercicio a muitos agradavcl .. sendo tiío hor
roroso que os propl'ios Tapuias, que n'elte andavam, che
garam a dizer'; que a nenhum dos esconllidos haviam. oe
descurrir, se e\les sós fossem os que os vissem. Ea 'Slm,
succedeu, que, dando ulTla grande lropa em Araripe? no e~\-.

genho de João Ribeiro Pessoa, e querendo AntonIO Le;lo
Arooso, que antlava ahi perlo, de um maLta passar-se rara
outro. ao tempo de passar, póde encobrir-se com ~n l'ar
rascos; mas, sendo vislo pelos Tapuias , estes o deJ};:ararl1,
como se o nflo livessem vislo ; como depois o disseran~.,

com todas as circumstancias succedidas, e o mesmo Ant~nln
Leão o confirmava, pelo lugal' e trage, com que entendIam
provaI', e fazer certa a sua lealdaue. .

Notaveis eram os ex.cessos, que por prender, ou malar
os fugitivos se faziam, e maiores os que estes olJl'aVal~ por
livrar-se' pOl'que não seD'llros em an.lal'em meltidos pclo~
centros d~s malto~, priva~do a si proprios de sua libel:dadc,
pOl' não a renderem a quem ia a pl'iva-los tI'ella com vlote~
cias, por serem mais totel'aveis os trabalhos que por elcl
ç}'ío propria se padecem do que aquelIes que entl.'am se!n
buscar-se. Cinco dias sem comer passou o Caplti'i.o-0l9r

Mathias Coelho dentro de um páo ôco, sem d'eIle s~llIr, e o
Capitão Gonçalo Cal'neiro da Costa, homem de mais de 70
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~111l0S, outros cinco estevedehaixo da terra em um caixHob~m
coberto, ficando parle dentro de uma casa, e oulra fora
LI'ella sem sei' visto, aberto p:lra ter entrada o ar. O
Sargento-mór Domingos Co.elh~ Nunes assistia uma tem
porada nu meio do CaP.lbarlhe, entre umas lapas, sem
mais commel'cio, nem maIs trato que com as aguas do
mesmo rio, e com um filho que lhe levava o sustenlo; até
que, sendo denunciad.o por um. seu escravo? ,,!TIud,ou de re
fugio. Todas eslas lQclcmenclas e per~egulçoes suPP?rta
valO os homens, por n[ío darem motivo a que maiS os
culpassem com EI-Rei, quando, sem esse, os tinham cul
pado tanlo : algumas vezes se lhe fez cargo, e elles o fizeram
de ser mais, por apetecerem anles uma morte gloriosa, .doque
uma vida carregada de tantas 3 ffr'on las ; mas as esperanças,
que em Deos punh:lm, os refreavam, tendo por certo que havia
ee acudir pela. .verdade, e descubri-Ia. Este pensamento
os fez dar passagem a tudo, e assim se c~formavam tanto
us que, sendo da Nobreza, n[ío eram dos buscados, como al
guns dos escondidos com os quaes pai' acaso alguem fal
lava. E parece que essa mesmacra a vonlade do Altissimo;
pois, conh~cendo todos por melhor remedia a resistencia
que em defesa natural não se reprov:l, e mais contra a
tyrannia, e esta tua notoría, sem desf,lllecerem no valor,
desfalleciam na resoluç,io.

Haviam os sediciosos do Recife, Ministros, Governo, e
mais sequazes seus, para abonarem a sediçfio que tinham
feito, dado a 'EI-Hei lUa má infornlaçiIo dos natUl'aes de
Pernambuco, que d'ella lhes resultou verem-se nos apertos em
que se viram, Para uesmentir esta opinHio, convinha apu
rar, como no crisol o OUI'O se apura, o solfrimento, porque
se não justificasse como verdade a mentira, que era o que os
Ma casles desejavam, tanto que em varias occasiões arguiram,
que os Perftambucanos pretendiam levantar-se, e com effeito
desejavam que o fizessem; mas de modo que lhes não pertur
bassem o seu socego e soberania, porque então pretexto mai
furte tinham para os carregarem de mais falsos testemu
nhos, com que os submergissem, presentinuo-I'hes qual
quer impacien~ia.. Reconhecida esta damnada tenção, pa
receu aos opp1'l1mdos Pernambucanos melhor acerto dissi
mularem por então, espel'andoque na frota, que estava a
che~ar, vesse a certeza de que a EI-Rei tivessem chegado a~

queixas, q~e. n~ outra foram, de todo o mal que os Ministros,
e autros InimIgos da tCI'I'a, com capa de bons, haviam
oLrado, e para esse tempo dilreriam a ultima desesperação,
se EI-Rei lhes não acudisse. ( -l' ) ,

~-------------------------

(ii) Um !reculo já .:ortou a nossa da cxistencia d'aqueUe
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Entre estes successos ti'lo anversos, aconteCE'ram n'eslu
prisões .dguns caSIlS, que podl~rfíu ,'econlar-se por prodi
gios, Foi um d'elles o que succelieu ao Sargelllo-mó" Chris
tovfío d'Hollanlla Cavalcanli, o qual, andanuo, occullo, para
se livrar tias muilas tlili~en('ias, que fazialll fiam (Jl'ellde-lo,
(eon heccollo-o ser UIlI r.icero pela sua I'a Iria) umas vezes
meLLiuo p!'lo matto, e ouLras em cas'~, oOLle, para () que po
desse succeJtw, tinha um eseolllledolll'o, de que se valêra
em uma bllsca que lhe deram. E como L'sles lugares secre
tos nHO podem eslar liilJ occu\tos, que niio sejam conhecidOi
pelos familiares, cujo segrt'(lo he dil1rilimo, lima preta es
crava sua deu re\açiio a outra de um vizillho, e do modo por
que esrapilra no escondedouro, Quiz a ou\'intt~, por curio
sa, saher miudamente toda a verdadl~, e sem u'ella discre
par,lh'a descobrio a mensag~ira. Apnnas scicnle de ludo,
li. Ilt'gra curiosa, prl'sles lrllnsmillio li sua sl.'nhora a dl'sCo
bel la, c rsla logo 110 mal'ido, que, pOI' sei' parcial dos Ma~

cates, a foi levar de nlinlo ao Governador.
Com elite alviLI'e, que de uns ii ouLros foi passando,

mandou o GovernauOl' uma grandt', tropa de Infanlaria de
mar e h!lTa dai' elll rasa do Sargt>lllo-mór', in!'ormailoll
bem os Cdws da diligcncia das noticias referillas, Eche
gando a 16 de FC\'cl'l'il'O de 1714, primeira sl'xLa-feira do
Quaresma, rerral'am lodo o engcllho (da Torre) e casas i e
tendo (lor' infallivel encontrarem a qnem busrllvam, corro
ram ('xaclamenle tudo, e nada achando, s.dliram a ler do
novo o memoria' que traziam. Dc novo entraram, e nada
const'~lIil'am; 1Il1rdlJlt'nte rinco vezes dcram busra, c sem
pre sem proveito, gastando o'estas diligencias lres larg3~

horas. l\Ias o que he digno de notar-se, foi cm toJo esle
lem po rsta r sem pru no Oleio ria sa la tle joelllos, com aI!
mãos It'vanladas ao Céo, um soldado tios da frola, e ofl'ere
ceotÍo-lhe li dona da rasa UIll tamborele, cm que se senlass~,

o não lIceilou. nem quiz d'alli bolir-se ate as tropas rtJtI
rarem-se!

lIobrl's Pprnalllbllcanos! l\1as nós hnjr. f'slalllos mui sllpf'r~O~i
mf'lIlp illllslradlls! ~; Illdavia as III('SllIas l'ÍrclIl:lslalldas SI' clao ..
Dolltillal!us pI la fa«'çiiu praif'ira, lI ...sqllillha ('III ludas as suas vi~'
tas, l' CUJlCI'I'ÇÕI'S, h"j'" f'1I1 H147, se lIáu ha TIIIIU:íS.1 1I111!ll'S, sI' lIao
Ile OUl'fI'l'PlI' CalltalOl's, Ilppal CCI'1I1 rqllivaleules -,! He a I1IC611l&
cousa ('UIII JlIIIIIP di\,('rsu!

Ellliio os lit'Ís ali i\lullarcha pailpcialll, porCJue l'ram fipis j her
je paoll'CI'1I1 p..ra IIlpSIII;l ra7.:'u ! ~ Hujl' para 11'1' o lillllo d(' Munar
chista basla qlll' grilt'=Viv'1 II 1,"p"l'adlll'=;c plIll't'l:lIIlu os v.'I'l,la
dt'irus allligns clu \lllIlal'I'h'l Iic;ulI ao caulu, pal'a SPI'PIlI sali~felloS
os I'ap' idlUs clus Aulico-;! ! ! Meu Deos, uni O urasil cm lima ao vun..
cade 1 Ouvi-uIe I .
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oque se infere da dl'vola oração d'este ~oldat1o não he
() que se fez patente alii, ii vista d~ lodos; porque, l'os~o
que podesse havrr illgUIll compadel'IlJo, o seu Zl'lo, e cari
dade podiam redundar-lhe em pena sua, se soulJesse o Go
vernador que (ledia a neos para enconlrar as suas ordens:
a mais allo pensamenlo se inclina a nossa grande fI', ( t)
persuadindo-nos a crer, que o glol'ioso Aposlolo S, Matheus,
a quem aquellt' novo varfio se encommendava, tomando li ap
parenle fôrma tlesoldado foi o que ped io a Ocos qUI; o não achas·
sem, e assim (101' llleio de um interccssOl' lfllJ Sobe/ano, foi li
vre lias g;HI'as dos que apl'etcciam devora-III. Ui~uo ho da
memoriil este. succe"SIJ, e tle que se reconte por milagre en
tre os muitos mais que n'estas perseguições se viram, e quo
irei repeli nua.

Tambern ao CapiUio Paulo de Figueiredo d',\lbuquer
que, na Casa de seu cunhado o Capitão Jllrge da Custa Ga
delha, em Iguarassú, onde furam busca-lu os Tunda-Cumbes,
6uccedcu que, f'slando cm \lmôl camarinha da varanda, a
qual pOl' pequena se tleixa VPI' tia porta, clles o não viram.
O mesmo (lassou com Antonio Leit;10 Arnoso, em Casa de sua
tia Ursula Leitiio, l'm Araripe, ondp., tf'lIdo sitio cOl'l'ida a
(:asa, c estando deulro u'ella, ufio fl)i visto, porque os li
VI'OU Deos, como em semelhalltC',; perst'guit:õcs o f(~z a um
seu servo, mandando que as aranhas o cullrissem com suas
lêas. (2)

Como as tropas qne tinham sahillo para o campo 01'10
fizeram. mais pr'ezas do quo nos gauos, e criações dos morado
res, e em alguns moveis, que lhes p()deralll usurpaI' de sua!
çasas, e;Js que estavam nos P'esidios só sl'l'vialll ue detti
menta aos passageil'.1s, sem Ilutl'll fructo, mandou o (;over
nador retirar os Cahns com a Infanluria em 21 UI' Fevcl'eiro

'do 1714 e o TunJa-Cumbe rara Goianna, ficando só °Cama
rão situado em S Ama ro com a slla g~n te, ci nco kgoas lon
ge da Cidallf', alé que, chegando a semana santa, se recolheu
para sua Aldl'ia no fim de àhlrço.

Oh! Se EI-R«,j hem soubera do que se fez em Pernam
buco! Que pelo. ambicioso animo ue um homem, a quem
talvez pelos serviços de seus passados deu o Governo j

( 1 ) QUf' fé robusta! Nojo sl'ria talvpz f'sle 501.lado 11111 Õ'f'5Sre
mal'aos, UI' que lanlll alJuntlll Put'lllgal, I' CJll~ por I'SS(' IIll'io oui
z:ss~ jranhar ~ ~onfillllça das lH'ssltas da ('asa, para as, 11 sálvo
t.'alu-tas? 0\1111 51.1I'f'1'0' I'ralll ('III vt'rdadl' 11IlSSIlS lIlaiul't's! CI t'io
tirulen}l'nle nus lIIilagrpl> qut' IIIlS tnmsllli I lt'1II Og livros agrados;
llJas J) f'SIf', cOllft'sSII 11111', p'lril al'rf'dila-lo, carq:o 1It' Ullla fé til
exaltada, Cumo a du t'scriplllr «III ~'I('rra dos Mall":Il'·s.

(2) Os nossos maiores tinham fé llIui robusla ~ ! JIIvejo-ll1'a It
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que pda ma inclinacão de um criado, que por inlercessores
e valias de seu amo leve a Vara de Ouvidor; e que em fim
poroulro semelhante, que, indo preso para Lisbôa, pelo mal
qlle USO\} do mesmo cargo na Parahyba, conseguia a Becca,
e que por esles se a rrui nasse uma terra loda, ficando descom
posto o merecimento herdado d'aquelles que com o seu
sangue, com suas fazendas, e vidas a compraram para a da
rem ao seu Rei, e de que tão copiosos rendimentos tem tido;
em verdade a recompensa que tiveram tantos sacrificios, e
lealdade tanta, não teria sido a que se sabe!

CAPITULO XXIV.

0$ peueguidos tomam DOya resoluçAo. Cartas a diyersas Per,oDageus
Embarcam os presos para Li$boa.

1714.
Bem anteviam todos os da Nobreza, e outros seus ami·

1')06, que, dando em prisões o resultado da devassa do Syndi
cante Cutia, cada qual se havia de esconder como poJesse;
e podendo consignar todos um lugar em algum bosque'
onde se reunissem para d'ahi segum~11I o que lhe fosse mai
conveniente, nunca o pozeram em consulta, posto que houve
quem o lembrilsse: succedeu pois, que, tanto que se come
çou a dar nas casas, os que se não prenderam, foram para
0S maltos, e cada um, sem saber dos mais, estava em seu reli
1'0, sem mais outra noticia, eommunicando apenas com
aquelle, que lhe levava o suslento. Conhecendo os ami
gos eoSta falla, e que a tenção do Gpvernador, e dos Minislros
era consumi-los, apertando-os com cercos e tropas delal sorte,
que, ou perecessem no malto pelo rigor do tempo, ou se
entregassem pela pGrseguição, assentaram entre si CO!l&DlU
nicar-se, fazendo que soubessem uns dos outros, para
que reunidos os ausentes e os mais todos em um corpo fizes
sem I'esistencia a tanlas ousadias, por se lhes largar o campo,
e recuperarem por este meio as suas libel'dades, que a l~eso

de ouro as tinham os avarentus mal vendido; e era a 'occa
sião boa, por se terem retirado os campanhlstas. Posto
n'estes termos o negocio, e consultado com os primeir~s
a quem se deu noticia, lodos resolutos se mostraram, pOIS
escolhiam por melhor morrei' a pelouradas do que passara
vida que passavam: esta diligencia se fez por todas as Fre
guezias, dando-se em segredo parte aos escollu id~s, q ue para
todos havia confidentes, que podessem especular, e saber
qualo tempo mais opportuno de fallar-lhes.

Dos Capitães-móres J'enlllo não havia que fiar, por se"'
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rem Camarões, e era necess!lrio n'este intento haver res
guardo d'elles, que o não soubessem, sendo que se n'elles
houvesse segurança ftira a dizer muito, pela, gente que ab~
lava, que pOl' suas pe5S0as era o menos. So se COOlmunl
CDU este negocio aos dous CapiUíes-Olóres Lourenl{o Caval
canti Uchôa, e leronymo Cesal' de Mello, embora, posto
que não fossem Camarões, tivessem desl'allecido ~anto, quo a
si e aos mais desanimavam. Pareceu bem depoIs de os ou
vir pô-los ii margem, pOl'que se no tempo da bonança foram
em tudo o par primeiro, justo era que nos trabal,ho~ .toma~

sem parle na delivrança geral, e não fizessem so dlltgencla
de escapar-se, sendo pessoas de talento, e respeito.

N'este parecer estayam de rompei' elO uma acção de 
t'sperada, suslentando-se somente até verem se EI-Kei lhes
acudia, esperando por instantes navios com e.sta nova, em
quanto no ponlo CI'Ú se punha o ullimo desengano de reme
dio, quejá n'esse termo tão preciso se não dava mais demo
ra, nem se podiam confiar das esperanças que os detinham'
e enlretanto iam passando na advertencia de seu resguardo,
vigilanles, pOl' não havei' suspensão no curso uas pri ücs
que continuavam mais ao peIto, pois no Recine prenderam
cm differenles dias o Capitfí() de Infantaria Luiz Lobo de AI
bertirn, Francisco Lopes Galvfio, Pedro Hodrigues, Antonio
Garros, e Miguel Ferreira Habello, e em Olinda ao Mestre
de Campos Chrislovfío de Mendonça Anaes.

. O Padre José Mauricio Wandm'ley foi um d'aquelles
a quem se encal'regou fazer em Parlo-Calvo, onde tinha pais,
e parenles, e em Serinhãem, onde morava, o pedido que se
aju.slara para a despcza do Procuradol', que devia ir' para
Lisboa req uerer a bem dos presos: e pOl' esle Padre Nobre,
e bem aparcntauo, entendeu o Governador que valeria muito
para o e~feilo a sua diligencia; e para que a não fizesse, da
mE'sma lhe fez culpa, dizendo que não impedia as offertas
dos moradores para aquelle gasto, mas que, perturbando li

paz, e a republica, a ~odo o povo amotinava; e fazendo a
SC~I mo~o carga d'esla queixa a um Frade Cal'lnelita, que
veIo aquI de Angola de passagem, e a quem o Bispo fez Provi
sor por novidade, alcançou d'clle licença para o prender, e com
esta os Officiaes de Justiç,a da \Tilla de Serinhãern, e trinta ho
mens de ordenança o prenderam em ~ua ~as~ a tS de Março, e
der.am com. e\le no s.eguro da cadela d OllOda, dando pri
meiro para ISSO ~o Cabo cinco ~oedasd'ouro, para nfío o le
var p~ra. o Heclfe, ~omo ql;le'.'la. Pouco lhe valcl'i1m, por
que d ahl a quatro dIas o fOI llrar paI' ordem do Govemador
o Sargenlo Antonio de Amol'Ím, que, com alauns soldado
pondo-lho nos peitos uma faca, e violentando~o de rastos ~
levou para a emwvia do Recife, d'onde escreve~ ao Provisor
a seguinte
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Carta do Padre José Jlrzuriâo lVatlderley ao Reverendo
Provisor.

« Muito Reverendo Ooutor, e Sr. Provisor Fr. Manoclde
c Santa Catha,.ina. -- Tenho nOlicia que de,.a V: P. uma or
« dem, pedida pelo (~overllador, pela qual fui, e eslou preso,
.. em cujos tel'mos digo', que ou V. P. enll'ndeu que em a dar
.. fazia bem, ou Illal Se eutendeu quc fazia U(\In, errou crassa
II mente, porque obl'OU "bsoluto, e fóra (los termos da Jusliça,
lt pois esta nfio cosluma impôr pena ccrta por culpa incerta,
c e de quI:' nfio houve pleno con heei men lo : e co mo a mim não
Cl se formou culpa, e nem fui ouvjllo acerca J'ella, mal po
I( dia V. P. conhece-la, e menos me podia dar a pena de
li. ser preso, cndendo I'a,.a isso de sua j urisd i'cçfio, e tl'aspas
«. sando-a li quem nfio 'devera, o que V. P eslava obrigado
II a saber, para em boa cOlIsciencia exrrcer o cargo ue Juiz,
(( alias he o nlesmo l\ue estar em peccauo mortal actual, por
II não enlender o que toca a seu ollicio, e á SIIII ohrigação.

I( E se V. P. entendl'u que procedia ma I elll dar a talor·
II. dem, e a dcu. arnda fez peio .. , e maior (,1'1'0,1)('1<1 Illaliciacom
c que se houve em obrar conlra o Que rnlenui'a, porque ella
fi nilo diminue fi liberdade, e menos pode dirniAuir a culpa, E
v. veja V. P. a{;{ora I:'IlI quanlas I'('slltuições me fica, principal
\( menlc na do mt'u credito, pois para <lhona!' o Covel'll3dor
q a ra7.ão de me (Icrsrgllir ha de informar a Sua Magestadc
c conlra o meu procedimenlo o l\ue quizer, e o que costuma,
li aulorisando a sua falsidade com a ordem de V. P., para
II que se verifique SI'I' eu UI1\ Sact'rL!ote ('sc<ll\(i<lloso. Em
« segundo lug;.l' a da minha molestia, al\(13ndo fugitivo Pilri
a me niio prenderem; e clwga ndo a ser preso, eomo estou,
c. maiOl', e maiol' gasto. Em terccil'o, li da perua da mioh»
II fazenda, auseneia de minha rasa, os descommoJos d'elJa,
l( e de meus I'nis vt'lhos, quc eslão sem ter que~ lhes pro
a CUl'e () seu melhor; e para com os que me não con.he
l( cem ficaI' li minhn opinião em opiniões. E lIH\O Isto
u por nfio per(ler V. P. a grnça do Govcrn<luor, rcparando
Cl muito no prejuizo li'essa perda, e muilo pouco lia de Deos,
Il que perde!

« Dirá V. P., quese lhe ofio fi7.rra n'is~o a vontade, pode
I( ria ellc manIla-lu para sua Pro\'1l1cia. st'gundo a ordem que
li tem de EI-HI'i, l! perdia V. P. li convelliellcia, que logra em
<l sl:'r Provisor em Prrnam huco. Ao que !'c>sponlio, que,
q dando elle lI'esse particulal' curnprim(·'nto á Muem d(l EI
« Hei, faria alguma cousa boa, ejusta. que he o modo. com
« que o dilo Senhor ohra, st'ndo absoluto. e o mais ho
c faltar a jt:stic:a, e ao que EI-Hei manda. E nenhum des
II douro se sC'guia a V.' 1'. em iJ' para a sua PI ovillc1a, que era
cc o mesmo que ir paJ~a sua ca5a, " a mim se IlItl .scg~e gran-
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Cl de e al'ande inju~liça em me mandar da minha para fóra.
« E se ab conveniencia nos livra do pcccado, podel'emos acon
« sclhar o furto, porque o interesse 110 conveniente, e a con-:
« selhal' o concubinato pelas muitas convenicncias que 3hl
I( se acham, o outros muitos peccados, que se revestem de
II arpar nelas de grande:; utilid::des.

« Ora meu Hev,'rcndo Padre, acúnselhilt'a eu a V. P., que
rt rleixassd a Provincia, que o leva asua perdição, sendo em
« tanto prejuizo de ~erceir05 e de ~ua comeniencia. E per
« doe-lIledizer-lhe Isto, porque ainda vem a tempo este coo
« selho. Eu nfío tenho cOlnmettido crime algum: o que
(( creio se me imputa lIe tel' feito pelos mOI'ador~s da Fregue
« zia, onde moro, um pedido para ajudar o gasto do Prúcu
« rador, que se manda, ou se quer malldar á Lisboa, (se se
u nua impedir) a mo'tl'al' perante Sua Magestade, que Deos
« guarde, o quão injusta, e falsament.e se tel1l procetlido, e se
« vai procedendo cont.ra a Nobreza d'esta [erra, por intel'es
I( ses que teem dado os mercadores tio Hecife, para que se
« lhes descnlpe o absurdo que fizeram em se levanLarem com
« o Governo, e contm o SenhOJ' Bispo, contra as justiças, e
« contra os da terra: c para este peJido se fazeI', e se man
a dill' Procurador, se deli ao Governador parte, e clle appro
(( vou tudo; mas rlebilixo d'isto não lhe convém que va Pro
« curadol', e o atalha por esses meio', criminando-mE', e aos
(( mais que n'islo fazem alguma diligencia.

(( A copia o'esta curLa hei de rel1lelter aSMa l\Iagestade,
« com a queix.a da injustiça que Y. P. me faz, e pod('I'a sue
« ced I' que se njunLe la com out.ras mais queixas semelhan
« teso oeos guarde a \'. P. Cadeia do Hecil'e de PCI'namhuco,
(( 26 de Mal'çode 1714-, De V P., &c. , &c.

II O Padre Mauricio lVemderley. II

Assim opprimido, e violentado, dcix<lrci o Padre, em
Cjuanto trato de outros aconLecimentos, e agora vou flar noti
cia do que sllccedeu a Jose Coelho, Fiava este homem muito.
de si, e da amizade do Govel'Oador, pelas accusações que de
seus natilraes havia feito, para agrada-lo, por cuja cau 11 era
d'elles bem malquisto, ., POI' se ['azer em Palacio mui cabido
tendo isso pOI' cousa mui gnlOde. sendo nada: e para melho;
o seI' cu?Lou-llle a safra do assucar que fez no seu engenho
deixando por esse lance os seus crodores bem mal pagos' ~
all~m d'esLa oll'erla. fez oulra de muitas traves e outras m'a
deiras, que condu7.io das sua' mattas. para concerto de umas
oasas em Lisboa, e no ultimo carreto de toda a que era ne
cessal'la.; e todavia o conduziram os Tunda-Cumbes preso
até as Clnco-PonLas, a acompanhar aos que la estavam, sendo.
que nunca tal lhe par,eceu, porque suppunha, que err. os cul-,
P"I', e desculpar-se llllha. o seu seguro; e havcud(l'eslado U~

TOMO IV. 3:l.
----~-
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dia antecedente, e em outros muitos na Cidade, lhe fizeram a
mercê de o irem buscar a sua casa no dia da Assumpção, em
10 de Maio, para que o caso lhe não sahisse tão bUI'ato, porse
vel' que era peça mais custosa em agra<.leci(nen~o da obriga
ção em que lhe estava o Govemador, que em seu amigo, e as
sim mandou a visita-los os bandoleiros, para que lhe pu
xassem pela alçada.

Não foi pouco agradavel esta prisão á muita gente, pelo
que se desvane~êra o mancebo em ser malsim, e grangeal'
privança por esse nome, entendendo que só elle em ser aves
so o teria em Permanbuco com aql.lelles que por outros taes
jase assignalavam, a de todo o perderiam, os que por segu
ros, por fieis, e IWI' patriotas sempre abominaram, quando
poderam receial'-se das grandes quedas, que promeltem a
subidas, a quem sobe sobre alheias ruinas; quanto mais, que,
sendo estas como he certo tambem suas, mal podera suhir
sem levanta-Ias. Mas tal era o seu desvanecimento, que toda
a razão para discorrel'lhe suspendia, pondo em tão pouco o
arruinar tão falsamente os proprios seus!

Prevenidos estavam os navios da frota para partirem,
aos presos n'elies; ,mas não estavam toJos á carga, que co
mo o Governador ia a fazei' o seu negocio, e mal â terra, '
mandou que só tres até quatm carregassem, para que, endo
tão poucos, houvesse quem mais desse pelos fretes, pOI' tel'
seu geito de em.bolsa-Ios ; ficando tambem lugal' aos com
pradores de assucar, em cujo numem elle entrava, de zomha
rem do preço taxado pela Camara, de sorte que, pai a não ficar
em tena, vinham pai' fim a faze-lo carregllr a revelia de seus
donos; e então, como queriam o compravam, e depois de
carregados aquelles quatro navios d'esle modo, se punham
li. carga outros tantos, seguindo a mesma fraude, em perda
tudo dos agricultores. Com esta inuustria ambiciosa fica
ram :linda mais perdidos todos os que na melhor venda do
seu assucar tinham algumas esperanças de recuperar tan
tas t>erdas, e suppl'ir a tantos gastos.

ão se sabia com certeza quando partiria a fJ'Ola, por
quanto, posto que se assignalavam alguns dias, pa sados es'
tes adiava-se a sahida pam mais adiante, dando por causa
da demol'a a falla do dinheiro para o necessario sUPlJrimell
to; se bem que se 5uopunha não ser essa, senão que, como o
Governadol' se receiava que o mudassem, entendendo q~c
p~lo mal que tinha procedido ouvisse Sua Magt'stade as queI
xas, e os clamores d'estes povos; fll'U toda a JilaçlIo pelo re
ceio de lhe vil' muda, depois da fJ'Ota ter partido, e esperava
que chegasse o desengano, para não ficar em terra entl'e Od
mesmos que offendêra. N'esta contingencia de tempo, em
que se resolvesse a partida da tJropa, mandou o Desembar-

ador Gutiá notificar os preso' todos, afim de embarcarem
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para Lisboa, d'entre elles. uispensa.ndo José C~mello, e al
guns CapiUies de Infantana do Recife, que podiam na Côrle
mandar correr seus livramentos, ficando presos até final
sentença; e foi necessario aos mais pal'a se aviarem vende
rem os seus escravos mais confidentes, eo que tinham, para
n<"ío perecerem á força da violenta necessidaue, porquanto,
nito só para se sustentarem precisavam dinheiro, mas tam
hem para poderem defender-sp. das falsas accusações de
eus contrarios.

Foram, pois. notiucados para embarcar: André Cavalcan
li, e sen irmf"O Luiz Vid:lI, filho do CapiUío-mór Cosme Bezer
ra Cavalcanti, João Alves Guer.ra, o Sal'gento-mór Jorge Ca
mello, o Tenente-Coronrl Aniceto Pereira da Silva, Amaro
Lopes) o Capilão João Luiz Correia, e dous filhos seus, o Ca
pilfio Benlo Corrf'ia de Limêl, o Alcaide-mór Manoel Caval
canti ~le LacerdÍl, o Capitão Leandro Bezerra Cavalcanti, o
Capitão Antonio da Costa Leilão, o Alferes Francisco Alves
Bezel'l'a, o Sargento-mór Malhias 'idal de Negreiros, o Co
ronel Filippe Cavalcanti, o Capilfio Jorge Cavalcanti, An
tonio Lopes, Antonio da Costa, o Capitão-mór José Camel
lo Pessoa, ~lalhiàs ric Andrade, o Capilão-mór Francisco AI
res Anjo, seu irmão Manoel de Araujo, l\Iarcos de Bitancourt,
o CapiLão André da Boch;! Falcfio, Gonçalo Marques, Fruncis
1'0 Soares Cunha, Jorro Soares Cavalcanli, Jo. o Baprista Axio
li, nouJ'igo dc Barros Pimentel, Pedro Marinho Falcão, An
tonio l\Jarinho de Vasconcellos, Antonio Cavalcanli, o Ca
pilHo-olór Pedro Correia, Barr~lo, o Capitr.o Antonio Bezerra
Cavalcanli, João Gomes, o Tenente-Coronel Manoel Alves de
Carvalho, Antonio d' Hollanda Caval('anti, o Capitão Manoel
de Mello de Araujo, Manoel dc Souza, Soldado, o Tenente l\li
g~el Ferreira de Azevedo, Estevão Soares de Aragão, o Ca
pItão. FI'ancisco de Freitas Tinoco, o Sargento-mór Aotonio
de L1!TIa l3arbal.ll0, Luiz Gomes Pedrosa, o Capilão CarIo
Ferrmra, .0 CaplLão Pedro Hodrigucs, o Capilão Luiz Lobo
de, Alb.ertlm, o C~piLfio Francisco Lopes GaIvão, o Capitão
IIJor Mlguel Ferreira Rabello, o CapiUío Anlonio Garro e o
~Iestre de Campo Chrislovão de Mendonça Arraes. '

Alguns dias antes de se: ootifir.arem os presos para o
embarque! maQdou o Ministro Ja devassa, que se fiz sem
tantos grilhões, qu.antos eram os presos, encnrrcgantlo ii.
Camara esta commlssfío, e a de paga-los; e ella os man
d.ou fazer, podendo cscusar-se livremente por se nHO pór 00
riSCo, como esteve, de os pagar cada um dos Otliciaes de
ua bolsa, E cram os'grilbões feitos á m01de de tormento

c ~e mar~yrio, porque não tinham mais de um palmo, pa:
ra )mpedlrem aos presos o andar, o fen'o era quadrado c
fa.-pado .para ferir, e os êlos tão justos, que a alguns preso
(aZlam Inchar as pernas, Ao Capitão Francisco de Freilas~
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por tel' as suas cheias, inchando muito, se lhe concedeu
por favor mandai' fazeI' outro a slla custa, e por elles deu
quatro pa tacas.

Nilo foi a inventiva d'estes ferros para Luj'z Braz( o car
cereiro uos presos) pequeno lucro, porque, como eram mais
aceitos os que mais males malsinavam cOlltl'a os presos por
autol'idade propria, sem mais ordem de Justiça Ih'os bo
tava, para a preço de moedas d'ouro se Jivl'aI'€'rn d'elles, e
outras vezes, quando queria que lh'as dessem ameaçando-os
com elles, logu despendiam com o tal pirata quanto ti
nham, e <.I'esta sorte os roubou tanto ii cam descobel'ta,
como se vio quanto obrava sem temor de peos, sem cons
ciencia, sem sobordinação a quem afio lhe podia tomarcon
tas, e nem pedi-Ias, c approximando-se já o tempo do~mbar·

que, em que a cada um cresciam as affiicções, pelo que para
cites cresciam tarnbl}m as causas, venllo-se com o desengano
de um deslel'l'o, causauo pelo adio, t" por Fiscal a tyrannia, em
que se ausentavam, talvez que para sempre, de suas casas,
mulheres, e familias, sem d'ellas poderem despedir-se; suas
fazendas em taes termos, qu~ para sc aviarem lhes não
era passivei valel'em-se d'ellas, nem dispo-las em ordem, por
ser tudo confusão, tudo desordem. N'esle ponto fazia Luiz
Braz melhor o seu negocio, negando aos presos a I'icença
de escrever ou de fallar a quem solicilassem o que lhe era
necessario n'esta ausencia; e para obl'iga-lo linham valor
as moedas d'ouro que lhe davam, e bem se pôde inrel'il' Qual
fosse o seli animo para todos do que passou com o Capi
tão Antonio Bezel'l'a Cilvalcanti, que, havendo mandado Ch8
mar ao Cabo seu filho, para encarregar-lhe a sua malolota
gem, e algllns outros parliculares, c vindo, nlio quiz Luiz
Braz que fallasse com seu pai, alé que lhe deu duas moeJas
d'ouro, pelas quaes obteve a pCI'missão.

As boas feslas que Luiz Braz dava aos presos nas oc~a

siões, e dias !l'ellas, era convida-los para os grilhões, 10
ventando novas ordens, que tinha para hola-los, &fim de
haver POI' este mndo, cm camhio, moedas d'ouro, porque
mais que esle valiam em sua mão os fenos; e era a meta
phora com que se explicava, quando carecia de dinheiro, ou
queria alguma cousa pertencenle a algum dos presoS..E
d'esta sorte não houve melhor tempo para elle, nem se VIO
maiol' despejo no furtar, qual o que se vio n'aquellas ques
tõe'5, que o demonio urdio, e em que a todos ellredou, fran
queando licença dos Ministros maiores e menores, como se
pela Lei de D~()s não fôra o furto pl'ohibiclo.

Mas que digo eu, que ° dcmonio mdio? quando parece
se conjurou lodo o inferno, e lodos quantos diabos estavam
n'elle tiveram (lel'missão para sahirem li campo a enredar
Pernambuco; pois que parece imposivel que sem concorrer
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a astucia de todos eIles, tanto engano, e tanto prejuizo r~
sult-assem ! Sim, e depois de sa.lisfe~losdo que obrara~ ~etl
raram-se deixando tres CommISSaJ'IOS, ou tres uemonlOs en
carcerau~s,que fidelissimo~suas vezes supprissem. O Gover
nador, o Ouvidor, e oS yndlcante, e esles excederam em mal
dade os proprios diabos.

O Capilão l\Ii~uel da Ro~ha de Vasconcellos, Procura
dor da Camara d'Olinda tendo noticia de que i(ll'allivelmente
o prendiam, deixando ~ sua occupação, foi esconder-se .no
mala, donde, quando via que era tempo, e5crevcu a segum
te carta:

Carta do Proc1lmdor da Camam d' Olinda, "bUguel da Rocha
f/asconcellos, a EI-Rei.

II Senhor! - N'este presente anno me achava com a oc
« cupaçfío de Procurador do Concelho no Senado da Camara
I( da Cidaded'Olinda, d'onde me foi necessal'io sahir, e ausen
a: tar-me, occullanJo-me para não seI' preso, como o eslava
li. já o Vereador, que comigo sel'via, Aniceto Pereira da Silva,
« culpados cu e elle na deva~sa que dez mezes esteve tirando
cc o DesembargacloJ' Syndicante Chrislovão Soares Reimão,
I( no Recife, onde se apreserltou a tira-la lanlo á contempla
M ção dos mercadores, e moradores d'aquella Praça, que,
« não. só a nfío lirou, nem fez caso do levante, que elles ha
fl viam feito com a maior desobcdiencia, e dcs serviço de Vos
(( sa Mageslade, que se considera; mas para desculpar este
li excesso dos ditos moradores, se inclinou a lhes fazer a
(( vontade, e desculpa-los em ludo quanto pÔde, fazendo a
C' toda a Nobreza ue Pernambuco carga de cousas de nenhuma'
« entidade, umas e oulras, que nunca pela imaginação pas-
« saram aos que cUe fez cu I pados, ti ue he a todos da lerra, ti-
a I'ando·para isso pai' testemunhas todos aquelles que eram
cc parciaes dós levanlados do Hecife, ou fOSS~01 ahi mora-
<l oores, ou buscados, e escolhidos por ta~s fóra, onde 010
cc ravam. A causa que teve para o fazer, supposto eu aqui
« a nfío manifeste, não se ignora; e se alguma lestemu-
(\ nha refer·ida chamou que não fosse parcial, ou outra pa-
I( ra se informal' de alguma rircumstancia, e não jurava,
« confil'mando o que os parciaes haviam dito, as fazia jurar
II o mesmo que as mais, suggel'indo-a, intimidando-a, e
(l ameaçando-a com prisões, com a paga da alçada da devas
li sa, e com p manda·la para Lisboa; d'esta sorle condemnou
C1 toda a Nobreza, e muita parte da gente popular, de que es
I( lavam presos mais de 70, e outros andam, como eu, metti-
ti dos pelo matlo, deixando ao desemparo mulheres, filhos,
li e filhas, e fazendas ao rigol' de negros, caboclos, tapuias,
I( e de Manoel Gonçalves Tunda-Cumbe, um bandoleiro



262 M E M O R I A S H t S T O R I C A S

« conservado e allmitlido com um Terçl) dc 500 homens va
'« dios, e gente vil, que os mais d'clles sfío mulatos, e ma.
« melucos, cafres, e curibocas, criminosos, e ladrões, que
II entram pelas casas dos moradores com a a'utor'idade que
c( levam da Justiça, e desacatam a quem esta n'ellas de
I( obras e de palavras, correndú e esquadrinhando os in
« teriores de todas eHas, sem respeito á gravidade de tan
« tas matron:Js prudentissimfls, c mais honestas, roubando
I( quanto acham, matando-lhes as criações, c amarrando
cc aos que buscam, e aos que querem, para os levarem para
c( o Recife, e publicamente passarem pelas ruas por ludibrio
« e escarnecimento para regosijo dos moradores d'elle, que,
,c como Fariseus, vociferam e escarnecem contra os que as
II s i ln vêem passa r presos,

c( Este receio, e esta tyrannía me I1zeram ausentar, c
« fugir para o malto, e occultar-me, '('orno os mais, e deixar
l( o serviço de Vossa Magestade no Senado da Camara, de quo
« não fazem caso os Ministros, nem o fazem du perda e des
( truição, que se tem dadQ a,)s direitos Reacs, pelo que ex
e< perimentam os moradores, e suas fazendas, de que niío
II tratam, e nem podem tratar, pela perseguiçuo de lodos:
« e assim estão perdirlos os engcnhos, e os partidos de can
Il. nas, e toda a mais lavoura, e as esperanças de mais lucru,
« tudo por quererem os Minislros, a Iroco de lias convenicl~

« cias se percam toda's as mai~, e (\inda quanlus que de dl
« reilo pertenciam a Vossa l\Iage~lade, c se não desculpár~ o
I( manifesto crime dos mercadores, e moradorrs do BeClfc
« com o falso, e su pposto, que impõem aos na tu rae , valen
c( do-se para isso de testemunhas, que sfl0 as mesmas parles,
(I para d'esle modo perturharem a pureza da verdalle, e pas
« sarem á gr:.sveza do ahsurdo, que se fez n'aquelle Recife
II tITo pa ten te.

u Dou a Vossa Magestade esta par'te, para que seja ser
I( vi do ac dir a reparar o uamoo d'esla conquista, que se
I( Vossa Mageslade lhe não acode está lJerdida, porque na
e< perdição d'ella ganham os Minislros. Pel'Oambuco, 12 de
« Maio ue 17jl..

I( Miguel da Rocha de Ya.sconcellos. li

Oulra carta escreveram os da eamara ao Rei, sem le
rem nolicid do que o Procurador ausente havia escripto,
visto que se ausentara sem poder communicar aos compa
Jlt1eiros para onue,

Carta do Senado d' OlmdC6 ao Rei,

It Senhor! - Damos parte a Vossa Magestade do lamen
fi laveI termo a que fica reduzido Pernambuco com a devas.-
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cc sa, que ha dez mezes está tirando no Recife o Desembar·
C( gador Christovão Soares Reimão, onde se foi aposen·
1C tal', e tirar por testemunhas os mesmos moradores d'elle,
« e outros de fúra, que foram seus parciaes no tumulto,
« que fizel'am, que uns, e outros crimillaram a Nobreza
( quasi toda, e muita parte da gt'nte do povo, quando
« uma, e outl'a parecia estarem livres pelo Pel'dão, que
I( Vossa Magestade havia dado da primeira sublevação con
« tra o GovcrnadOl' Sebastião de Castro e Caldas, e na segun
li: da se julgavam haverem feito serviço a Vossa Magestade
(( em se oppõrem ao impulso d'aquelles moradores, que
« contra o seu Govel'OadOl', ( sem causa) e contra a Nobre
( za, e a Justiça tomaram armas, arguindo ser ella incon
« fldente, e de excessos que, paI' direito natural, lhes era per
(( mittido rcbater. Mas, sem fazer caso o Ministro do Per
« dão Real, nem do escandaloso levante do Recife, com os
« mesmos, que no delicto fOl'am complices, fez culpados
( aos que lhes resi,til'am, do que se seguia mais de 70 da
li Nobreza serem presos, que n'esta frota os remettem para
l( a CôJ'te" e outros andam ha cillco mezes fugitivos pelos
« maltas, suas mulheres, e filhas sem amparo, ao rigor dos
( indios, mulatos e curibocas dos terços do Camarão, e de
« Manoel Gonçalves Tunda-Cumbe, que com ousadia lhes
« entram pelas casas, roubam, e fazem desacatos; os enge
(( nhos por esta causa estão pel'didos, as lavouras, e toda
(( a mais fazenda, sujeitas as execuções dos mercadores,
II para o que os favorecem os Ministros; a terra destruida;
(C os direitos Rears attelluados; o remedia impossível, se
« Vossa Magestade, como Rei e Senhor, n50 acudir a am
«( paral'·nos. Olinda em Camara; a 15 de Maio de 1714 an
«( nos, &c., &c.

( Segllia,m-se as cinco assignaturas.)

Os Clerigos, resentidos de que o Govemador, usurpando
a .iuyisdicção Ecclesiastica, se introduzisse na Igreja com do
mmlO, prendendo a uns, mandando por Juizes seculares
devassaI'. d'outros, e a outros ponoo fugitivos pelos maltos,
para fugIrem do se,u rigor e tyrannia, perseguindo-os pOl' to
dos os modos, c caminhos, sem baver Ministro que puxasse
pela espada da Igreja, nem defendesse a sua immunidade, por
9ue além do Reverendissimo Bispo estar au ente, el'a o ob
Jecto prinl ario. de suas intenções, e um dos que eBe com mais
v~ras perseguIa, e em adio seu:se manifestava contra os sub
dltO~, e H'este estado postos, e n'este desamparo resolveram
queixar-se a Sua Magestade, dando-lhe conta d'e ses exces
so~, e desconcertos, e ao Exm. Nuncio por cartas, come se
vai ver,
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Ca1'la dos Clerigos de Pernambuco ao Nuncio de Portugal.

(( EX/II. Se71/wr. - A i~llroducção com que o Govcrnndo
I( de Pernamhuco tr.m mm"pado a jurisdicçfio da Igreja,
l( a que moslra querer ler sol1"e ° eslado Ecclesiastico, no
" obriga a qunixar n'esLa ,occasifío por carla a Sua Magesta
" de, que Oeos guarde, e por esLa filzemos scientes a V, Exc
« os Sacerdotps do Hal.>ilo de S. Pedro d'esle BispaLlo, qu
I( poderam achar-se presentes, por ser prl'juizo commum.
« lodos. E pedimos a V. Exc. queira apresentar ao dili
(( Senhor a nolicia das violcllcias do 'dilo Govcl'llador, vist!
( que o Senhor Bispo d'este Bispado 'se acha pela mesmi
( causa cem legoas da sua Calhl'dral, para ondn foi mnndadi
( por Sua J\lagestade, pela contrarias informações do pro
(( prio Governador, que como "CU inimigo o lt'm perseguido
( por fazer a vontade, e salisl'azor os inleressps, que ellel
" outros l\linislros receheram dns merL'adores ua I'raçaur
II Recife em ordem a t.lcsculpa-Ios do nhomillllvel absurdc
« que commelleram coulra o mesmo Senhor Bispo, HlU Go
II vernauor que era, loma ndo armas. con Ira pile, e conlra 31

(I mais pessoas da Nobreza, que lhe obedC'ciaOl, e seguiam.
« e nrio seguiram a elles no desatino que fizeram. EpOl
(( esta mesnla razão tem procedido o dilo Governador conlra
« os Sacerdoles, mandando-os prender e Jegredar, e fazer
c( que anuem outros mel lidos pelo malta, çomo se 11:10 f01'am
cc SHcerdotes; por so livl'arelll de sprnelllélOtes violtlllcias,
( ilrguindo-os de perturbadores da Republica, sendo tudo
II falso, e só afim de que 0;10 possa haver qnem lenha 11I~31'

c( para queixar-se das violencias, e sem razões q.ue lem fello
« a lodo o esladc) de Pernambuco das casas mais Nobres, o
(( honeslas.

II Ao Vigario da Villa de Serinhfíem, o licrnciado George
« d'Azeveuo da Silva, mandou sahil' del sua Frl'guezia pal'aa
« do Cabo, onde eslil. AC' Padre Josú Mauricio Wanderlel'
( mandou vir 1'!"l'SO de Porto-Calvo púr soldados que Q p~'en'

(( deram sem Millil'll'o Ecclesiflstico para a rat.leia da ,Clda
« de, lrinla legoasuonde estava; e da cadeia o mallllou vlolen
(( lamento por um Sargento com Oll,tl'OS soldados para u~

(( trnnco no Recife, para mais mole3tia, publicidade, e mais
« aperto. Ao Padre Thomaz Simões, CnaJjulC'r de Nossa Se
« nhora da Luz, fez sahir' da sua Frrguezia, mllndllndo-o
« para o R o-Grancl~, setenta legoas d'ella distante. E (lOS pa
« dres Manoel de Araujo C,aldas, Anlonio George Guerra, e a
« oulros muilos perseguio por varios modos_ E a ca,usa que
cc leve para isso foi saber que os dilas PHdres fazl3m lias
« suas Freguezias um pedido. por parte da l\ohrezlI, para
( mandar esta um Procurauor ii Côrte a represenlar a Sua
( ~agestade as falsidades que contra ella maehinavam O~
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cc moradores do Recife, pondo-a de inconfidente, havenuo o
« Senauo da Camara da Cidade (\'Olinda dado parte ao dito
(( Governadol' d'esta determinaçrto, que e11e élI'PI'OVOU; mas,
(( vendo que poderia con eouir-.se e conhecer-s~ a mi.lIdade
l( d'al\uelles homcns, de cujos Intl're~se~ se via obrigado,

divertio o em~ito pareste modo, calumnlanoo, e prenJendo
l( os Clerigos, e desfazelldo nos privilegias e isenções u'es
li tes, c nos da Igrf'ja, que todos tem estragado. Espel'a
« mos que V. E'\C'. como Ministro m~ior (relia ponha os bom
" bros a reslaura-Ia, que se vê I'erdll.la, e arrulOada por este
« homem, A pessoa. dr V. Exc guarde Deos. Pel'l1ambuco,
li em 13 de Maio de 17H.

(Ser;uiam-se as assignaturas. )

Carla rios C/el'igos de Pernambuco n El-Rei

li 8f'nliol'.' - A desaltençi'io com que no serviço de Ocos,
(I e de Vo 'sa Mugestade, obra o Govemudor Ft'lis José 1\la
u charlo, 1105 move a que juslflmcnte d'elle nos queixemos
li 11 VO::'511 ~{i1gestade os acerJoles do Habito de S. Pedro
" rI'esle Bispado Je Pernambuco, por scr o dito GoveJ'lladol'
«( lfío contrilrio fi Igrpja, e. a Súus Ministl'Os, como se da mes
u l1Ia Ig-rcja n'1o fôra lilho: o qUtl belll tem l11'D:itr'ad\l na per
u seguiçfío Li'ío dpsol'llellada contl'a um Bispo, nn quall'p 0"
" d;i aquellas, com que os antigos tYI'}lnno' fizer'HIll realçaI'
( a Santidadc dos que a:. suas mãos acaharam a"i vidas. t<;
" I'lilo sati -fcito com faze-lo desterrar, calumnillndn SNI bOIll
" termo, _e igua I pl'Oce.d i Illell to, da mesma sorte pl'Ocede na
u opposiç;io, e ma conta em que tpm a todos os Sacerdotes,
" al'guindo-Ihes cillra - por seu mao a{fecto animo machina
" das, obrando contra ellf's, como fpz contra o P,ldre Jose
(I ~laul'icil) Wanderley, a qllem mandou prender por tl'illta
« homens da Ordenança de Porto-Calvo, ( péll'a onde havia ja
" feito degredal' de Serinhãem sua morada) e leva-lo para
l( a Cadeia da Cidad~ d'Olinda, e para o pôrem n'ella deu
" cinco mO(ldas d'ouro ao Cabo Luiz Alves, para não o levar
l( para o Recife, a cujo Cabo se commeLLeu a sua prisão, e
" para desrulrar °Goverllador esta Yiolflllci,' cscl'eveu ao
II Heverendo Vigal'io Geral, que fÔl'a preso pelo Meirinho do

EcclcsiéJslico JnfíoRibeiro, quanflo esle se achava com ()
li IIcvel'pndo Vigario Geral ao rFlPsmo tempo na Ciduué, P

" d'ella não sahíra ; (\ logo em breves dias ° mandou tirall
(I li rastos da Cadeia I~or um Sal'gento, e alguns soldados,
(I IH1~'a o lronco dt? ,Reclf(l, onoe estivesse com maior aperto,
" P losse escfll'neclf!u d'aquelle Povo farisalco, que lá mora,
« como o cu. tllma fazer a qllalltos lâ vão presos.

(I Ao Vig,~l'io de Sel'inhfíem, o Licenciado Jorge de
li A'wvedo da Silva, mandou sahir' para a fl'eguezia do Cabo.~

TOMQ JV. 34
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« oito legoas distante da sua; e ao Padre Thomaz Simões
C( Coadjutor de N. S, da Luz, mandou tambem sahir co~
« degredo para o Rio Grande, setenta legoas d'onde assis
« te; e este, quuendo saber da culpa por que o degreda
Il va, appelloll da sua ontem, e occulto se deteve para-não
Cl ser preso. Com semelhante rigor se houve com o Padre
C( Manoel de Araujo Caldas, e Com outros muiLos; e con·
cc tra o Vigario de Unna, o Licenciado Manuel Alves Car
I( dozo, mandou pelo Juiz Ordiu8rio de Serinhfíem lir,lr
lt uma devassa, em que nenhuma culpa se Ille achou tia que
lt se lhe fôrmar:!.

« A causa que para i to teve, foi porque, havendo os mo
« radares do Recife, para desculpar 8 graveza da culpa, que
lt cornmeLlel'am em se levantarem contra o Governador o
Il Hevercnôissimo Bispo, e com a praça contra 'loJas, COIl
IC demnado a innoccnte Nobreza de Ptwllalllbuco de incoll
lt f1denle, e querendo esla mandar um Procurador a Corte
« a dar a sua desculpa, e perante Vossa Mageslade desfazer
C( as falsidades contra os nlais leaos Vassallos arguidas, sen
« do-lhes necessario fazer um pedid-o pelus mOl'adores para
II ajuda da despeza do Procurador, e dando ll'islo parte ao
l( Governador, para que d'esla diligencia IIles nrio fizesse
CI maior crime, dizendo, como crlslumava, que eJ'a levante
C( que faziam, alcançando d'elle o beneplacito, enc31'rega
II ram aos sobreditos Sacerdoles, e alguns Heligiosos o pc
\( dido; e depois de andarem com esle cuidado, cada qual
Cl na sua Freguezia, para que niío cheg"sse a leI' o e!feilo o
II intento, foram calumniados de revoltosos, e perlurbado
Cl res da paz, sendo a per'lurbaç90 esta que expomos, a
({ Vossa l\1agestade; e tudo fez, afim de que não conseguIs
« se a Nobreza representar sua desculpa, e sua queixa, e se
« lograssem todas as machinações lias homens do Recife,
II que a peso de dinheiro, que deram ao Governador, (} aos
cc Ministros, conseguiram ficar fruslrada a tenção tios que
« queriam desculpar-se, e elles vencedores em tudo quall
\( lo com falsidades, e a poder de dinheiro subornar'alll.
Ct Esla he a verdade que a Vossa Magestade I'epre eotamos
« tão pura, como filha de oeos. E pedimos a Vossa Mage~
« tade paI' esle Senhor, queira ser servido mandar esaml '
cc na-Ia 'Por Ministl'o independente, que se não dobre por
u dinheiro, nem torne por testemunhas as mesmas partes,
I( como até gora o Loem feito os que teem vindo a devilssal'
f( das alterações d'esta lerra. A Real' pessoa de Vos a Ma
l< gestade nos guarde Deos, como lhe rogamos. rernam
« buco, em 13 de Maio de 1714. )I

( Seguiam-se as assignaturas. )
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Era já a lnnlança cios navios de .Lishoa maior ~o que
se considerava; e pai' niio ser po'slvel dal'-se maiS des
culpa ii dilaçfío' ela frota, ainda Clu~ com algumas demor'as
na partida, se mandaram embaJ.'cal' os pl'eso~ para p~ova

de que partia. Embarcaram, pOIS, em lrcs ellas, ( ultllllO
de Maio, e 1.0, e 2. l1 de Junho) em fenos todos c~)(lduzi

dos; e porque assim mal podiam andar, e n~o podiam su
bir os O'uindaram com cordas, e apparelhos, do modo que
as 'caix~s e pipas se guindam! porque dos seus pés nfío
podiam ajudar-se.

Com todos os inconvenientes, e incommodos elo mal',
da prisi10 da mlsel'ia, e elos falsos testemunhos, tiveram
pur favor' do Céo sahirem do purgatol'io tia masmorra das
Cinco-Pontas, elas picardias de Luiz Rraz, dos dosdens
de Fel is José Machado, das inci vi I illade' do Cu tia, das c1e
tl'IlCÇÕt'S, conturnelias, e convicios de toda a canalha do
Hecifl:\, Aqui foi o ultimo desengano para uesesperação dos
homens tlc fóra, que, resolutos a morrer, matando-se uns
aus outros, por não ficarem ellf's infamados por um labéo
Uío vil, por adio, por malícia, e por soherba de quntro Mas
cates miseraveis, que com o que a clles pJ'()prios fnrtaram
se fizeram tão alLivos e sobt'Q tudo sujeitos a paSSH pelas
mesmas injul'jas, e oppl'essões, em que viam aos ue i>en san
~ue, e a pat.ria nos ultimos pHl'ocismos' começarl1l11 a aha
lar-se ,\ morl'el' sem outro intento: o quo com esta maxi
ma obral'iam fique ao juizo de cada 11m o avalia-ln. Mas não
!la.i IIsLo que passe sem dizer-se C) uito pon lual, e fi nfio pon
teiro foi Alltonio da Silva, Capitfío-mÓI' dt' IgUHl'HSSÚ, em ir
em nm dia de hem chuva, c bem molhado dar parle <Ia Gll
vCl'I1ador d'esta suspeita; [lorCJue como sahia em quanto o
seu [ll'oceder se avnliava, querendo pOI ~Ierr.urio I'epnlar
se, eram-lhe necessarios tantos olhos como um Argos.
Prevalecel'am os aleives, e accusa~ões faf'as dos maligno:
con.LI'a nós, e parece que se csquec I'a \leo de seI' compa
de~ldo, e que em \las iras reprimir'a as II.'S misericorui~' ;
pOIS em desgl'aça de tant0s mnltralados. era tão constante
a fortulla tle quem os maltratava sem de andar a l'oda um
pOli to do pr'azel' em que -e via frI, Que l.al) gril ndes dI! mnos
de grave- poccatlos procel!e sem nJo ha duvida, mas ho
certo que nem semp.'e estE'S tfío eXl'mplarmente, logo que
se rommettern, se castigam; porque" mos fJue nfío fOl'am
o's Mascat~~ d'aquelles Anjos quo em graça se criaram, para
~l:lrem nsslsl.enrl:J certa e,m tanta glol'ia. E mais quando o
IHlso~ testemunhos que jural'am, e levant:tl'am, as usuras
publJ ~s quo exercitaram, foram culpas que avultaram com
lnl corpo, qne nfío hOlll'O quem deixasse de i\S ver, e as ni1()
conheça',stl nflo he que reSerYOIJ Ocos para melhor templo.
li conta d cUas, como tamb m para se com.padecer das 1"\0,'
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sas impie<.lades, e acudir-nos, livl'anuo-nos <.las garra tle
tantos lobos (~) carniceiros, que pl'eten<.leram ue touo esgo
tar-nos o sangue.

CAPlTOLO XXV.

Petição dos presos ao Senado d'Olinda. Cincoent!l Matronas Peroambu
cl1nas escrevem ao Rei. ChegoU' de Lishoa tres navius.

t 7' ~.

Daus mezes antes lle serem os presos llotifieat!os pllra
c embarcarem, vendo-se elles na prisão opprimidos, e os

excessivos rigores continu311do ror fóra eontra todos, "t' re
solveram a fazer ao Sena(lo tia Camara d'Olinda lima Prli
çfio, pam verem se nos aoinilJs rnalevolos, que o 3crusa
vam, daY3m algum :Italho de modo que se socrg~l!'.e! Ede
vendo os do Senadú pôr em despaclla=la muita allençno, c
n.uita diligencia, receiosos de que se houvesse mal, e prior
ainda se tomasse a ousadia d'esta queixa, a rozeram em i
Icocio, e nem mais se falIou n'rila; nlas, como O{':iril a cupia,
se remettcu para Lisboa junta com outras justifi açôe', c
manifestos, que faziam claras as noticias da damnalia tcn
çfío, com que sob capa <.le justiça se procedia.

Petiçào feita á Camarll. d'Olinda pelos presos.

« Senho1'es Officiaes do Senado da Camara da Ciúade d'Olil1
« da. - Dizem os presos das Cinco-Ponlas, os homells ua
" !'(obreza, moradores, e mais povo ue I'ernambur.o, como
« corpo d, Republica de que he cabeça esle Senauo, que, lJa
(I vendo o Senbor GOVCI'03Uür Felis Jose Machado de ~lell

(( donça mandado varias Lropas de Soldadüs e ouLros da OJ'(.J~
II nança, os Indios do Camarão, negros uo terço ue lIen~l

( que Dias, e Tapuias ii prende-los, e tendo com elrello
" pl'eso muitos homens, assim da i'lobreza, COlno popula
" res, que em todos passam ue~essentil, com tanto t.lesacalo
I( que nem um preso jál11ais experimenlou de ouras, e
" de palavras injul'iosas, amal'l'uOLlo-os com cordas, co
( mo aos mais vis, e facin<Jrosos negros <.los mocatnbOs,
" e recolhendo-os a uns callabouços subLel'l'aneos 110 Fo!'
u te <.las Cinco-Pontas, tão estreiLos, e limiLa<.los, que naO
u dão lugar a se revolverem, e alguns d'elles com pesa
" dos fenos par'a maior marLyrio, e com outras inLolera
I( veis, executando-se lI'elles a pena de culpa, que COlll

(~) Com effeito, Deos livrou-nos; mas um seculo rlf'pois, elll
7 de Setembro de 1822, quando, declarando-nos iuuepelldcules ,
quebrámos os ferros, com que os POl'luguczes nos manietavam.
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falsas test.emunhas lhes machinou o adio, antes de Sen
tença que os condernnc, e sem licença de falI""I' com
algum d'elIes pessoa alguma oos .de rórll, (quando os
Senhores Heis, e Imperadores antigos manoavam que
as Ca<leias fossem feitas nos lugares publicas tias pra
ças com janellas, e grades aberlas, para 'pooerenl os pre-

".sos' ver, 'e fallar a quem quizessern para lhes tr'atar oe
< seu ('ecurso) e os sobredilos eslão n'esta fórma em um
II relil'o, e em um mesmo lugar, e igualdade os homells
( de postos, Cabos, e Captlfies-móres, e oulras pessoas No
« bres com IIlulatos, e com os mais que se oEl'erecem,
It fazenoo igua IlIIellle tooos pu bl icas as operações secre~

II tas da lIatureza, comu se foram bl'uLos. ~ além d'i:;lu
I se lelll oauo l!CIS casas lle lodos os moradores Nobres
( d'estas Capilanias, que, afugelllados dos rigores, ~ des
.' prezas, com que siio lratadus nas pr!sões, desamparam
I suas ('lisas, deixa ado suas mulheres, e U1hos, e su<Js fa
" zenoas ao rigur da lyrnnllia dos Soloados, e Indio , que
lIaS buscam, e de um lerço de banduleiros de que he Cri
a bo Manoel Conça Ives 'TII núa-Cu III be, levall tado de pro
I posito para este etrpilu, fazendo exlorsões, roubos, e ou

II tl'oS desacalos na:; caSilS dos supplicantes, que, mellidvs
II pelos bosques, andam ha qualro mezes perdidos, e sem rc
I mddio, deslruidas suas fazenoas, e comidos os seus ga
., dos pelos mesmos que os huscam, e pel'seguem, levan
" üo-lbes alçadas iOlportautes <l'esta diligencia, afim de
l( os distrahirem totalmente; causado ludo da uevassa,

que ha oilo lIlezes esta til'ando o Desembargadol' Christo
(I viio Suares Beimi'ío, das sublevações d'esla tel'ra eonlra
II o Governador que foi u'ella, Sebastião de Castro Caldas,
II e com lanla inclinaç<1o aos morlldorcs Jo Rt.cire, que a'
h caus,ram, que se foi aposenlar eolr'elles na nleSllHl prélça,
" e as lestemunhas <.Ia dila devassa foram, e silo os par
\( ciaes dos dilas nloradores empenhados lia ueslruiçíJo <Ia
" Nobreza de Pernêlmbuco, e dos mais que os nflo seguiram
" 110 levanle que fizeram, nem louvaram o tomarem armas
" conlra o Reverendissimo Bispo Governadol', negando-lhe
I( él obediencia, e negalldo-a a Justiça de S. Magestaoe' e
II sendo este o maior caso, de que se devia fazer maior
li exame, se não tl'alou (['elle na devassa, diverlinuo-se as
<l sim os grandes inleresses, quo d'ahi podiam resultai' á
" fazenda do dit.o Senhor. E para desculparem o desacato
(I e absurdo que eommelleram, rogaram aos Minislros o~
« favorecessem. e não perguntassem testemunllHs fóra das
« suas nomeadas, como fez o rlito Dese~nbargador, que ;;e
« alguma ehamou por ser referida, ou porque se uuo dissesse
« que de .to~o rejei La va, lúoas as mais, que não fossem d'aq uel
II la parclcllJdade, ameaçanuo-a, intimaudo-a, suggel'.ntlo-a,
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(( e persuadindo-a, a fazia jurar o que elle queria que juras
(( se, e °que lhe L1ictava, sem reparo tiO mal qu~ procedia,
II e escandalo que LIa vo, dizenJo-lhe a havia de prender,
« Inandar para Lisboa, e fazer-lhe pagar a alçada da devas
(( sa, inculcando-lhe o mal que haviam feito os moradores
« de fóra em resistirem aos coitadiuhos do Recife, que, para
u que os de fora os oão roubassem, se levantaram! Dizendo
cc estas, e outras palavra:; semelhantes, indicativos todas do
« animo, com que ia a favorece-los, e desculpa-los, carre
u gando contra os de fóra a culpa que nfío tinham, e dizen
f( do que os homens Nobres de Pema mbuco era m ca borlas,

11 e filhos de degredados: o que ludo passou perante as
(( testemunhas, que o hão do depôI' a seu tempo, quando
(I Sua Magestade, que Ocos gnarde, melhor informado, a:;
« manJe repergulltar, altendendo a que se não fez caso de
tC um perdão, que. em seu Real nome, o Re"crendissimo Bis
« po havia tlaLlo aos moradores de Pernambuco, d'aquelle cri
l! me, e o dilo Senhor o mandou confirmado; e sem em
(( bargo d'clle, tem poslo o dito Millistro o povo no eslaLlo
« refel'ido, sem alten<;;1() ao desserviço de Sua lI1agestade. de
u que está sendo causa pela pCl'(li<;fíO de seus moradore',
(( diminuição de suas rendas, que estão peJ'didas, pelo es
cc tarem os engenhos, e os p"I'tidos de eannas sem quem os
" lrate, nem graogcie, por andarem os donos todos a 1001lte,
« procurando sórnenle livrar as viuas sem tratarem da fa
I, zenda, por não ser muilo perder esta, tendo pel'(ltuo
tI a honra, e o credito, e indo-se alnis d'elles Lirarem-Ihe!:i
cc tambem as vidas, apertados por lotlos os meios, tornall
c( do-se 35 estradas, e os caminhos com poder uos Soldado",
cc e de gente desarmada. I'elo que obra, sem deixarem pas
usaI' pessua alguma a tratar de seus particulares, e de seus
IC negocias, nem os poderem fazer os que andam mellido:
({ pelos maltos, como féras, sem commei'cio com os ho~

IC meos; o que tudo lIe ti'ía notorio, como a Vs. Ales. cons
cc ta; pois, querendo-se mandar pÔ!' preço aos assucal'es Pii
« 1'11 carregar a frota, e cllamando-se para isso os senhore
(( do;,; engenhos, e os lavradores, como !le uso, apenas SI}

« achou só para avaliador, c por não liaver outro, uni "e
I< rcadol' d'psse Senado, que logo depois lambem foi preso.
« ~ porque a V5. l\lcs , como caIJe<;a tio povo, loca altendrr
« a estes damnos lfío gel'aes, que estilo flmeaçando ruína
c, talai de todas estas Capitanias, pelu detrimento, e Ilolo
~ torias iujustiças que padecem o::; moradores dtl LoJas el
fI las: pedem a Vs Mcs, sejam sel'vidos mandar anre. 'COlHI'
II ao Ol'scmbal'gador Syndicanle Christoviio Soal'es Reimfíll
(f o ll'aslatlo do perdfío que tleu o nevercndissimo Bisp0 a
~ estes povos, e o da confil'maçJo d'ol1e, que deu Sua Ma
1\ grst-ade, pelo qll~l se julga perdoado o cl'ime da sublcyc\~
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« ção feita contra as tyrannias do Governador Sebastião de
« Castro Caldas, sem excepção, nem reservação de pessoa,
II nem de caso, no que se considera absoluto, sem emhargo
IC do qual perdão, e contra a fórma de Direito tcm o dito
({ Desembargador condemnado a todos, para que mande alli
fi viar aos supplicantes presos das rigol'Osas pri, ões em que
« os tem, e cessar nas prisões dos muis, por haver procedido
c( contra o dito perdiio, fazendo por isso escrupulosa a
( Real palavra de Sua l\fagcstade que a deu, até serem ouvi
« dos, e mostrarem a nullidaue da devflssa, e injusto proce
« dimento d'eIJa, I~ outro sim, lhe mandem Vs. ?Iles. apresen
« ta r a ordem do d ito Senhor, q ue ta mbem se a"ha n'esse
« Senado, pela qual prohibe o levarem-se alçadas das dili
({ gencias, para que entenda a deve observar. E da respos
({ ta do dito Ministro com o tr'aslado d'estn petição, para
C( que Vs. Mt:s mandarão registrar, e darão parte a Sua Mages
(,l tade, como pretende fazcl' o supplicante Povo, para que, ia
fi formado o dito Senhor da verdade, spja scrvido acudir,
( como Hei Catholico, e pio, e reparar o damno dás injus
« tiças que a seus Vassallos fazem seus Ministr'os, e a destrui
« ção, e diminuição que causam aos seus direitos Reaes, e
( mais rendas, como protestam mostrar. E porque os sup
« plicantes presos se acham notificados para irem para
II Lisboa, requerem a Vs. files. lhes mandem dar certidão,
li( de que esta petição lhes foi apresentada com os requeri
fi mentos ue a remetlel'em a Sua Magestade, e do perdiio, e
II ordem acerca das alçadas para os supplicantes recorrerem
« ao dito Senhor - E recebera merce. ))

N'esta forma era a petição que se olfereceu ao Senado,
a qual elle satisfez calando-se, sem fazer alguma das diligen
cias que se lhe requeriam; mas não se presuma que as dei
xasse de fazer, por'que lhes parecesse mal alguma cousa de
quantas se pedia, porém porque entendeu não parecesse bem
8{) Governador se fizesse publico o que elle tratava por outro
modo mais dissimulado, por não diminuir da presumpçl-io
sua inteireza: portanto, vendo os que na petição tinham mais
empenho o descuido dos que pelo lugarem que estavam de
Republicos d~viam do bem commum ser mais solicitos, quan
do por essa falta ludo se perdia, recorreram com a mesma
queix!l a Sua l\tagesladc, enviando-se-lhe tambem uma carta
de cincoenla das principaes Matronas de Pernambuco, e sua:7
filhas.

Carta a El-Rei endereçarIa, (usignarla por cincoennta
das principaes Senhoras de Pernamb-uco.

II. Senhor I - Se os enlel'Oecidos clamores das lamenta
I( veis- V07es de lantas mulheres desamparadas de seus pais,
f( Iilbos, maridos, e irmãos, não movessem á compaixãu o
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li Real animo é1e Vossa Magestade, pareceria mais pouel'O
li sa a desgraça nossa que:1 clemencia de um Rei sUI'J'(~mo,

li e soberano; c mais quando <IlYgravadas nós das injustiças
II dos Ministros, rE'COITemos, do 1110do qne nos he possivel, II

" pedir a V06sa ~JagE'stadp justiça, ainda contl'a nós, se a
u mE'recemos: porque, se 111' ClJI'Lo que uos Tr'ibuoae, onde
(C esta se administra re,'tamente, se não condrmnall1 as parT
II les sem se ouvirem, se prpt 'ndl'm s r ouvidas; o Gover
II nadOl', e o Ouvidol' dE' Pernambuco, e t) I>l'sembal'g3dOl'
« Christovão Soares Heimfio, (('vados da conveniencia do
(( interesse, nuo quizel'am dar In~ar a qUE' eslas parll'S se
u ouvissem, E' foi todo o seu empenho crimina-Ias, e de lo
l( do negar-l hes a dpfesa, pondo imped imPIILos, pa ra filie dll
(( nellhullltl sorle a verdade se dissE'sse, e Jicassem juslifica
te dos, COI11<1 ficaram, os criminosos, e os que eslavam selll
cc culpas criminauos.

« ,~ ainda passou a mais a inclinaçc',o com que cada UIlI

II (]'ellns procedia, p pl'ocede a mais ex.cesso BO modo do
II 'prende-Ios, mandando para isso mull.idi'io de genLe, nH11
(( domada, curibocas, mulillos, e milmelucos, de I'jue he cilho
(( ~Ianocl Gon<;alves Tunda-Cumhe, dados a roubar, e ii ma
l( Lar por exerciciQ, e oulros nJuitos caboclos do terço dn
I( Camal'fio, qlle uns, e ouLms, correndo, f' descompondo
I( uusados as casa', e os cantos d'ellas, ludo osqualJrinhalll
" com lanlo desacato, que agof'a l) 1't'IH'Li-lo nos lasLimH,
(( vendo-nos mãis, e filhas expostas ao rigol' de suas' ollsa.
{( dias; e os que pl'endem, amal'l'ados com cordas, corno lll'

Cl gl'OS, os levão fl corl'('r as ruas do Recife, primeiro qll'~ os
" Icvr.m para o Forle, para serem por aquelle.~ mOl'adorcs,

lC seus inimigos capilaes, que 0-; criminal'am, descompl,slos,
« e esraroflcidos,

II Nilo ch('garam a mais os exccssos dnllollandez, quandl'
" se via 5('nhol' de PCl'n;lmbuco, de que sOllhel'amdpspical'-SI
« os pais, e avós dos que a~nr3 se veem presos, e a(fronlados
I, ganllnndo então (IOl' seu braço o nome de Leaes, qlle a sell~

" filhllS, e netos Cjucrem, invejosos, tirar os mercad()J'es levan
IC lados do Hecife, e com lantil falsidade, como lIe nolol'io
« por isso pedimos a Vossa Magpstade seja sprvido mHnda
" pxaminil!' os prinoipios, {) a verdade, por Ministros que nil(
fl v Ilham a fazer só exame do interesse; porque sc assiol

lião rÓI', como l'efel'Ímr)s, valor lemos para vingança C'HI

cc lrrl os mesmos por quem rO{!<lmos, afim rlc conSE'rval' a r(\

II e o nome d'aquell('s, cujo sangue cOI'rc (>.m nossas veas, (.
I( a cusla do qU31 o mereceram. Pernambuco, 28 de Maio di
{( 1714 - (8p-yuimn-se as cincoenlas asSt[lnrtl7tl'as.)

Assim (elalavarn fi slla queixa, rnagoadns e rcsenlidas do
desprezos, sel11-rasiles , e tyranniils, que sem tel'mo nem r·p
purso padecia.TI, lão solta 11 irnpiedauo dos tyrHnnos, qlle paro
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ce era o'clIes galardão o ser, e parecer cruel se·m compaixão.
E porque só este desafogo se permittlra ás suas p'enas, e tre
goas às suas esperanças, a D. Lourenço de Almada escreve
ram as mesmas Matronas outra carta, porque elIe, quando Go
vernador da Bahia, teve em grande parte exactas noticias das
sedições de Pernambuco, e do ignorn'nioso, e falso pretexto
dos Mascates.

Carta das illatronas de Pernambuco a D, Lourenço de
Almeula,

l( Exm. Senho/' ! - Desculpe a necessidade a nossa reso
II lução, se pal'ecer ousada, que para emprehender excessos
« tiveram já licença os que de sua força se viram combatido;
« e sendo tão desigual ás nossas csta que nos opprime, não
« he muito qlle rp-COITamos a V. S. ,em quem entendemo
II póde achar amparo o nosso desamparo, sem que para as
« esperanças de consegui-lo nos desanime a desconfiança
I( de merece-lo; pois he certo, que para emprezas grandes
II não valem animos pequenos, e que nem sempre os maio~

« res se obrigam dos merecimentos de quem roga, seniio
li do que a si devem, e ao illustre do seu sangue. Este se
I( guro nos anima a buscar o nosso na gl'andeza de V. S., e
« pÓI' em suas mi'íos 'O desempenho de nossa liberdade, de
« modo que esta sej-a trocada pelo triste capliveil'o, em que
I( nos vemos, sem pilis, sem irmlios, sem maridos, e sem 1i~

« 1hos, que a todos de uns, c outros nos privou de um gol
« pc a tyrannia, movida pela odio, e pelo interesse, pouca
II e rémenos christandade.

II Presentos em muita parte roram a V. S., quando se
li achava governando o Estado do Brasil na Cidade da Bahia,
« as alterações de Pernambuco, e o motivo que houve para
« ellas, e como Sua Magestade, que Deos guarde, para soce
II go de seus povos, lhes mandára o perdão, que, por mão de
« V. S. , primciro se remetteu, confirmando o que em seu
« Real 'ome o Hvm. Bispo havia dado, e foi subnegar-se no
(I Becife, em tempo que os moradores d'elle se haviam levan
li tado com a Praça, -c contra o Governador, contra as
« Justiças, e contra os naturaes filhos da terra. E vindo
<I a ella o Ouvidor João Marqucs Bacalháo pelos interesses
« dos culpados n'estes crimes, sem da sua culpa fazer caso,
« se moveu a devassar do que lhe não fôra commeltido~ an
{( tes pelo perdão se via de tal diligencia estar escuro, e
li accumulandQ quantas falsidades inventar póue a malda
I( de, arguidas pelas mesmas partes, e sendo estas PI'O
(I prias as testemunhas, cri minou a quantos accusal' quiz a
f( vingança, e pr.endendo-os, publicando-os em_bandos por
« traidores, e (jando a U;l-Rei informações contra a verdade,
l\ mandou o dito Senhor vir a conhece-la o Desembargador

T,GMO IV. J5.
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« Chl'is~ovão Soates Rejmão~ e ella o fez com tal prudencja-,
u justiça, e cO'nsciencia, que ge foi aposantaJ' na Praça do
(C Hecife em S, Antoni01 e ba dez mezas que devassa com tau
( tu rectidão, 'que.as testemunhas foram, e sUo l:lómente as do
« Recife, buscada.s por in i'ln igos dos de fór~; e se algu mas,
I( que o não fossem, tem chamado, se não f(}i por disfal'ce
«( Lia tenção, com que proceJe, foi para as obrigar a conGr
« mal' o que as mais haviam já jurado, e ameaçando-as com
II rigores, como fez a muitas pal'a assim conuemnal', como
( tem feito, a meio Pernambuco,

« Qui~el'am ÓS homens da Nobreza, e demais povo, ven
cc do-se de tantas sem-rasões tão calomniados, recorrer, por
ti seu Procurador, a Sua Magestade, para por meio d'ellc pa
u derem ser ouvidos; e tirando entre si de todos uma oITer
« ta paraa despeza, ao tempo d'esta recolber-se, scpl'enderam
cc totlos os que haviam promettido dai' em assuca.', como
CI tambem se afugentaram aquclles Sacerdotes, aos quaes es
(C ta diligencia de pedirem se encurregára, catia qual na
« sua Freguezia, e contra si fulminaram suppostns culpas do

.(C inquietos, e pertul'baclores da Republica, nuo lendo outra
(( mais que o recto de que a verdade por esse meio fosse
« manifesta. E os Clerigos que melhor se livraram da ten
C( çuo do Governador, por quem as execuções, e estes im
« pedimenlo8 se dispunham, foram os que se metterarn pclo:5
<!. mattos, pOI' nilo serem postos, como um fica, já de tempos,
II na Cadeia do Recife, ou, como a todos queria, degredados.

IC E ailldll a mais pnss0u o excesso das prisões, que cada
C( vez mais rigorosas continuam a faze-Ias um terço de ho
I( mens bandoleiros, que em Goianna se con.serva, de que
« he Cabo Manoel Gonçalve3 Tuntia-Cumbe, e outro de ca
cc boclus do Camarl.'/(,), a roubos dados; uns, e outros, que
( pela ousadia que o Goverlludór Felis José Machado lhes
II tem dado, não iIl'a casa, que paI' elIes nuo tenha sido mUI
( tas vezes reblilscacla por q1ll3utoS cantos tem, e quanto ha
« n'ellas; e cada vez que querem o estão fazendo, pegan
II do, e levando quanto acham, descomp0odo' as casas no
IC breIO, e as famiJias, e mulheres de mais nome, com tanto
I~ desprezo, que he para pasmar vtJl' taes desgraças, e an
C( d4ll'em os homens pelos maltos ha cinco mezes, nos, eno:;
«( sas filhas ao desampa,ro, as fazendas perdidas, sem quem U,'l
« LI'ate, e tu<1IJ destruqdo: e os que pl1endem,. antes de clla
« gorem á F(i}1'ta\e~l\ 'a subterrar-se, correm primeiro as runs
{( d0 RectUá, para 111gosijo dos c01lltrarios, brancos, negros,
« e tapazés, que soitamentte lhes di~em mdl liberd1.ldes ~ e
(I de presente ag,(i}4ia ia 00'1108 mandam que se em bal'quem.

(( Estas amic'ç0'~s, e este c1esam'Jilaro nos obrigam a bus
II cal' él valimento de V. s.., tua imJPossibilitadas do .rem.e
u dia flrésellle) -eomo temos r.epresentªdo, p(j)mdli> t(j)d~ \i) ,de



D A P R O V I N C I A n E P E n N A M n u c O. 27!S

« nossas esperanças, e d'esses tristes presos, nas mãos de
u V. S. Esperamos em Deos, na mudança do Governo, e de
« Ministros, desempenhar o nosso agradecimento, visto
« que os que agora temos nos impedem a faze-lo como in
I( tentavamos.

II Deos guarde a V. S. Pernambuco, 28 de Maio de 1714.
( Seguiam-se as assignatu1'as.)

Em lagrimas se desfaziam saudosas as tristes m~is, mu
lheres, e irmãas dos degredados, vendo já n'elles execulÇl
da a pena que podia merecer a maior culpa, e antes de sen
tença que os condemllasse; effeitos do adio conhecido, e
excesso do interesse manifesto, que, vendando um, e outro os
olhos da Justiça, a fizeram degenerar cm desatinos: com es
les andavam todos os Pcrnambucanos em bem confusão, nas
cida de disposições tão desordenadas, e eram ellas os la
ços seguros de prende-los, Vendo que tudo para seu pezar
e cu damno se dispunha, isso mesmo os fazia andar absor
tos: viam-se sem crimes serem culpados, criminosos sem
culpas, e serem punidos! Que nova lei he esta, diziam, t1Jo ty
ranna, que se observa antes que seja promulgada? Que mais
~e podéra crer, ou obrar podéra a mesma tyrannia, á vista de
serem os Fiscaes que aggravam mais o cJ'Íme os proprios
que n'elles são compartes? N'este labyrintho tenebroso, sem
sahida, presa, c captiva a liberdade, tudo eram pasmos,
tudo suspensões, tudo desmaios. Por instantes se esperava
escurecer-se o ar com fumo, e abrazar-se a terra em fogo i
Não eram para menos os pl'Ognosticos de uma resolução des
esperada, c os motivos de uma soberba mal nascida, ou
estimulas de uma conveniencia cubiçosa, quc todos exala
vam falsca para o incendio.

Finalmente, concluiram-se as queixas ao Rei com a
seguinte

Cm'ta do Padre Anton?'o Jorge Guerra a Rt-Rei.
« Senhor! - O anno passado se manifestaram a Vossa

II Magestado, por parte dos Mercadores do Recife, e seug
« afl'eiçoados, as rebelliões de Pernam buco: mas, como os
u mesmos que as expozeram eram os complicados na maior
u cuLpa, não fizeram pouco em attribui-Ia aos que a não
« tinham, para (1'este modo ficar a sua malícia desculpada.
(I Para isto se vale1'am da necessidade do Ouvidor Geral,
I( João Marques Bacalháo., que logo n'aqueIla frota primei
« I'a, depois tl'aqui chegado, se divulgou embarcára cincoen
« ta caix.as de assucar, e quatro mil cruzados em dinheiro,
« sem que esta renda lhe podesse sahir por meios licitos da
II Vara; e começando elIe a devassar do caso da sublevação dos
II Jlovos de Pernambuco, alterados pelos excessos de Sebas
I( Lião de .Castro Calda.s, de que Vossa Magestílde havia mall-
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« dado percH'lo por <.luas vias, uma das qUiICS, por mHO do Co
(( yernador Felis José Machado, veio na frota, sem r.espeitar o
« dito perdão, se fez Juiz, e se fez parte; e til'ando por teste
CI rollnhas aos mais apaixonaelos, cri minou, e culpou a to~

« elos aquelles, que pelo oelio foram malsinaelos.
(( E.para disfarce da tenção, com que proçedia enl um

C( negocIO que estava affecto rI Vossa Magestade, e perdoado,
(J. conllliando-se com as mesmas testemunhas, e para me
« Ihor dizer, com as mesmas partes, arguiram um, e outros,
« e o juraram, que os moradores de Pernambuco haviam
(( feito pacto de levantarem-se oom a terJ'<l, e negarem o.be
IC diencia a Vossa Magestado, e que queriam matar o Cover
c, nadOl', e, o que mais ho, que o mesmo Governador, e elle
« justiOcaram havcl'elT\ '3soapado milagrosamente de tles
(( tiros que lhe deram, de que nHo houve até'gora ca noLi
cc cia, Mandou o Govel'nadol'logo botar banJos, e ao som de
.\ caixas publicar pai' inconOdentf's a muitos homens No
« hr<3s, e lhes mantlou dai' Qas casas, prendendo uns, e afll:'
cc gentando ou tros pal'a os ma Uos. persegu intlo-os, con lis
(( ('ando-lhes os bens, derribanuo CrISaS, destruinuo-fhes as
c( fazendas, matando-lhes 05 escravos, e os gados, e obran
(( do outras excessos indisiveis. E sendo Mathias Vidal de
cc egreiro um dos que nos handos fõra publicado por in
c( confldente. mandou uepois lançar outro bando ucstlizen
c( do o primeiro, em que mal informado procedera; porque
(C conhecia já a lealJade do dilo Mathias Viual.

( Todos estes e-x,cessos se obrara m' em contem p!;lçfío
c( dos homens do f\ecifc, por aniqullÚl' a graveza de sua clll
c( pn, cm qllP. estavam, e estão mllnifestos, pois a todos he
«( notorio quão absolutos procederam no levante que fh:e~

« ram, negando a obediencia ao IIIm. Bispo Governado." e
c( ás,Justiças de Vossa i\lageslndc, sujeitando-se a Joüo drl
cc Motta, e ao i\lcstre de Campo dos Prelos, que as gover
(( flassem, comprados um, e outro, c oulros muilos com di
(c nheil'os pelos mesmos levanlados, para assim occuparem
c( lIS Fortalezas, virarem, e dispararem a Art.ilharia para ter
li ra ; fazerem mais forlificaçüE-s, e lrincheiras contra ella,
« negando, e impedindo a entrada de 1'óra para dentro do
II Reoifo; bolarem bandos, e avançllrem por muitas vezes
« os que de fóm os Unham em cérco; como a rebeldes car
l( tarem as cabeças de tres Tapuias, que apanh:H'am, e pô-Ias
« espetadas em páos; (triste especlaoulo! e para elles que·
« o O:wl'am regosijo I ) festejarem as dosgraças dos que ma
(( lavam com repiques das Igrejas, e luminarias; não admil
(C til'em as embaixadas do mm. llispo Governador, que pai'
I( vezes lhe manuou pelos Reverendíssimos Padres Petlro
41 Ferreira Brandão, Antonio Alves da Cunha, e pelos Reve
U I'cndisslf(1o Chantre, e Deão da. Sé) e· peLo. Padre AnLonio dQ.,
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Abreu, da Companhia, e pelo Paure FI'. Manoel dos Reis, do
Carmo, convidando-os para a pHZ, e quietação, e auver
lindo-os do risco cm que tinham posto a Praça com Arti
lharia virada para terra, no mesmo tempo, em que se viam
andar na costa embarcações francezas; e nada foi bas
lante a move-los a·desisli I'lle seus inlen los depravallos.

(l 'esta perlinaeia, e rebeldia estavam no Recife, e por
'I onll'a pOlte vinha em seu favor, por elles convocado c

attrahido com dinheiro, o Camat'fío, Governadordns Indios,
bolando bandos em seu liame, para obrigar aos moradores

, a segui-lo, fazendo-lhes as maiores vexações, roubos, e ty
, rUllnia', qne podem considerar-se, promeltendo, e incul

call1lo ser elle o Governador de Pernambuco: e em sua
Companhia vinha tambem Chl'istovão Paes Harreto, um,
e ouLro llmeaçando prender, ou matar ao 111m Bispo; e

, da parle do Norte em Igoianna, esl:lVa levantado Manoel
" Gonçalres, chamado Tunda-Cumbe, com poder de gente

comprada pelos !.lo Recife, fazendo roubos, e mortes sem
( I,icdade; despindo as donzelas, e as casadas, e fazendo ou
e lras insoh'ncias Wo demasiadas, e escandnlosas, que eram

f( pasmo do quem f.lS ouvia, e muito maior ue quem as via, e
" experimenlava: e com O dito i\Ianoel Gonçalves andavam
,e mais outros uous CallOs de tropas suas, e no mcs mo exer
" .cicio, Peuro de Lima um, e ouLro Gonçalo FeI'reira, que
(, li ambos mdlaram il espingl1l'da, R com obrarem d'esta SOI'
« le ('hegal! a dizer o Ouvidor João Marques BacalLJao, lou
u vando-Ihes os excessos, que fôra de boamente Cabo d'elIes.

« Chegado que foi o Governador Falis José i\lachado,
(( mandou l'ornllcer a estes de mais armas, e munições; e ao
II Camarão, vindo depois a visita-lo ao Becife, consentia-lhe
u fi7.essem os mercadores Lia apparatosa enlraúa, que repeti,.
«( la fÓI'H necessal'io estendor a penna muito.

u E porque semelhêlnLes absul'llos, causados pa.}os ho
I( mens do Beeifo, não admiltcm mais desculpa, que a que
« e~les po dom tlar:is falsidades com as qUlles I:JcJ'lendem
(( dl~farçaJ', se valem dellas; ainda sendo l;io manifestas, e
(, eVldenles como todos sabem, pois se nfío pôde escure
« CB('> que na lealdade Porlugueza uüo ba uola: e se em al
« gum tempo ou em alguma parte houve Portuguez que oe
« gas e a fé ao seu Rei, he certo que em nenhuma. parte, ou
(( ·cm nenhu!Tl tempo houve lugar, ou Cidade de Portuguezes,
« que a negassem. E com muilo menos razão se podia arguir
« de tal desaire Pernambuco, onde a melhor prova de sua le
u aldade se ve no qlle obl'aram os seus Pel'nambucanoscontr'a
l( o HolIanu<lz, e o desinteresse, com que o fizeram.

,( Os moradores do Recife, estimulados.de que· se 111e ti
1\ ('~ssern das mãos as insignias que adquirira.m nos len
Il dllhõ.es <las suas mercanicas, as~enlaratn, com. sigo "ln,.
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cc gança e desaggravo, ou entre si muito tempo consultaram,
e< resolvendo comprar, como fizeram, com dinheil'() os Capi
ce tães de Infantaria, e alguns Cabos de fóra, como foi pu
c( blico; e se preveniram muitos mezes antes de todo o
« mantimento para se poderem sustentar no cerco, que nuo
(C duvidavam se lhes houvesse de pôr de fóra; esta mal
« dade e desobediencia ao Governador, e ás Justiças não pe
(( dia menos demonstração, que a de uma viva guerra, e abri
(( gaç1-l0 de II1'a fazerom, não só os homens seculares, mais
« ainda os Eclesiasticos, e as mulheres, como a sediciosos ca
l( nhecidos, que eram.

( Esta maldade não se desculpa senão com outra ainda
(( mais prejudicial, e dp. mais damnadas consequencias, co
l( mo foi a que se tem publicado lá na Côrte, que o 111m.
(C Bispo, conjurado com a Nobreza, e carteando-se com Fran
l( ça, lhe queria dar a terra de Pernambuco, para que fo
cc ram convocados naturaes, e vinha a degolar os do He
«( cifa, porque o primeiro foi, que a Nobreza com o Povo de
«( fóra queria rouba-los, (' mata-los, expondo esta falsidade
« com razões tão apparentes, que os moviam a parecer,queti
l( uham alguma no que diziam, como muitas vp-zes o pra
l( ticaram; mas se lhes responde a esta supposição falsíl,
« que, se o intento dos homens de fóra fosse esse, o fi
e< ZCl'am na occasião ·em que entraram juntos pelo Recife,
« onde se lhes não deu de perda um só ,'eal, nem se lhes fez
« a menor oppressão em suas casas, ou pessoas.

(C O segundo pretexto foi, que a resolução do seu lev;ln
«( le fôra porque, inconfidentes, a Nobreza, e o Povo preten
I( diam tomar as Fortalezas, e negar a entrada ao Coverna
u dor que vinha, se não trouxesse o perdão de V. Magestade,
c( que o esperavam. Tambem se lhes desfazia este argu
I( mento com a mesma occasião da entrada no Recife, anue
« tiveram as Fortalezas, e tudo o mais debaixo do poder
(C das suas armas; e com tudo não usaram d'elle, mais só
« da obdiencia ao IIlm. Bispo Governador, que V. Magestade
(C havia feito, e a quem elles rebeldes a negaram, tomando
II armas contra elIe, não obstante reputarem por grande cri
« me o que fingil'am de se quererem oppúr os de fóra ao
c( Governador que se esperava, com que na opinião dos do
tl Recife era para os de fÓl'a gl'ave culpa, o fingiam teste
cc munho, que lhes levantavam; e para elles era lealdade
« executarem de facto o mesmo que calumniavam. Este
« pensamento oonfirmou o Ouvidor Geral, João Marques Ba
l( calbáo, autOl'isando-o com o nome de prevenção; porque
« os de fóra os nfío colbessem desapercehidos. Porem, co
(C nhecendo elIes depois que com esta Cll"pa não ficavam
(I bem cobel'tos cautelosamente, e com mais segredo, por
e< que de cá não fosse logo solto o ar.gumento , mandal'all1·
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« desculpar-se çom outra fal(;idadeluaior, e maiol/ culpa" di
u zendo, que n'aqueLle proprio dra do seu levante, ou no
« seguinte, vinha gente de fóra mata-los, e rom,ba-Ios, cha
(I mados do IBm, Bispo, para depois destas crueldades en
R tregarem a terra ao Franrez, que pam isso se lhe bavia
" escripto, e que a resposta viera depois em uma balandra
u d'ahi a mez e meio, que anuou sobre a Candelaria, onde
« se lhe tomou a lancha com nove Francezes, que vinham
R em seguimento de ulTla sumaca, que navegava para o Re-
R cife, e perseguida deu na praia, .

« Esta falsidade se desfaz com a prova da lealdade Portu
« gueza, e com a ex.pel'iencia das proezas que obraram os
« Pernamhucanos em outro tempo, cujas memorias neste são
II o incentivo maior pal'a o de$aggl'avo de um laLJéo tão af
u fronloso, que lhes impõem aquelles ql'le n'elle se acham
II eompl'ehendidos, como se vê do que teem feito, e do que
R teem obrado, pois não podem desmentir o nome de sedi
u ciosos, quando o direito os não desculpa, ainda que o
II quizessem disfarçar com o pretexto de alguma acção, que
R fosse relevante, quanto mais com uma que por taes os
Cl accusa, e os convence; pois na praça do Recife, que em as
a sedio -e póde render em breves dias, tomada a barra com
« um u;lvio, se se não encena a defensiio d\3 Pernambuco,
« tendo tantos portos <lbm'tos em uma costa tHo extensa,
« q.ue fl'l!.'Tlquea a entl'ada a todo o mundo, se a niio de
u fcndêm a opinião, e valol' do braço Portugue-z-Pernam
ti bucano. A' parle destos sediciosos oonhecidos se teem
« inclinado os Ministros, a estes favorecem, e os desculpam
t( por suas convenicncias, c inter'esses; por estes so falta a
« justiça, e Se atropel\a a verdade; reina a mentira; cres
ti cem os odios, e a terra está como se vê, e se sente des
li truida.

« E que muito se perca, se abraze, e se destl'ua quan
I( do o sagrado dos Templos se não respeita, nem venera?

« Do Collegio da Compainha da Cidade d'Olinda tira··
I( ram ao Capitão André Dias de l<'igueirêllo escêln~ialosa
« mente, havendo-se a elle recolhi.do, paI' o perseguirem
« por accusações, q ue com falsidades se exercital'a m con-
e( tra clIe, desprezando-se a immunidacle, e romp.endo-se as_
e( paredEls d2 clausura, depois de a cOlTerem por tres ve-
II Z€lS com Soldados, Contra os Sa.cerdotes s.e atr~ve o Ou-
ti vidor a tirar devassas pI.IJ'tioulal"es! fo)'mando-Ihes cul
jj pas que aS nua teem, e aggr:avanao a,s qlle lhes fórmll ;
« e, o que mais he, contra o exemplar proce.q.illlento do
{( IIlm. Bispo se fa~em justificações falsifi.ca,dÇls, sem ~pmol'
« de excol.um,unhões, nem reverencia da pesl?oa, descompon-
{( 11.0- 0" ~ il'ljuriand~-o de palavras affrontesas. Por J.nise
« nCG) dIa de D.ees se uão tem slJlílventido esta mi~eravel
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« terra, mas ainda mal que nlio pôde faltar o castigo d
tI Deos, onde tão licenciosamente falta J. christandade,
« sóam herelicas palavras em desprezo de um llispo, e mai
tl sendo elle de tão singulares virtudes, como a todos h
{( notorio.

« E que direi,olJ se pôde presumir das ousadias de Ma
CI noel Gonçalves Tunda-CuOlbe, d'aquelle de quem ja di 
(C se o que razia, sem dizeI' nem ser possivl'1 dizer ludo ~

(( Que, queimando os Pelouros da Camaril de Goianna, qu
« estava eleita, mandou que se fizessem os mesmos qu
C( acabaram, elegendo outras ao seu modo pam succeuel
« lhes; e assim ficaram, e Antonio Oias tle Carvalho ser
(l vinclo de Juiz perpetuo, por sua ordem, e continlland'l
C( com mais de quatrocentos homens de seu sequito, e com o
(I mais,que, violentadosdesles. quer reduzir ásuacompanhi'
« nas dissoluções, em que se anda exercilando, rouband
« casas, matando gente, sem temei' a Oeos, nem a justiça
« e fazendo outras atrocidades tão abominaveis, e exe
« crandas, que enlre Christãos não são para serem con
(I sentidas; e porque, vendo-o a justiça continuai' nest'
« tão licenciosas, não fez pelo impedir, nem ir á mão, qui·
« zeram os moradores, que tratam só do seu socego, Ii
C( vral' suas casas, e famílias d'estes bandoleiros, que a
c( tantos inquietam; pondo-se em armas em ordem a d ~

li fender-se, para com evidencia conslar a sua queixa, ;\
(C quem o remedia podia, porque o pretendiam. O que resu l

« tau desta resolução, que lhes ensinou a necessidade, f I

« serem presos, e accusados por rebeldes, que queria
« amotinar o povo, e levantar-se; e dos presos uns f
a ram trateados, outros fOl'am soltos, e outros não; por
(( que foram dizimados por sortes para ficarem pl'esos, r
« serem castigados pelos mattos; e o TllTllLi-Cumbe conU
c( nuando no seu exercicio comod'antes.

« O'aqui me procedeu, sendo Sacerdote, que a Jllstiç
(C secular me eriminasse, sem apparecer nem se me daI'
( culpa; porq ue o adio foi o Juiz, a tenção e a ma von ta
li de foram testemunhas, e estas mesmas foram parte, Qu'
(C tOI'ze mezes ha, que ando pelo malta fugitivo, como
(( mais remontada fera das montanhas, sem embargo da
« devassa, que por Juiz competente requeri se me lirass ,
(C que remelto á presença de V, l\Iageslade, para que seja
{( servido mandar-me dar a licença, que me nega o Go
(C vernador, para tratar do meu recurso, que este em TI
« nhum Tribunal se nega a um culpado, que pôde ser Oll

( vida, sem embargo do que, segundo o que obrei, fi
c( attrevêra a dizer, que estava pela culpa, que me resul
I( tasse da deva3sa. V. Magestade obrará como Rei, e S
VI nhor piedoso, ouvindo a seus Vassallos; para que nlI
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l{ pereçam ás mãos do odio, e da ving?nça, que são ver
f'l dugos cru eis contra a innoceneia. Pernambuco, 29 de
« Maio de 1714. - O Padre Antonio J01je Gue1'ra. »

Anuinada eslava a lerra, e tudo já perdido, que muilo
que de lodo se ah.'azusse? Via-se a Nobreza descomposta,
e olfendida, os cabedaes exhauslos, e as fazendas; os mo
veis, e semovenles cm terceiros donos; a justiça sem ter
mIJ, sem recalo. e sem rehuço, licenciosamenle solta, se
guindo os preceitos da vingança; as palavras e vozes, enre
dos, conciliabulos, e falsos leslemunhos dos máos, que
d'esLe aggregado de doles se compõem, prevalecendo con
tra nós cada vez mil is. N'esle ullimo ponlo, n'este estado,
fllvOl'ecentlo Deos, e acudindo as nossas impiedades, nos
mostra o sanlelmo (resta Lal tormenta em um navio, que
em 3 ele Junho chegou ao porlo do Rrcife, a que acom
panhavam mais dous, que chegaram no outr'o dia. Vinha
ella alegre, no que I'epresentava, disparando muita arli
Iharia, cllfeilado de basluntt's galhardetes, indicias de mui
Los gosLos aos moradores cl'aCluella praça; porque, sondo
Zacllrias de Brito o dono d'elle, e interessado na gloria d'el~

la, quc se compunha das penas dos de fóra, em vivas se
desvancciam, e parahens reciproeos uns aos outl'OS já da~

vam das boas novas, que lhes vinhôlm. Deu fundo no
Poço, e chegadas à terra as carlas, ( que desLa vez não po
deram ser rou1.Jadas as dos P,'rnarnbucan05, como era cos
tume) tudo no Reeife foi mudança; por quanto nas que
receheram os Mascates, beIJeram amargo trago quando sou
heram que vinha onlem para serem sol Los todos os presos,
nn/lullando-se luuo quulILo contra elles se tinba pl'oces~

sado!
(lucm diria que novas taos, tal embaixada trouxesse a

Ilao do Zacarias? E eom osla lIolici"a chegasse a salvamen
lo Leio ligeira, que deixou duas nlr:}s? Era cada um dos
Arnsclltes, e seus moços alé alli um adivinho, que, Levan~

tando cada dia caslellos aereos, tudo sahia á medida do seu
desejo. De slllmo.ul'a Ihcs mandavam dos presos as cabe
ças ; já se suppunham serem os magnalas da lerra; já dos
melhores engenhos. consideravam-se senhores, que essa
era de suas consulLas um dos· inLentos, e muilo aproposito
lht\s vinha para isso o degredo dos que ultimamente se om
barolll'am, levando a carregação de falsos testemunhos, que
conlra elles haviam fulminado, para que Livessem igual for
tuna á dos primeiros: tudo isso, e o mais era o menos de
seus prognosticas applaudidos como infalliveis. Mas Ocos,
que não consente que prevaleçam as maldades, vendo-os
tilo satisfeitos da mentira, fez que esta por tal ficasse
conhecida.

O repentino assalto d'esta noticia tl'ocou-Ihes em luto ~

TOMO IV. ijij,
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choro a alegria, e o que fez a pena mais intensa foi che
gar-lhes, quando, mais engolfados em seus gostos, menos
a esperavam; porque viviam esquecidos, de que a Volu
peia (1) era companheira da Angerona, (2) e que a estas
Deosas, como vigia uma da outra, em um mesmo Tem
plo veQ{}rava a antiguidade. Era para vê-10s quão mudos,
e quão tristes se tornaram! Em som no a uns, e a outros
em fastio se converteu tanta alegria. Cessaram os para
bens; tudo era pezar, tudo tristeza. Vio· se crescer o des
gosto a alguns em tanto extremo, que desesperados in
tentaram enforcar-se; como aconteceu a um d'clles em
Olinda, que sem duvida se enforcaria, se sua mulher, pre
sentindo-o, lhe não acudira; successo que deu lugar a
estas

llECIMAS.

N'esta Cidade se quiz
Enforcar um Camarão,
Fazendo por sua mão
O laço como se diz:
la pela bocca e nariz,
Sem poder refolgar,
Acudio ao pernear
A mulher d/este madraço;
E, cortando-lhe o cadarço..
O tirou de se enforcar.

OUTR .....

Foi cousa bem mal tiráda;
Porque a todos d'esta seita
Não vi cousa mais bem feita,
Que enforcados, quando nada.
Acção foi desesperada,
E de um bomem ja perdido,
Mas, ficando suspendido
PeJa fé dos Camarões,
Livl'ava de questões,
E a mulher de tal marido.

(1) Deosa da yoluptuosidade,
(2) Deosa do segredo, Que significa aqui a alJiança da volu

I,luosidade com o segredo? He o mesmo inigma mylhologico ?
Só o escriplor conlemporaneo d'esses successos poderia responder.



D A P R O V I !'l C I A 1) E P E R 1'1 A M B ueo. 283

CAPITULO XXVI.

Continuam as Dovas, que vieram n!lS navios, e o mais que depois

succedeu.

1114.
l~ntl'e as alegl'ias de uma parte, e as tristezas da oult'a,

foi o alvoroço tanto n'aquella noite, em que as novas come
çaram a romper, e nos dias proximos seguintes, que de na
da parecia mais tl'atar-se, nem ll~ver outro negucio mais
importante. El'a a ordem de El-Rel para o socego verdadei
1'3, e se tinha pOl' sonhada: viam (como se despeitassem de
um lethargo) que mais de sessenta homens, que tinha idoem
barcallos, presos em renos, e opprimidos como rtlos da tre
menda culpa, que lhes imputal'am seus contrarios, expostos
ao rigor do supplicio, de repente achavam-se soltos, e torna
lios para aterra, e cm suas liberdades, livres das falsas culpas
que lhes impunham; e 0S que audavam pelos maltos restituí
dos da m<'Sll1a sorte as suas casas! Os do Hecife, e seus sequa
zes, envoltos em penas, e confusos, recellndo, que o cabres
taule da fortuna, que os attrahíra, desandasse, e, colhendo
os em cheio, a seu pezar os remoeSS<l; ou que a roda, que
tão favoravel ao mais alto espherico circulo os subira, des
cendo, com seti gyro os submergisse! Tudo se vio logo ter
lJ1udan~a , e tudo ncal' de maneira differente do que até alli
era, As' i m haviu já em Lisboa succod ido, porque, chegando
ii Córte o Pernambucano Antonio de Albuquerque CtJclho,
que de passagem esteve, como uissemos, avista do l1ecife,
d'onde pOl' papeis e noticias foi bem informado do quanto
se passava em Pcruamburo, e indo a fallal' a Sua Mages
ladt', lhe deu parte do miseravel termo, a que o Governa
dor, com seu mao governo, e os Ministros, tinham redu7,i
<.lo a tOITa toJa, dando a melhol' copia nos documentos, que
por irem mais seguros, se lhe entregal'am. Augmentou~
Il1e a confiança, para com melhor expôl' esla materia, o
bom sllc~esso, que tcve no encontro de tres náos de Mouros,
que na viagem acommctter'am a soa, defendendo-se com tUn
tabizul'I'ia, quc, sendo abordado por vezes, e cm todas lan
çanuo-Ihe o inimigo gente dentro, cm nenhuma o venoeu, e
pelo contrario uma Jas tres inimigas rnelteu a pique; e a
todas fizera °mesmo~ se as outras, na fugida, não evitassem
a sorte da pl'inwira,

Ouvio EI-Hei allento o que o GoveroaJor das Minas,
sobre O-cstl'ago fatal de Pel'Oambuco, lhe e1:pozel'a ; c admi
rando;-se, por lhe parecei' que o Regio perdão, que havia
Jado, ludo socegiu'a, marldou examinar o ne.gocio, e no
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(:~:mcelhos consultar a.s queixas, que de novo se lhe fa
zIam, do Governador, e dos Mi~istros, achando-se que a 0/'

d~1?' que se remetteu ao Syndlcante para a devassa, viera
vIcIada,; (o que de algum desgosto foi ao Secretario, que
a passara) e logo fez] passar outras, encontrando tudo
quanto a malicia dos. inte~essados, ~ interesseiro dispo
zera. Em consequencla, baIxou a segulOte ordem Regia:

Dom Joilo, 7)01' graça de Deos, Rei de Portugal, e dos Algarves
d'aquém e d'além mar em Africa, Seniwr de Guiné, & c. '

l( Faço saber a vós, Governador da Capitania de Pel'Oam
I( buco, que, fazendo-se-me presente, pelo meu Concelho VI
I( tramarino, a conta que me destes das prisões} que se ha
I( viam feito n'essa Capitania nas pessoas comprehendidas
« nos levantamentos que houve nella, e que tambem
« me deu o DesembaJ'gadol' Chistovão Soares Reim~o,

I( sobre o mesmo particular, e que pelo erro, que houve na
.I( ultima ordem, qu.e se lhe passou, tinha procedido contra
/( os culpados no primeiro e segundo levante; me pal'eceu
II mandar-vos estranhar muito severamente, por resoluçfío de
I( 7 do presente mez; pois nella vos declal'ava, que Eu ha
{( via confirmado os perdões dCl primeil'O, e segundo levan
« tamento, pelo que respeitava 1\0& moradores de Olinda;
I( pois, segundo o Ministro tivera esta noticia, n50 inq:.:il'jra
I( dos ditos levantamentos, polo que pertencia aos rlitos mo
I( radores: e assim, lhe ol'deno se obstenha de perguntar pe
l( los primeiros levantamentos, e que mande soltar os cllI
I( pados n'eHes por estarem por mim perdoados, fazendo
« IhesrepÔl', e restituir os bens. que lhes forem sequestra
« dos; e o dinheiro que se tiver despendido das pessoas, que
I( indevidamente foram pronunciadas relo primeiro e segun
« do levantamento, se pague pelas despezas da Justiça, ou
« minha Beal fa.zenda, por ora. EI-Rei nosso Senhor o man
I( dou por Miguel Cados, ContIe Geral da Armada do mal' O
« ceano, de seus Concelhos do Estado, e Guerra, e Presidente
I( do Ultramarino: e se passou por quatro vias. Manoel Bar
t{ boza Brandão a fez em Lisboa, a 7 deAbril de 1714,--0 Secre
ofl tario André Lopes da Lavra, fez escrever.

« lfliguel Carlo,ç })

Outra semelhante recebeu o Desemba,rgador Christovão
Soares Ueimão, do seguinte teor:

Dom João, por graça de Deos, Rei de Port'Ugal, &c.

li Faço saber a vós, Oesembargador Christovão Soal'es
« Reimão,. que, fazentlo-5e-me presente, pelo meu Concelho
.. Ultramarino, a conta que me destes das pl'isO,'S, que se
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li' haviam feito o'essa Capitania nas pessoás comprellendi-
« das nos levantamentos que houve n'elIa, e que também nie
« deu o Governador Felis José Machado, sobre o mesmo par
(I ticulal', e que pelo erro, que houve na ultima ordem, que
(( se vos passou, por ser contra a minha Real intenção, como
« vos constara da copia do Decreto~ que com esta se vos cri..:.
(I via, tínheis procedido contra os culpados no primeiro ê
It segundo levantamento, como insinuais na vossa carta de
~( 21' de Setembl'o do anno passado, me pareceu ordenar-vos,
« paI' resolução de 7 do presente mez e anno, vos abstenhais
« dd pergllOtar pelos primeiros levantamentos, oe que os 'cul
'« pados n'elles es mandei soltar', por estarem por mim per
« deaelos, fazendo-lhes restituÍ!' os bens, que lhes forem se
f\' qllestrildos i e o dinheiro, que se tiver despendido das pes
(( soas, que indevidamente 'foram prenunciadas pelo primei
II 1'0 e segundo levantamento se pagará pelas despezas \Ia Jus
iI liça, ou minha Beal Fazenda, por ora, EI-R.ei nosso Senhor
l( o mindOIJ por Miguel Carlos, Conde 'Geral da Armada do
II mal'aOceano, dos seus Conc'elhos do Estado, e 'Guel'l'a, e
II Pl'es dente do Uitl'amarino.-Manoel Bal'boza Brandi'ío 'a fez
(I em Lisboa, a 7 de Abril de 1714. - O secretario André Lo·
'fi pes da Lavra o fez escrever, li

Por conve'ncidos ainda se não davam o Cutia, e o 'Ba
ca Ihl1o, a vista d'estas ol'dens, q uel'endo persistir na sua odio
'a lençi'ío, e interessar mais o Governadol', a quem EI-Rei
l<10 expressamente l'epl'eher~dia; mas o mesm" Governador,
posto que tivesse igual desejo, e animo, receiando com tudo,
pOI' segui-los, tel' algum desgosto, mandou soltai' os pl'esos,
tanto os do mal' como os da ten'u, menos aquelles contra os
quaes achou a vingança, para conserva-los na prisão, motivo,
e desculpa. Desembarcal'am os que estavam nos navios, dei
xando as nlatalotagens como parte dos despojos, que lá tinham;
val'que, vendo-se escapas das mãos da tyrannia, deram graças
a Oeosem sahirem despojados i só o GapitàoJoão Luiz Correia
nua sahio, e foi para Lisboa; nem do Forte tambem quizeram
que sahisse o Coronel Filippe Cava1canti, o 'Capitão Jorge
Cavalcanti, Lpandl'o Be'Zerra, e o Ajudande Filippe Bandeira,
que presos estiveram até que da Bahia, para onde por meiosor·
dinarios l'ecol'1'cram, se mandou que se soltassem, e foram li~
vres pai' 11 suas casas. O Governador fez no OUtl'O dia botar
bando, fazendo manifesta a graça de Sua lIagestade '3OS que a
sabiam, e não aos que a ignol'avam ; por queo fez pol"termoi
taes, e Wo confusos) que ainda se não 'entende, nem póde sa
ber-s~ a que continha, Logo lambem se disse pelas cartas,
que ,Vieram, fÓl'a n'esta mesma monsão por Governador para a
Bahla o Conde de Villa-Verde, O, Pedro Antonio de Noronha,
-'1àrlJul1z do Angeja, Capitão General do mar e terra, c Vice-Rei
tio Estado uo Brasil, que o mandou Sua Magestade com estes
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Cargos, para ver, e compôr HS desordenadas disposições de
Pernambuco, e c,Io Hio de Janeiro. Eptu noticia s~ confir
mou com uma carla do mesmo Senhor, escl'ipta ao Senauo da
Caml1rfl, do leal' sf'guinte:

I( Juiz, Vereadores, e Procurador da Camara da Cidade de
« Oliqda. - Eu EI-Hei vos envio muito saudar. Tendo consi
« ueraç;1o lIOS serviços, que mo tem feito o Murq'uez de Ange
I( ja, e de meu Cpncelho de Estado, nos lugares, e postos,
tt que occuPPu, e tiO valor} com que procedeu em lodas as
« occasiõcs de guena; e confiando muito no seu esforço, boas
( part~s, qUf).!içlactes, experienciCls, e mais cir'cumstancias,
« que conc01'l'em em sua pessoa, quc em tudo, deque o en
I( caITt'ga. se, me saberia muito bem servir, e dar boa conta,
« fui servido nomea-Io por meu Vice-Rei, e Cal'iUin General
« de mal' e tena do Estado do Brasil: e porque tenho por
« cerlo, que esta eleiçfío vos seró agradavel, polas boas partes,
« e oircumstancias} que conCOITem na pessoa do dito Mar
li quez; e que em tudo o que lhc propozeres do meu servi
(( ço vos ouvirá, e dp.ferira com aquclla rectu justiça, que
« eu delle conllo, pal'cceu pal'ticipar-vos esta noticia, para
« que liqueis na cel'Leza do cl1uito que desejo governar-vos
(( com aql.lelle amor quc merecem tão fieis e leaes Vassallos.
li Escrip~a e1l1 Lisboa, em 6 Je Abril de 1714.

RIJ:I.

A esta carta responderam os Ofl1ciaes da Camal'a com a
que se segue, para ir na frota, que partia a 29 de Junho.

Respostlt da Camara.

(( Seollur, - ,\ eleiçuo que V, Magestnde foi servido fazer
« na pessoa do Marquez de Angeja para Vicn-Ilci do Estado
« do Brasil, he tão digna do nosso louvor, e applalJso, pela
( iguaIJ(~de de seu merecimentQ, qun lias dcixu 00\ L1cvida
(t obrigl;lç,;io de ilgradece-Ia, corno \,(Issallos, a quem Vossa Mil
I( gestade honra eolO tfío grallde merce, de quc lias dalllo' I'C

« petidos parabens, e a todos os moradores de Pernambuco,
li pelf.\s esperanças das melhoras, que depois de tantas des
li graças 1I0S promellemos, à vista da Real benevoiencia do
II pieuoso animo ue Vossa i\JagestaLle, com que nus afUicçôes
li acode a aropartlr-nos; pelo que obsequiosos tribuLamos a
li V0ssa i\lllgesLadea nossa fé, em clemo penhor ue lIossa leal
C( daue.-ülinàa elfl Cam:Hil, 5 ue Junho de 171Jl. - Manoel de
C( )liranda de {\Imeida, Esrriv,io da Camara, a escl'eví -André
« de Barros Re;;o. - Christovão Paes Cavalccl7lü. - Juào Lui:;, de
( B1·ito.

Com este bem nuo esperado quize'l'am logo mostra!'-se
agradecidos os que o recebel'am, conhencendo a mercl\ que
Deos ·nosso Sel).l}ol' com tanta piedade, e amor havia fCtto a
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Pernambuco, e a graça, que .EI-Rei com tão benigno, e Real
animo concedêra aos naturaes: todos em tres noites poze
ram luminarias nas janellas de suas casas; o mesmo se fez
nas Igrejas, e Conventos da Cidade, e com repiques de sinos
applaudirarn as melhoras da fortuna, em que se viam. O Ca
pitão Duarte Tavares do Rego mandou, em acção de gra~a,
canlal' uma Missa a Nossa Senhora do Carmo, no seu Conven
to de Olinda, e outras rezadas se dissel'ão mais; e deu um
jantar a seus amigos, e todos com reciprocas parabens pelas
ruas se congl'alulavam uns aos oulros, Nconhencendo a mer
cê de Oeos, e de EI-Rei, tão singular para com todos. Pelas
Freguezias de fóra era o contenlamento o mesmo, e as demons
traçJ1es iguaes, nos que estavam pela parle da obreza: e
quem se mostrou com mais vantagem no applauso, e mais em
penho, foi um preto forro, carpina, morador na Varzea, cha
mado Manoel Gonçalves, que deu um esplendido banquete a
muitos d'aquella Freguezia, matando, para o fazer, um boi:,
que tinba, para dar a conhecer o quanto se agradára d'esta
Real mercê.

Ao mesmo tempo que os perseguidos pés-rapados assim
obravam, era natural o desgosto, que moslravam os nocivos
Camarões, por não Ibes ser passiveI tolera-lo de raivosos:
ajudava-os a estranhar impaciente estes festejos o Ouvidor
Bacalháo, fazendo d'elles crime aos que do captiveiro de Pba
raó se viam resgalados, achando serem os actos festivaes mo
tivos de irritar o povo do Hecife ; e com rasão, porque, como
aquelles moradores eram ubstinados, não tinham a bem as
graças, que a Oeos, e a EI-Rei, por beneficios taes, se tribu
lavam; mas dias anles não lhe pareceu motivo para irri
tação a galantaria, com que os do Recife pozeram em esta
luas os de fóra, enforcando-se uns aos oulros em modos
de preziveis, com appellidos, e anexins injuriosos, e com
desacatos de palavras soltas, e impudentes; e nem tão
pouco que cOITessem os presos as ruas, para ouvi-Ias, sem
temer, nem ter ciumes, que os que em tal forma eram
olTendidos, se initassem.

Consultou com a vingança o Bacalháo o meio rle consul
tar' os do Recife, seus parciaes, falsificando de nova causas,
e novas justificações, com que a Nobreza por novos princi~

pios fosse cri minada : disposto assim o modo, e ajustada já
a fÓl'ma, 00 outro dia de manhãa Antonio de Souza Maga
lhfins, Camarfiozinho entre elles de couta pelas lettras, sa
hio ajanella de sua casa, e faliu Ilda com os da rua, seus vizi
nhos, em tom ce anima-los, lhes dizia, que era nada tudo
quanto em favor da ~obreza tinhà vindo; e que o que a to
dos parecia, que cra muito, era tão pouco, que em breve se
havia de desvanecer tudo com macbinação de novos crimes,
como entre 0 Ouvidor, e mais amigos estava ia disposto;
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que estivessem de bom animo, e não desfa Jlecessem, que com
este novo arbitrio viriam logrados seus desejos. Foram pa.
ra aquelles enfermos melancolicos Wo saluliferos esles cal
dos de bacalháo, que lhes deu o Doulor a beber, que não lhes
!,odiam ser mais pl'esladios os de gallinha, se os tomassem i
porque, confortando-se com elles, e cobrando novas força'
seu.., espiritos, comc<;al'arn a reviver as esperanças que lão
mortaes, e amortecidas estavam de trisleza : e d'aquellas
alegrias, que em acção ue p;raças, e remulleração de benefi
cios viram mostrar os remidos, fizeram tal veneno, que sem
molim em levante as converteram, E (Jodéra perguntar-se
ao Bacalháo, onde descobri o o motivo para have-Io, se era.
pela o.ivina, e Real gra<;a, em que se viam, quando nas espe
ranças d'esta a elle c aos mais tyrannos com dissimulação
tanta, lanto tempo supportaram.

Igual orime fizeram a toJos os da parte da Nobreza, por
uma espeeie ue caricatura, do que se lombl'<lI'am os rapazes,
os quaos, como aos Mascales, appelliuavam Camarões, arma
ram nos lugares por onde elles passavam, ou perto das sua
casas, armadilhas, ou covos, que são umas espal'l'ellas ue apa·
nhar camarões nos rios, e lagôas; e oulros rapazes, alludind
ao desespero em que viam os mesmos l\Iascates, ~embraram
se de armar nos mesmos lugares fOl'cas de palilos, uando'
entenuer aos Mascates que de desgosto se enfurcassem, come
por suas mãos o quiz fazer aquelle que acima deixamo.
apontado.

D'esta pueril galanlari,l, que por seI' bem a proposito de·
vêra celebrat.'-se, pelo contrario argu~ram circumstancias, e
falsas representaçõps, que a aggravavam, c u'ella fizeraOl
para o Minislro, e seus p:lrciacs, noyos crimes contra aqucl·
les que de suas primeiras investiuas esc3J:laram,. para ver s
assim os compreh.enuiam, logrando-se os desvelos do estudo,
em que para sahir a luz eslá nova o.bra, para d'el·la (azerem
outra carregação, se biniulm occupado,

Chl'isto:v:ão Paes, p<lrcial dos sediciosos do Recife, se
dicioso como elles, e por isso do Bacalhao muito bem queri
do, vendo a baixa, em Que deram suas es.peranças, e que en
IUlllinal'ias de ~osto, e de alegl'·ia se lI'ocaram os srpulchros,
cm que esperava ver a gente nobre, cego de tanta I-uz, e ad
mirado de ouvir ról'a ue- lempo tantos tiros, mandou con
sultar o seu oraculo., qu.e era o Ouvidor, pedindo que lhe ex·
plicasse aquella novidado, c o que fosse segredo tambem lhe
descobrisse: ao que elLe deu a se~uinle resposta, em q{.e c
seu animo bem se,manifest~.

Resposta do Bacalháo a Chistovão Paes.
II MeuSenltOr. -- Vai tambem por cá de refastelos com

iI l\ <tec1aração do pontão do primeiro, e s.egundo levantei
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l( que Sua Magestade, que Deos Guarde, foi servido dar a03
II parciaes de Olinda, no mesmo Decreto por que houve pOI'
« bem mandar agradecer a João da Maia da Gama, e aos
« mais Cabos, que se empregaram na defesa da injusta
• guerra, ( assim o diz o Decl'elo ) que os sobreditos fizeram
« aos moradores do Recife, e mandar que só se devasase do
t( terceiro levanle de Tracunhaem, e do conspiração, que fez
II Leonul'do Bezerra; e que fizessem soltar os presos, que o
« estavam, pela culpa do dito primeiro e segundo levan
II tamento.

« D'aqui tem nascido esses estrondos, que ficaram vence·
« dores os mesmos, que foram perdoados, sendo os seus con
« tl'arios agl'adecidos; mas, se eu fôra Governador assim
li como sou Ministro, eu Ihf's conslruiria, ou fizera cons
I( truir o que isto tle ; e não lhes consentiria estes alguergues
« e pal'voices, O Reverendo Bispo he mandado recolheI' para
C{ o Reino, e dizem que qUilrenta legoas para fóra da CÔrte;
li assim o escrevem de Lisboa: elIe saberá, pela carta que
li leve de I~I-Rei, o que lhe manda. Dos sele mil cruzados
II não sei, send'o que ouvi dizei', qué em compensação das
t( l.uctuosas, e musicas se lhe accl'escentava não sei que, va
I< lha a verdade.

II D'esse Conde Andeiro ainda agora a noticia, que Vrnc.
li me da, me faz novo: essa nolicia não mel'ece resposta, O
li pai escreveu seus cartazes aos outros, e os oulros fazen
li. do-se com lena para serem soltos, Eu tive carta do Juiz
c( da Inconfidencia, e me diz qne.ficam com segurança, espe
ti rando pela devassa de Christovão Soares. Vrnc. não con
II sinta, que se lhe façam mais forles os perdoados, que 03
« agradecidos; pOI'que, devendo usaI' da clemencia de EI-Rei,
I( de maneira que conhecessem o seu erro, c vive~sem quie
II tos, cuidam que teem agora carta de seguro no perdao para
fi novas maldades. Esta he fi lingoagem por que Vmc. lhes
« lia de fallal' ; porq ue q uem tem perdão, certamente era
« culpado. Eu estou ainda com algum encargo de cartas
II para a fl'ota, por isso me não alargo mais. Deos a Y.mc.
l( guarde paI' muitos annos. Villa de S. Sebaslião, em 13 de
CI Junho de 1714.

II Se o Reverendo Bispo por ahi vier', Vme. lhe faça to
l( das as continencias, e agora com mais vontade,· e com
li ml\ior confiança; porque, se EI-Rei lhe perdoou a eHe, e
II aos seus pareiaes, tinha culpa, e não Vmc., nem os fieis
« (l' e lhe defenderam a sua praça, que o dito Senhor mandou
« agl'adecer-Ihes o bom sel'viço, que n'isso lhe fizeram; e
I< ainda assim entendo, que alguns cabeças hão de ter o
« castigo, que merecem, sem embargo do perdão, que,se não
li estende ao terceiro levante, e outras cousas mais. Ami~

ia e criado de Vme. - João Marques Bacalheío.
TOXO IV. 37.
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Eis o qfre continha. a respua a· do Bacalháo, em que l se
desc0brem m8llili(eslos indilcios dl!l seu a:lilJimllll~ qUll'ndo' hou
vera al,gum duvida em conhece-lo I mas,. como jogou sem·
);Ire â cara descoberta oenlra 3J párle' d'a Nobreza em ra~
'\<\01' dos do RecHe,pelos ilnleresscs de' avarenlo, que o obri.
gav,am" nã'(i) foi flO\la\ esta noticia, p~ lo ftuepo.r lellra sua,
e sua ílrma, porQJue em muilas oGC3siões a deu a cOtlile...
ceI' com igual pro'va, querendo em t'Oda's, é mais ainda
D'esla, enganar aos sediaiosos p'.)r aglladr.eidos, quando para
esle louvor foi necessario enganarem li EI-ltei eHe, o
Governauo.r, e mais Minislros d'esl' conjuJlação, dizendo
que os homens de fóra haviam feito o levante, que fizeram
os d0 Rffeife. li: se' p0r este eng.ano se vêm gralificad0s,
bem podem recei'ar" e eslia'r cenlos' lhes. não falte a remu~
ner.ação, em havendo 0 desengano do seu faelo, E palra
que EHlei tambem () tivessc de algum modo t do que o
informassc'm este particular, os do Senado lhe' escreveram
a seguilnle carla:

« $en1LOT. - Com a mercê" quc Vossa Mageslad0' fo~ ser
(I 'lido· mandar a esles povos, de os' li\lrar do cafl'tiveino, em
(I que, e~ta:vam, presos uns, e· outros fugitivos. e lodos ~e

II xados, deslru idos, e sem honra, qucrendO',. já.alegJles. pe~

u' ]a redempção1, e Hbercladl'~ de a,lguroa mal'leil'l! mestral' a
II sua alegria, imilando a Sé f c as mais Igrejas, e todoS' os
u COOiVeliltos; d'esla. Cidade~ que cem repiqJles. e lumi nlliJ'la .
« em tres n0iLes, e acções lIe graças a Deos Nosso' SeR~lOr,

u fes-lejaralll esle beneficio, o fizeram. tambem os moradol'es,.
« e foram oa,Lamniadoô dos Minis~ros., c dos t1àdre8! I\ccole~

II tas da Madre de Deos, por acharem que comi eslas de
I( mQnSlHa~0es,s,ei'/ll'ila~tl Q, Tl(i)VO do Recifet qu.aAedo este q'a
u qliel,les f'dvOlelljde, ha:vi~ postio. Oli,n&tlill'aOS, e a 'obreza
II d'esta tena, sem parece.! mal, no esla1l0 mais miserando,
« a que p0dcI'a clllegalf SlJa desgraç.a. D:cs~a acção, qu
II por culpavel' a avali.am, nos pareceu elar parle a Vossa.
II MIll~esladc, paUl, que.IH))' el1a se €C:lnbeq.aml todas· as que,
({' tleBdo I!l mesnw'que eslru delodiosllS, lanl@ se afl'eiçoallam.

(\ /). pessea aeal~déVossa rilagestade lIOS r.o.nselJ~e, e'guar
II de Deos, para amparar a seus. Vassaltos.

« 6)linda emfCamCl'a~ a 14 de Junh0'de. t'(t4. - .M~oocl de
II Miranda de. ALmeida, Escviviío da Camerlli, 0 esareV;l., -An~
«( d11é de lJar,ros Beao. - CIf1Ji5tovã(j)) llaes f4avalea1Jti. - João
(I },irfsr de Jlri'to.

Jiooto' eo D,a-s,beaslR0NaS;y,indas, lIa;1Isb.ea se d'eram· ....~
bem. Dobiéia~da,cheg-ada dos {llles'os~ que na passada· ~rot~ tI
nham me,,; e de:- e0fÓe' pe;f. 111lldagrOlde Deos1ahegaram '\IIVOS,
pelo' apento das prisê:es,am todal a v,iagem, sempre em· fuIlI'OS,
fiem. allivi00f neganda'-lbes. o. sustento os; quel o levllvam
Il §cu car~o,. ll-eta ll~omendllç,ãal e peitlas dos l\'O"tli\('na ~Q
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Reeife, sem poderem ser senhores 'das suas matolota'gens,
.afim de que, 01lprimidos do máCl tr.alto, e da penuria, aca
bassem as vidas sem remedio; qure tal era a caridade do
tyrannos ; mas quiz Deos, que chegassem ainda todos. .Ma
noel CavaJ.canti foi por poucos dias, por ir de cá, mui aCÍla
cado, falto de curas, e com tal penso ; Benardo Vieira tam
bem não durou muito pela mesma causa, que já de cá le
vav.a, e de mais, estranbando o rigor do frio, que era grande.
e levando-o uma noite p.ara reprimi-lo a um fogareiro de
braz:as fechados no quarto ou camarote, onde o recolheram,
suffocado morreu assim recluso, por lhe faltarem os hahtos,
que o calor do fogo lhe impedil'a. E sendo a morte que teve
d'este modo, mandou a EI-Rei devassar, se bouve quem 111'a
desse; porem seu mesmo filho Andre Vieira, e os mais presos
certificaram não ser outl'a a causa d'ella.

Com o perdão geral, que Sua Magestade a todos deu fo
ram mandados soltar os que lá estavam; mas os procura
dores da gente do Recife, que eram muitos, acudiram a em
barga-los, dizendo haver d'cLies queixa, que fizera Felis Jose
Machado pela mOI'te, que lhe linham machinado, e em quan
to pela devassa do Cutia se não visse estal'em ljvres, presos
deviam estar ate livrarem-se. llem se vio que por falta de
procuradol' dos presos se admillíra tal embargo; porque,
alem de lei' a queixa tle Felis Jose rtlachildo uma ficão de seu
entendimento, pois pOl' nenhum de Pernambuco passou dar
lho tal morte, quando fôra verdadeira, e não tão falsa, e
tão supposta como he, e todos sabem, nunca se de fia per
mittir uma pena certa pOJ' culpa tuo incerta, e emvtal caso
que o intento do animo não he passiveI.

O Reverendissimo Bispo, no rio de S. Francisco desterra~

do, com as novas que lhe foram pela posta, e com a oarta que
se lhe remetteu de Sua Magestade. que o mandava recolher
para o seu palacio, se poz a caminho, tl'azendo por compa
nheiI'a semelhante invernada á que levára: por todo o ri.,.
gor d'alIa, e das lamas, que eram insupportaveis, rompiam os
moradores a segui-lo, e acompanha-lo; e para conseguir que
o não fiq;essem, custou muito, por livrar a occasião de que
o que se lhe fazia por obsequio, alludissem os malignos do
Becife, e seus sequazes a levante: apezar d'esta ad'lertencia,
todavia não se isentaram de o dizerem, sabendo que das Fre
guezias se abalava muita gente a fazer as venerações ao seu
Prelado. Tal era a malignidade qlJJe n'aquelles animos per
versos se reconoentrava! Com estas molestias, que o tem
po, e os maldizentes lhe otfercciam, chegou o Bispo no i: de
Ju~ho ao seu palac~o; e ao passar pelo Varadouro lhe deu
Olll1da, perto da Igreja de S. Sebastião, as boas vindas em
romance, que com discreto fundamento lhe disse de um thea
tro, que agradavaI foi a quantos o ouviram.



fA91 M ! &1 O it I A S II 1ST O R I C A f

bs soldados da frota, que o Governo, para escudo do seu
temor, por demais tinha cá deixado, alegres por verem que
a i~justa peregrinaçflo do Reverelldissimo Bispo se acabara,
qUlzeram dar-lhe lambem a entendei' o quanto festejavam
a sua vinda; defronte de seus quarteis na mesma rua tio
Varadouro lhe armaram um presepe curioso com muita ga
lantaria, e em boa fórma allractivo da appetellcia de vê-lo o
que quizesse divertir-se; porém o Go,vernado.r, sabendo a
cuja conlemporisaçfío se tinha feito, mandou que logo o des
manchassem: parece que para methor mostrar a sanha do
odio que lhe tinha, e arguir n estas demonstrações de par
ciaes só, aos da terra. Tres estancias mais, além da primei,ra,
lhe fizel'am os que desejavam agrada-lo;' uma detrás da Igre
ja Matriz do Martyr S. Pedro, outra nos Quatro-Cantos, e a
terceira na rua de Nossa Sellhora do Amparo, nas quaes fal
lava a Fé, a Esperança, e a Caridade, em oilavas rimas, t.odas
com propriedade e hem ao caso: ouvidas elias foi apear-se á
Igreja de Nossa Senhora do Rozario; e feita a oração, se reco
lheu ao seu pahwio, ohegando ao pôr do so~, e era 00 domin
go : tamhem foi em um domingo, que uell principio ii esta re
tirada, na qual passou um anno e treze dias, que n'a{}uelle
em que chegou se completaram •

Havia a frota partido já para Lisboa em 29 de Junho, dia
de S. Pedro, e S. Paulo, carregada de novas encom~nendas

de rneotípas, falsidades, machinaçóes, e aleivosias, em que
a qtJadri~ha mascatal fundou suas esperanças depois da des
espera~fío em-que a poz o relo mo das outras que mandar'l.
Era todo o' desvelo seu, e dos. que a ajudavam, transferir a
sua culpa do levanto do Beeife para a Nobreza, confunr:lindo
essa, e outras que envolviam, de sortú que assim se acredi
tasse, como o Unham dado ii crel' na Côrte ;' porque os acclI~

savà o seu receio dp. qoc, descoberto o enredo, e a maranha,
não só fossem absolvidos os que,eltes, afeiando a graveza do
easo" c/'iminaram, mas que sobre si proprios cahisse a pena,
em que os tinham por incursos; e ficassem l'nUlo. sabendo,
o a ~u pezar experimentando, qual passatempo teve Perillo
no Touro. rYaqui.lhes provinha toda a razfío para receiarem, e
a necessidade de procurarem remedio nos juramentos falsos,
e em mu,ito dintleirO- gasto com largueza; para por estes
meios se f<izerem in.no~efltes no. seu crime, e cl'iminarem aos
que ~onheoiam qUI} nfío eram €I'iminos.os.

Foi, por- rliabolic,'}. iMusào, lfío cega a phanlazía dos Mas
cates, segundo o que se tem já descoberto, e esta sabido, que
lhe!> propo,z malal' a quantos ho.me.ns. Nobres. tinha a terra,
p3ra lhes suecederem nos lugavas, e nos ongenbos, se'm re-,
ceios de haver q'uem Ih~s fizesse sombra; e sendo este um
impossivel temerario, visto que por si podillm pouco, dos
mesmos, co.ntra os quaes, esta r,onjurIlCi[o a.leivosa nH\('~i,o.ll.""
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vam, se valeram, escolhendo aqlJelles que com m'ais facilida
de se rendessem ao dinheiro, e outras promessas com que os
captival'arn para ajuda-los. E como \Jara o.mal se unem to
dos facilmente, nfío sendo para o bem aSSim, porque para
este se mostram remissos, sempre I'edulil'am a si muita par
le da Nobreza, que da sua se poz contra os naturaes, e con~

tra seus parentes, e amigos, e, o que mais he, contra si prtl
p/ios; tirando a si como a elles os creditos, as honras, as
estimações, os brios, as vidas, e as fazendas; que por isso se
animaram os mercadores a fazer o levante que fizeram no
Reoife, e o imputaram aos de fóra, pondo-se cm armas abso
lutos, sem obec1iell('ia ao GoveJ'OadOl', lIem ás Justiças, tendo
certeza, que, vencidos llquelles contra os quaes esta odiosa
contenda se excitara"tinham sem contradicçilo a tlesculpa da
causa que os mov~ra, inculoando-se fieis contra inconfi
11entes; para quando, sem ficarem venceuores do modo que
pretendiam, podessem desculpliT-so com esta, e outras mui
tas falsidades, que podem desmentir-se, e em parte se vem
já desmentidas: o que mais facillhes seria, se ficassem ain
da mais senhores do campo.

E que de vituperios não merecem os nobres varões, que
os ajudarar..j c ainda agol'a ajudam a confirmar a falsidade,
com que os Mascates se tlesculpam, aml'mando que no Recife
nfío houve mais levante, que quanto a defender-se dos de
fóra, que diziam levantados para ent"arem no oul,ro dia a
debelIar a todos, e a rouba-los? A' vista dil j usWicação, que
aoima dissemos, de nulis de 60 teslemunhas parciaesdo Ile
eil'e, muitas o'ollas, que por lhes não ser·facil dizerem o COII
trario, todas juraram sohre o socego, com que rtas Il'regue
zias. eslavam os moradores em 5uas c-asas, c em s-eus servi
ços, e as anticipadas prcvcnçües de sefs mezes antes, em
que a lIlilscatal plebe se empI'egilra, para procedei' do modo
ll.ue entre ella estava consultado; e ai'nda mais se prova de
ClnCD batalhas campaes, o·uavaes duas., que sahiram a daI'
aos que como a sediciosos 0ruei's os tinham em cerco, ajl:l
dando-os cm ludo. o q\,)c podiam os Nobres patricios, a quem
uel'a.rn figa~, oom que os contental'8Ol! E quantas tI'estas
se VlI'am tl'lUmpnantes, lhes dal'ia, pondo-os ao pasto uns
e outros a cOl'àa, se a s·ua presulflpçfio de bon·s os levava a
tor mais alt,\ a manjedoO"I'3 ou meHlol' ll'a~o? Pobres d'elles
illnocentes n'e.s~a parte, se a mel'cê de Deos não fôl;a-! Que
h0!Jvcllam de ser bem ou rnat li·vrados por fiarem de si ~anto ~
pOIS he cerlp que se nfío dev~ra· fiai' d'eltes qHem com U'ío
ho~ expcriencia os- Linha CDFl!tt}etdo, que POJ' fliceis forit'rn
traidores aos seus prop"ios: e esta he· a eSI~ecie de traição

h
• ,

~u.e se ac a n esta gente, e nfío contra a Magestade do seu,
Rel t como os infamantes Mascates dizem, porque estes mui..
\Q. uell\ sabem O, contrario., e conhecem q.uão bell.icosos s~u
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n'e.sSfl politic.a os que tem 0 nome de naturaes de Peroam
Pl)CQ; e se pffirmjlm outra cousa do que entendem he por
segli1.ir~m o ramo, que lev~m, das mentiras, que com ellas
GQr,neçaFam e.stl'l eored.o, e cjlda vez vão eQvolvendo outras
mai~ n'elle, sem ter Om.

São das acções alheias tão tachador.es os :\lascates, que
.copde!.lln~m ch;lmarem os Pernambucanos a Pernambuco
Sl,la terra; e dizem que por isto a negam a El-Rei, se dão
a c.on.hecel' por desleaes, e jnconfid'entes, e não se lembram
ql,le, vin~o t)lles aqui, e outros depois d'elles, cada qual um
maroto descalço, sem camisa, e quando muito com ella mui
suja, de ber~l}ngel, ou de hamburgo, os calções de lona com
tanto cerol de alcatrão, e 4e breu~ que, tocando em assento,
.n'ell~ ficava, como passaro em visgo, e perguntando a um
d'estes donde veio, respondia, e ainda responde, que da sua
terra, o Porto, as llhas, ou Lisboa, a buscar a vida n'esta. E
se um pivete como esl~, e seus parceiros, tem licença para
chamarem suas as Cidades e Yillas, que, por não poderem
n'el\as viver, enjeitaram, e oulros fugiram, ou os degreda
ram, como condemnam aos naturaes de Pemambuco, pOI'
c\1amarem sua a terra onde naSceram, e se conservam, em
que moram, e tem suas familias, seus engen: JS, e QutJ'as
fazendas, e ql;lanto possuem; que a querem em paz, e que a
defendem? Mas .he tal a desgraça, que os mesmos naturae
dão confiança a semelhantes, para fazerem estas glozas, e
terem outras larguezas:

CAPITULO XXVII.

Al,uos homens dq Nobreza resolvem-se a mandar por aarta dar a. boas
vindas ao Vice-Rei na Bahia. Participa-.e ao mesmo Vice-Rei
noticiu do que passava, e tinha pllssado em Pernambuco.

1714.
Em 29 de Junho partia a frota para Lisboa, deixando lu

gar para os mais negocios, que a expedição d'el\ll suspen
dêra; e advertidos os homens da Nobreza de quão neces
saria fosse a visita ao Vice-Rei, e o dar-lhe as boas vindas, tan
to pela razão politica, como pela conveniencia propria de o
terem com este urbano termo obrigado, consultaram entre
si faze-lo, ~ssentaudo que para ir, se elegesse um d'elles : e
comÇ> se achavam todos faltos de cabedal para os gastos do
caminho, e da. assistencia na Bapia, ajuS~(l.raIU que por conta
de todos se fizes~e o di~pendio; ma~, venqo-se que esta, re
spl~çãO tarde ohegaria a ter eff~ito, e passando-se o tempo



DA PR·OVINCIA J}E 1"1Y111IL4..M'nUCo. 2~

se tOl'nàsse faUa" se d,ispozeram algu1ils; sem a' ~~~os dlare:m
parte, II fazer fileI: carta o qul~ ja era impossível (i.\'eJ ONl;iílJ sorte,
rem~ttendb-a aos Capil;}es Fna-neiiScO' Anes Tienoeo" e' fiJlIl:z da
Hoch'a Ca,rdo'lO, c ao Coronel Manool de l\10UlJla, que já SUJilpU
nham estar soltos, a0S quaes, como mhos Lam"tiJcm. d~ Pe'FDam
buco, e n'er.Je apparenlados com ws'mell~loFes fami~ias, m,an
daram PI:oCU1'lIçilo pal'a esle, 01 para os mais p.artiaul&res,
que peraJl\L~ o Vice.-Rei ~ouveS&e~ql ,de \'raJkar-se' esc'trE!vendo
fi todos na forma que aqUI se contlJ1ua,

Carta ela Nobr('za 0:0' Vice-R'ei.

II Êxm., 87', - O rOlTCO que ha de te'mpo até as t'nonç6es
n dll navegação d'essa Bahia para este porto, n6s que'cspe
II ramos li V. Exc. n'esta terra, segundo os avis0s gúe live
t( m'os de Lisboa, e esperanças p'ela carta doe Sua Magestade
ti que Dcos guard'e, escri'pta ao Senado da Can'tera, por
ti desculpa o nlio mandarmos p~SS'oà d'esta Capilani'a, que
II em seu, e nosso nomé podesse' dai' a V. Exc, as boas vindas
II de soa chegada a salvanl'entd a e~~a, Cidade, de que nos
(( damos o parabem,. c da m'el'eé que Sua Magestad'c foi ser
IC vido fazer-nos em pÓr nas'mãos de V. Exc, todo o socego
II de Pernambuco, cujas inquiela'çõl's, e desg,'aças ha lantos
« 1I1\llo'S se lam'entam; (nas, por'receiarmos o de'sen'conlro, e
II não chegar a lempo esla nossa'd'ilig.érl'cia, e oorigação, re
(( conhecendo nós o que nos décorre~ e ,que os Capitães
(( Francisco Anes TiilOCO, Bl'az da Rocha Cardoz'o, e' o Co
c' roncl Matl.Oel Ga1'cia de !\loura estão n"essa Cidade, (la'rentes
« todos, e na lura'es nOSSI)'S d'esla n'lesma patria, lbes encaJ'
(( regamos com procoraçflo báslanle, qúe I~es' rem'e temos,
« bOscara V. Exc. e da nossa párt,e lhe beijal" a mão, desc\tf
« pando a nossa falta pela brevi'd1atle db témpo, súpptrndo
(( se haja V. Exc'. d)e v:rltH' dás. monçoes de J.o-H\ú, se hóu'v.'ér
II de nler~ceJJesla letl'ti e selJ's natUl'lleS' lão uti'l, e l\óflori(i'c'a
(, vis\Ul, e tão necessaría a'O estadlo em 9c'ue se acnam; e
II quand'o pO'r menos d'ita a o'fio mereça.m, fi'ol1.r~ I'ugar d-e po~
(( d'crl11'os f1'Jzér o que dev'cn'l'o's. A pesS'o'a' de'V, Exc', guarde
(( DeÇ\s" Ornda,. 30 d'e Ju'n'hd de t'7l4:,

( Iam· (l,~sir;nados mais de V'lllt~. )

Carta dCJ No/ntellfA,t. (tO$< Procwl;adonftSi,

( Pela éarba de Slu:r ~llagesbaid;e'que )I)e08 ~Ual1del eswipta
« ao Senado da €ll'meva, de 0i1imd':l,. ouja ó0pia' remeltfemM lf
(I Vmcs" com esta tivemos a certeza da vinda do Senlhr0:Jl
II VioeHtei do I~sta.d(i} do' Brasij~ pára essal ~idarcile; e sendo
\+. Gbl1i:gla'Çã~ fer'10sa' qIue logof wdós o buse{'5seOlQS ~oo1
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f( lIquella obsequiosa urbanidade, que he devida á sua pessoa,
(I nos desculpa a dislancia grande Jo caminho: e segundo
II algumas cal'tas de parliculares de Lisboa nos certificam de
« vir ° dito Senhor a Pernambuco a conhecer as perlurba
« ções, que n'elIe se excitaram, e !la tanto tempo existem,não
l( sabemos a brevidade com que o fará, quando haja de ser
l< assim. E supposlo haviamos feito eleição da pessoa, que
fi( de cá fosse a dai' ao dilo Senhor a boa vinda, e lhe beijar a
« mão, da sua c nossa parte, receiàmos o desencontro: E
« n'esta duvida nos pareceu recommendarmos a Vrncs. esla
II acção, como pessoas tão principaes, e interessadas nos
« sas, no sangue, no amor, e na palria; motivos pOl' que jul
li gamos a Vmcs. obrigados a nos fazerem mercê d'aceitar a
II procuração, que pal~a este desempenho a Vmcs. remelle
« mos; e para com clla juntamente, na primeil'a occasião
.1 que mI' possivel, procurarem do dito Senhor aquellas grll
« ças, e mercês que no memorial junlo se contém, por pre
l( missas de sua grandeza, e de nossas esperanças, de cuja
li mão confiamos conseguir muito maiores pal'a as melhoras
(I do serviço de Sua Mageslade, e socego de seus povos. I~

u para o que fór de obedecer, c dar gosto a Vmcs. nos acharão
« sempre muilo promptos. Deos guarde a Vmcs. Peroa'm
II buco, 30 de Junho de t7tli-. - Senhores Capitães Frarlcis
«( co Anes Tinoco, Braz da Hocha Cardozo, e Senhor Coronel
li. Manoel Garciü de Moura. »

( Assignaram os 17Íesm03 que na outra.
Assim se escreveu. E o que constava do memorial em

que se falIa, era represenlar o prejuizo, que pQr causa das
execuções padecia toda a tena, havendo O Ouvidor, e o Juiz
de Fóra, logo que vieram com as Camaras da Lidade, e do Re
cife, e alguns homens, que chamaram, feilo na presença do
Governador um ajuste, que se não executariam as fabricas
dos engenhos, e partidos, mas só sim os rendimentos para
satisfação das dividas, que tivessem os seus donos: e obser
vando-se este assenlo por alguns dias, os que foram bastan
tes para o engano d'aquelles conlra os quaes vinham de mãe
armada; depois d'elles, sem fazerem caso do que eqlre o,
proprios se ajustara, deram em executar a todos com l~nl<l
impiedade, como se lal não houveram ajustado; e por ISS(
se pedia que se fizesse cumpl'ir este assenlo. Tambem SE
,'epresenlava a falta insupportavel, em que os moradores da
Cidade estavam de agoa, pOl' havei' o Govcl'Oador lIlandad(
abrir a ponle do Varadouro, que el'a universal remedio par<
lodos; e ultimamente em um manifesto 50 expunham os fun·
damentos do prejuizo commum na conservação da Camarl
do Recife.

Partio o correio a 6 de Julho; e quando já no fim do me
osouberam os que andavam nas demoras de eleger procura
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1101' qne fosse, e não se resolviam, achando-se alcançados, e a
Gamara com elles, resolveram escrever, e mandar proprio
em os principias de Agosto. O tempo nl'ío era o melhor para
as jornad;as de um, e outro, por ser inverno e rigoroso; e
por essa causa se dilataram no caminho, e a~nda que todos
na dilação os desculpassem, com tudo para a volta do pri
meiro se suppunham já bastantes dias, e d'elle por outros
caminhantes, que tinham de lá vindo, nenhumas noticias se
colheram. Não deixava de haver desconfiança.de algum ris
co, pelo adio que havia nos contrarias, e mais havendo de
passar por Dnna, e Porto-Calvo, onde estavam ChristovãD Paes.
e José de Banas, pouco seus affedos, por () conhecerem con
tm Camarões, e todo da Nobre7.a; mas, como era n'esta parle
mui segUI/o, e no que se conhecia ler de ....3101'0&0, estas mes
mas razões o afiançavam para desmentir as mais que se Dffe
~'eciam para receiar.

Como não levavam a bem os do Recife a Real GI'aça que
lN-Rei benignamenle havia feito1 sendo D desejo cm tDda
aqueUa plebe mascalal ver a gente, e os Nohres da terra des
truidos,3 cada passo arguiam quererem estes fazer motim,
:e levantnr-so. E perguntando-lhes alguem que os ouvíra,
que fim ou para que estando tl'ío obrigados da mercê de El
Rei, por se não desdizerem, eram ~s respostas umas razões
em fundamentos phantasticos e mal seguros; mas sempre da
sua falsa prophecja allirmativas : e islo fizeram varias vezes,
porque se succedesse, que algum arredasse um pé fora do com
paço em cousa bem alheja,c bem diversa, e cahissea"ira dajus
tiça apaixonada sobre todos, confirmandD o vaticinio, que da
astucia diabolica influidos tinham feito. E quando vieram a
conhecei' que se não armavam por aqui em forma as esparrellas,
e viram de tantas suggest6es nfíose fuzer caso, mudando a ol'a
çtío pela passiva, elles proprios se faziam os levantados; e tão
devéras, que comprando P. recolhendo estavam carnes, e fari
nha ,e todD necessat'io, a quem mais recolhia em soa casa, do
modo que para o levante primeiro com semelhantes preven
ções se aperceberam; mas com differença que, se então o dis
punham em segredo, e com cautela, agora se'rn que a confes
sa-Ia os obrigassem, a todos o diziam claramente, para que
o "oubessem ; porque o Ministro, e o Governo os animavam,
entendendo que, destruida esta parte dos de fora, fical'ia sem
tel' quem os aceusasse das desordens, que até alli tinham
obrado.

A muitos no p,'incipio pareceu serem todas aquellas
isposições em ordem a inOuir nos animas dos de fora algum

receio; para que por este sedispo'lessem tambem a rebate-los;
e elles pelo ind'icio, negando-lhes a causa, os accusassem;
a d'este modo, sem de todo se duvidar da traição, com que
l'aquelles insolentes podiam 501' acommelli~os, sequiosos

TOMO IV. 38.
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andavam os tle .f6rll, e vigilantes, s:e.m d'l\rem de si m~Btl':aS
algumas, nem !iign~1 d.o que entendiam, (Das desejosos de.
que-a tent-aç-íIQ, que o diabo lhes PI'OPOZ, Ue 1.e-vant~l''6m- e, os
vencesse a tQ<ilos; poisvenoendo-oa fi~vam livres de Uql,1
vez de mais oulras tenta-ções; pOI'qlle se suppuoha não Irhes
sahir o jogo tãl) barato, como o tinham relratado Das itléas.
Não Ibes suooedell ainda por aqui 00010 tl'açaram, lenqo
florem seD;lpre os pen!:">.amentos no levante, alfirmavll-se o
faze-II) pOl' terem enlresi ser-lhes mui conveniente, e jli que
nilo de out.ra maneira, sendo emijora clles os autores, c os
cabeças. Assentado haviam, que, em chegando navio de Lis
boa, L0dos se pozessem em armas. se anles d'isso os de f.ora,
provocados por elles,. ~e nlio anticip8ssem.. por se I'esenti
rem das Q\illieias do mal, que por sua parle obr~ra lá a sua le
aldade, e lratavam 60tn esle modo de refórma de emenda-la.

Como and ..vam espalhadas por toda a terra as I)elicias
d'este levante, e se notava que ao Governador OnlIo disses
sem os da Camara, que por não serem do mesmo animo to
dos, e eIle se fa~er de,!:">ent~radido, se nl;ío davam por aeha(jQs;
via-se que per horils niío tardaria 1Ilna pcrdiçHo total. Na
vind,a do Vioe-~ei se PUnIJllm as esperanças de socego; e
oulros ~inhalll qu.e COlij alia se acce~erasseo inlelilto li!os mas
cate,&; não ta'~llo pensuadidos da vingança, que não davam
por loml!d,a" qu,anto accusados do reoeio do deliclo, de que,
co~beoond@-secomo I'éos, Não alcançariam o seguro, POlitas
as cousas tI'estes term0s, se resolveu o Procurador da Ca mara,
que serv,ia" sem revelai' aos oomparloeiros, porque o não des
cobrissem" a ,dar parle de ludQ ao Vice-Rei por carla enviada
pelo Palaoho dos Padres de Jesus, que estava th~ parlida panl
a Bauia, e oe a seguinte.

Carta do P-rocul'aclor da Cam(wa (lO Vice- Uei da Bahia.

« Ewm. Senhm'. - Acho-me com occupaçfío <,Ie Procura
c( dor do Concelho no Senado da Camara d'esla Cidade, e
C( obrigaJo a dar parte a V. Exc. do estado d'esta terra, por
Cl estarem os meus companlHliros fÓl'a, e o Juiz ausenle em
II diligenoias de seu cargo, porque por esta minha noticia
Cl possam os sel;lS natl,ll'aes conseguir o socego, de que o
« privam os l:Dorad<lres do Hecife, resenlitlos da Real Graça,
« que Sua.Mllgeslade, que Deos guarde, foi servido fazer-no,
« e de que se manifestasse a calum]lia com que pr~tcndiam

« a desl.1'ui,çfío, ,e mina total de Pel'llambuco; moLwos que,
« quando pai' mis:ericorQia de Deos nilo cheguem a executar
\( s.e, dão a,o IlleFleS que sentir, ]!leia impossi1lilidade de repa
I' I'a-los, à ;vista da pl'0p~nsão do Senhor Gevernadol' em favo
« rece-los., e Len,çã0 com que obra contJ'3 0S de róra, que 05
li lião $egu~m. Ue IHlblico n'esLa praça, e em loda ll,
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« Freguezias, que os moradores do Recife intentam levantar..
li: se; e para ISSO se estão prevenindo de armas, e manti..
«- men~os, como para o levante primeiro que fizeram se pre
« veniram, e tem para ajuda-los os mesmos que então tive"
• ram; porque todos estes se acham do Governo tã<!l favore
1\ ciclos, como d'antcs: em Goianna se conserva um Terço
41 de bandoleiros, de que he Capo Manoel G00çalves Tunda
« Cumbe, que tem sido o llageHo de Pernambuco, e ha pou
u cos tempos matou um seu Capitão um homem aespingar-da;
IC e sendo preso por culpado na devassa d'essa morte, o man
~ dou o Senhor GovernadoT soltar sem 'fazer caso do crime,
li- O intetllo dos levantados he com l?ste Terço, e outra muita
II gente.semelhante, que por fóra tem á sua 'ordem, matarem,
Il por assalto, todos os que' paI' Sua Magestade foram manda
~ dos soltar, e aos mais que andavam fugitivos, que poderem,
Q( para assim consegmirem perdão do dilo Senhor, sem quem
(( lhes seja parte. E. he certo, que d'este modo poderão fa
l( zer grande estrago, achando a cada qual em sua casa sem
(,( prevenção alguma; porque, tendo-a, lhe farão d'isso o
(( ma-iol' crime. O Senhor Governador está de partida para
« Itamandaré; e se publica levar comsigo o Terço de fnfan
« taria da Cidade para a deixar mais, desprevenida. He o de
\( que se me offerece dar parte a V. Exc.; para que, attende-ndo
l( ao que con.vem ao serviço de Sua Magestade, e bem de seus
l( povos, seja servido impôr-Ibe o remedia, que róI' coO\'e
l( Diente. Ocos guarde a V. Elxc. Olinda, 15 de Outubro
Ilde1714.

II João Lins de Brito )1

Na companhia d'esta foram onze cartas de particulares;
queixas de mulheres, a quem hayiam offendido nas pessoas
ue seus intNessados com mortes de alguns, roubos, e desaca
tos de outros; e além d'estas escreveram vinte matronas prin
cipaes a carta que se segue, em que loullsvinte se assignaram:

Carta ao Vice-Rei, de vinte Matronas dtl Pernmnb?u:o.

« EXrJ1. Senhor. - Supposto oonsideramos a V. Exc. mui
« bem informado de todas as desordens, que tem procedido
« em Pernam.bu~o, lião nos cIDosta ter chegado a(i)S ouvritlos de
CI V. Exc. os lamenLav:eis clam'ores, e repetidas queixas, com
(I ql!Je bnadam ao cé0 todas as mulheres honradll<s d'esta ter
l( ra; porque violeOJtamenLe passaram os goJpes da tyran
« nia a ser d'esLlIago fatal, não só das fazendas, mas ainda
(( do mesmo oredito, e reconhecimento; porque, depois que
I( o odio dos mevcad(i)res do R.eoife safiio a publico com as
II suas perlllioiosa~ separações a ser escandalo de toda a No
I( breza, a quem al'gwram os Ca'bos, qu:e encaminharaQII a
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« sua total destruição, bcm se entendeu que os fumentava
(, impulso superior, que elles souberam grangeaJ', porque
« souberam melhor despender. Ufanos com este seguro tra
" taram de execuLar por si mesmos as prisões dos ho~ens
« mais nobres, trazendo-os ignominiosamente opprimidos
Cl de desprezos, affron Las, e Lyrannias., dando-lhes publicas
« vaias com alaridos, sem que bouvesse podêl' qUf' 111'0 es
« tranhasse. Aos mais que poderam escapar melLidos pelas
a brenhas e maHos, com o rigor do inverno, a esLes se lbes
(I distrabiram as fazendas, queimaram casas, deJ'J'iburum en
\( genLJos, consumiram cobres, prenderam escravos, e co
« meram Lodas as criações: e sem que lias valesse o indul
« to, e privilegio do sexo, nos punham na ruá affronLosa
.( menLe despidas, porque tudo nos roubavam os soldado
(I das alçadas; nfío sendo pod~l'Osas as ttOssas lagl'imas, des-.
I< amparo e descompostura, a aurandar a sua contumacia,
« ficando muiLas de nossas filhas donzel1as sem abrigo mais,
« que o lado de suas affiictas mfíis destituidas dc Lodo o bem.

" Tudo bavia de succeder assim, á vista de que tivessem
" faculdade os mesmos ~linistros do adio para crem os
" propri.os execuLorcs de suas vinganças, pl'il1cipa\llIente
(I um chamado Regimento do Sipó, ou de Bandoleiros, que
« he o seu proprio nome, (de que tle Coronel Manoel Gon
( çalves Tunda-Cumbe, ( um vil, (l por Lal opposlo a Lodo o
« homem honn1do) que se compõe de mulatos, curiho~

«( cas" e mamelucos, inclinados ao latrocinio, e a serem ho
« 111 icidas, paga ndo-se por si mesmos das aIc;adas, e executan·
li do outras violencias, que a mouestia cala.

li O que aqui expomos a V. Esc., he verdade e muito coarc
(( tada, por nHO molestarmos a paciencia de. V. Exc., porque
« passaram muito avante as suas tyrlll1nias, ogolfados
li no. interesse do ficllrem senhores uos nossos bens. Foi
« Nosso Se-nhor serviuo deLerminal' corn alla providencia,
l( que viesse V. Exo. ao Brasil para Lermos o ('ecul'so de nos
« sas affiicçôes. Nossos maridos, ainda com ú receio do que
« por ellC's tem passallo, opprimidos nas asperas (\ rigorosas
« prisões, acham que o calar lhes está bem, na certeza de
(I que a causa. da jusliça para elles está metliua nas con~

« cbas, e o fiel ti'ella inclilHldo J c "en10B que a paz nfío esta
« segura, porque prevalecem os adias cada vez mais enve
« lhecidos, e a cada passo a vemos arruinada, por continua
(( rem consulLas, e convenLiculos; fornecem-se os n:or~d.o
I( res do. Recife de manLimentos ; appareeelll Lodos os llH!IClOs
(( pl'ovaveisde.alguma alteração: porque, como nHo po~cram
« Lolerar, que a piedade de EI-Rei, Nosso Senhor, acudIsse li

« atalhar a taLai perdição. de Pcrnam buco, e de algum moda
« se julgam prejudicados no& a~sur~os, que c~r.nmell,eranJ)
« principalmento no tia desohedlcncJ.a ao legl~lmo (..ove,""
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nador na pessoa do Jl1uatrissimo Bispo D. Manoel Alves
1 da Cosla, cujas singulares virtudes reconhecem, e vene

ram todos d'esta tena, machinall1 o que lhes dicta a sua
I mesma tenção.

rt Tiles estas circumstancias representamos a V. Exc,.
com aquella humildade e submissão, que devcmos, a quem

, prostradas rogamos e, pedimos, que, por servi'io de neos
NQSSO Senhor, e de S, Magcstade, seja sel'vido acudir com

I remedio prompto a atnlhar a milla, que nos ameaçam tão
. perniciosos indicios; porquejá com estes receios muitos
I de nossos maridos se vão desterrando, e buscando nos
: sertões entre barbaros o sooego, que não podem alcançar
I entre oatholieos, que professam todos uma lei. Tudo COn-.

fiamos, e esperamos IUCI'eOCi' na prudeneia e zclo de V.
Exc., pum que nos fique perpétua a obrigação de rogar
mo a Oeos 'osso Senhor, prospere a V. Exc. a vida e
saúde pOl' fel icissi mos annos, som pre applaudido, sem pre

I venerado, e sempre reconhecido pelo total restaurad.or
I lIe Pernambuco, com cujo serviço lerá S. Magestade maio
I rcs empenhos, para o agradecimento a quem tão pontual
I o sabe servil', A. pessoa de V. exc. Gual'lJe Deos muito

II anilas. Pel'Oambuco, 'lO de Outubro ue 1714.
( Se(/lIirtm-se as assiynaturas. )

Como esta queixa era geral em toua a terra, e as partes
'lueixosas eram multas, j),Qrque a todos ~brangel) a oITender
I lyrannia, que, como raio quc cahio sobre \-,ern:,lmpuco a
abra~a-Io., não ficou, lugar, que não queimasse; sem noti

i.a lerClll (resta carla, Olllras trinla matronas uas principaes
iI. 'rum n\i mesma oceasíLlo tambem a s.ua, que, como memo
'ial, ou míluifesto das virtudes do Governo, e Ministl'Os, pre
el.ldiam na vinda do Vice-Rei melle-~a em sua mão pessoal
'1lente tO.das juutas; ma$, VCIH.!q que tardava em Vil', se re
',ol,vcram a manrla,-la no paLaeho dos Padres; por ir se
Furo de a toroarel)'l, omo eostumavam, dand.o busca a lu
lo, e a lodos danrlo s.aque: continha o seguinll;.

Carta ao ·Vire-Rei de tri1HCt ~I/atronas de Pernamb.uco.

«Exm. anho?'. - Aos. pe' de V. Exo. chegamos a pedir
( justiça contra o Governador Felis José Machado, contra
(°Ouvidor .João Marques Haealháo, e contra o Syndieante
I Chrislovão Soares Reimi'ío, das injustiças, e violencias,
I quc nos fizeram, dos desprezos, com que nos trataram,
( dos escandaJos, que deram, das crueldades, e tyrannias,
I que executaram, e finalmente do estado em que já pai'
( ultimo nos deixaram, não ainda pOl' vil'tude sua, nem
( porque cessasse n'estes tyrannos a vontade de persegOi\"
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« nos, quand'o o seu intento era acabar-nos, mas pela be
l( revolencia Real do Sereníssimo Rei, e Sr. oosso, D. João V,
« que felicissimos, e longos annos goze em paz ele seu
« reinado, que, illustrando-o a luz do Espirito Santo, pôde
II com elIa descobrir QS enredos, e falsiCilades, que contra
«. a fé mais pura, e mais leal de seus vassallos sc haviam
« machinado. .

II Pelas inclioaçOes do Governador c de taes Ministros,
\! desde que chegaram a Pel'nambuco, fOI'am maltratados de
« algumas de nós os pais, do outras os irmãos, os filhos,
" e os maridos, e de todas não houve interessado, que po
ti desse tel' descanso em algum dia; porque logo fOI'am
i( r~res05 uns, e Qutros se remetteJ'am pelos mallos, como
I( féL'as, deixando-nos em evidente risco, e desamparo, por
II fugirem das tropas de soldados, que o Governador man
« clav~ a prende-los, ou a mata-los; que lltrevidos, entl'an
II do-nos pelas casas, nos fa-ziam desacatos, e com desprezoli
(I nos tratavam, sendo os mais escandalosos os chamados
« do .Sipó, do Terço do Tunda-Cumbe, um bandoleiro lc
I( vantado com uma quadrilha de ladrões, mulatos, curi
(I bocas., e mamelucos, que viviam de roubar, e de matar
l( sem outro ollicio, e por taes foram comprados pelos 010
l( radores do Recife para os ajudarem no levante, que fi
« zeram.

II A estes achando o Governador n'esta ordem de vida,
l( qnando veio, e n'este trato devendo estranhar-lhes e re
l( primi-Ios, os consel'vou assim, e os prevenio de armas,
u e munições, e fez ao Cabo Coronel de todos ellcs, e dos
fL mais, que adquirio, depois que passaram de quinhen
li tos, dizendo-lhes mandava El-Rei agradecer o que pelos
l( do Recife haviam feito, pal'a n'esta occasião serem con
« tra nós o maior fiagello, que, entrando-nos pelas casas
u dentro, todas as vezes que queriam, esquadrinhando o,
I( cantos d'ellas, lhes soffríamos quantas liberdades solta
I( mente nos diziam, e outras descomposturas cscandalo
« sas, pegando, e roubando quanto achavam; porque nao
« havia nas casas resistencia. I~ do mesmo modo se ha
I( viam os caboclos do Terço do Camarão por outra parta,
« que uns e outros nos tiveram em sujeição maiOl', e em
li mais t6ste captiveiro, do que o passaram nossas mfiis do
l( seu rigor, e seu estrago.

I( Fugiam nossos pais, filhos, maridos. e irmãos, de se
4( rem presos; pO'rque aos que prendiam não tratavam co
I( mo presos, senão como aquelles que cumpria fossem
I( a1fl1ontados das palavl'as dos que rá moram, brancos,
I( negros, mlllhel'es, e rapazes, que como Fal'iseos os per
I( seguiam, dizendo-lhes liberdades tão soltas, que aos cap
I( tivos mais vis se não disseram, impondo-lhes infames no-
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~ me , e appellidoli, que para esse mesmo fim os mandava
« o Governador corn-r as ruas, l'egosija lldo~se .com este FUls
« salempo, pelo gosto, que tambem dava aos moradores;
« e chegado ao oallabouço da prisfío, alem do aperto d'eUa,
II era maior o em que os punha Luiz Braz, seu carcereiro
II para obrigl3-1os a comprar a peso <le ouro algum adlivrio,
II que lhes dava.

II Todos estas diligencias se fizeram depois de, logo
~( oos principios do governo, mandar este paI' uma devassa,
~( Que til/OU o Ouvidor do levante do RecUe, publicar a som
« de caixas em bandos \!leias ruas a mllltos por incolilfiden
(( tes, e querendo justifica-los, oonvocou para isso os Ouvi
\( dores da Parahyba, e Lagoas: e sem duvida o fizera, se
u gUr)do II vontade, com que estava, e appetencia de todos
l( os do Recife, se os dOlls Ministros, que chamara, não se
~I excluissem, dizendo não tinham ordem de Sua Magesla
« de, neO'! alie tambem para chama-los, sem o fazer a exce
(( dêl'3, obrigando-os:J. vir, corno vieram, a seu chamado.

« Na Devassa, pelo Ouvidor Lirada, do levante do Recife
-{I se forjou a primeira fabrica do cri'me de tl'aidores; por
le que Quiz atlribui-Io aos homens d,a Nobreza, e aos maia
(( de fóra, e desculpar aos que realmente estavam incur
II sos n'elle, tomanuo por testemunhas aos mesmos que o
(( moveram, QUo não só eram inimigos des~obertos, filas iam
« a dai' a culpa a quem os desculpasse; POIS, sabendo muito
(( bem osle linistro do pel'dão de Sua Mage tade, seatl'eveu
II sem d'olJe fllzel' caso, li tirar uma devassa do le,vante pri~
(I m~iro, que pelo dito Senhol' fóra perdo.ado, o do segundo'
t( desprezando a que em sua mão tinha, tirada pelo Ouvido:
l( Luiz de Vlllençoella de testemunhas Que no lempo do
r( cerco sahieam do Becife, em que ficara comprebendi
ti dos lodos os que o fizeram, tirou a sua, sendo os mes
ti mos culpados testemunhas, e com estas fez traidores
« aos Que estavam innocentes; e deu o louvor de preveni
I( dos ao lovantados, abonando-os com dizer, que de bo
I( amente elle Queria ser cabeça, e aulol' de Lal le\130te
II com o quo nfio disso nada; pojs o fizel'am pOl' querere~
Ir a Nobreza, e os moradores das fll'eguezias de fóra ii' con
n tl'a olles, c rouba-los, com intento de se levantarem, co
{( mo elles o ClíIol'am, com a praça, nua obedecer ao Go:ver
(I nadol' quando viesse dar entrada ao Fl'ancez, e rebeIJar-se.

« Estes foram os preLex.t.os do levante do Recife, sem na
rI devassa se in~uiril' quem o. fizel:a, nem. ~or que causa,
l( para que assim se desmentisse a que tirara o Ouvidor
II Luiz de Valençoella, e por isso ficasse a verdade mais
II occuHa, e mais secreta, q,ue se fóra a oxamina-Ia, cha
« mando testemunhas mais capazes, acharia facilmente Que
« o levanto Ozer.aW os moradoros e Gabas da praça do Re...
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cc cife, tomando por motivo para elle a sua lealdade' sen
e( do o que os incitára tão diverso, por não ser outr~ mais
cc que o de vingarem-se os mercadores de alguns homens da
« Nobl'eza, olfendidos da soberba, com que tratavam aos de
e( fóra, lhes tirassem das mfíos as bengalas, que tão sobe
« ranll~s; os pozeram ; e os Cabos e Soldados por terem
« rendIdo os moradores, quando por ordem de Sebastião de
« Castro iam a prendê-los.

, « E parl1 resentidos conseguirem a vingança, se con
« Juraram, e se preveniram de todo o mantimento neces
« sario, seis mezes antes do dia 18 de Junho de 1711, em
« que se manifestou o levante, e se fez publico com tan
« to escandalo, como sabem todos, negando a obdiencia
« ao Governador o Senhor Bispo, ao Ouvidor Geral, e ao
« Senado, e dando-a a um Capitão da Praça, João da
« Motta, por elIes por Cabo levantado, e a um negro Mes
« tre de campo do Terçó dos Henriques, que logo bota
« ram bandos e se trataram como Governadores, tendo
« por Consell:ieiros de Guerra tres lettrados, Antonio de
« Souza Magalh5es, Francisco Ferreira Castro, e João ~Ief':
I( des de Aragão; por cujos pareceres todas as disposições
« d'aquella guerra se dispunham e se tratavam..

t( Ajuntou-se mais para anima-los D~ Francisco de Sou
« za, q ue com elles, e seu filho D. JolJo de Souza se met
(I teu no Recife, depois de mover a Christovão Paes, ao
(I Camarão, a Paulo de Amorim, a José de Barros, fi to
« da a Aluribeca, e a todo o Cabo; e tomou tanta ousa
« dia o Camarão, que deu Palentes, em seu 1I0me, de Ca
(e pitães-móres, e de Sargenlos-móres a homens brancos;
l( botava bandos obrigando n'elles a todos a segui-lo com
c pena de traidores, e de confiscação de bens, dos quaes se
« fazia senhor, á vista de seus donos.

u Animados os mercadores com esta escolta, tomaram
« as Fortalezas, fazendo-se Cabos d'ellas ; e virando a AI'
« tilharia para a tena, começaram contra el1a a di pa
I( ra-la, fazendo mais forças, e tl'incheil'as, para malhol' ne
« gar a entl'ada a quem la fosse. Os de fora, que alheios
el do caso estavam em suas roasas, chegando-lhes a noticia,
« e depois d'ellas as ordens de 'quem os governava, des
1\ ccram para baixo a pÓI'-lhes cel'CO, e aperta-los, onde es
« tiveram ao rigol' do tempo, e mais das batalhas, qua
le tI'O mezes menos onze dias; n'estes foram acoItlmelli
« dos pelos do Recife muitas vezei com batalhas, por ter
Cl ra urnas, e outras pelo rio em barcas de muita genLe,
Cl e peças de campanha carregada!!, de que resultaram
(I muitas mortes, e sempre muitos feridos,

« Da chegada do Governador a 8 mezes veIO da Para
(I h 'ha, onde assistia, Christovão Soares Reimão.. e se
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«aposentou na praça do Recifo a syndicar do que elle
« quiz: e no mesmo tempo se embarcavam para ·Lisboa
« os que estavam presos por comprehendidos na devassa
" do Ouvidor, e tão recoolmendado o seu aperto aos que
l( os levavam a seu cargo, pelos homells do Recife, que
« segundo o trato, que lhes deram nos ferros, e nas pri
II. sõcs toda a villgem, por milagre (Ie Deos chegaram
(( vivos. -

cc ~a devassa d'este Ministro nfío juraram mais que
I( aquelles que pelos confidentes do Recife eram aponta
( dos, escolhidos por taas das Freguezias, e alguns d'el
« les captivos, e gente vil, mal inclinada, conferindo pri
,I meiro com Antonio Gomes Ferreira, em sua casa, o que
« haviam de juraI', sem e ellcontl arem sobre o levante
cc primeiro, de que sabia muito bem quem o inquiria,
« lIave-lo S. Magestade perdoado, E se alguns por refe
I( ridos n;'ío ~elldo parciaes fOl'am chamados, a estes des
" compuuha de palavras soltamentd, fazendo-lhes amea
" ças de os prender, de os mandar para Li.sb03, e de lhes
(c' fazer pagar as custas .das alçadas. E alguns houve,
I, que, por se remirem do aperto, em que se viam, jura
(( ram o que elle quiz, que era o mesmo que os mais ti
«( nham jurado, E se por maís anImoso, e tlmol'8to de
(I consciencia ,algum ('esoluto se expunha a ir para a ca·
II dria, e nilo o juraI' falso, o mandava, que se fosse, e
" nfio jurasse I

II N'esta fórma procelleu esta devassa 10 mezes em
cc que a mais de trcsentos eondemnou, e perto de sessen,ta
( estavam presos, e ainda procedêr'a, se pela miscl'icordia
(( dé Deo\< EI-nei o não lírilJ'a, quando os homens, jil des
1\ esperados t1'este recurso, que esperavam cinco mezes
" lIIellidos pelos mattos, apetecendo mais a morte, do que
l( tal vida, nenhum reparo punham em penle-la; pois se
II viam sem quietaçi\o, sp-m honra, sem fazen6la, que tu·
« do /I tyrannia da má justiça lhes tirára: nós e nossas
(( (ilh"s /la des1mparo; e ellllS perseguidos anuam só pelos
1\ maltos com ci\boelos, e' tapuias a rastejai-os: as es~

1\ tradas tomadas, e os caminhos, pal'll não haver comers
lo cio; e selTl passaporte do Governador, do Tunda-Cum
cc be, e CUIIWI'fio, ningllem passava, inda que fOSSQ Sacel'
li uote. As lavouras perdidas, os engenhos, e os parti
" dos sem d'elles se tratar perto de dOlJS armos; por se
Cl paiSsal' parte d'estes no eerco do Hccife sem se separa
c( rem d'elle quatro mezes conlilluos, occupados pelo Ga
l( vernlldor os moradores em fazerem trincheiras, onde se
(I acham, que nunca foram necessarias, que só para mos
I( tJ:ar, que as nflo fazia pOI' servirem, escolheu os lugar
II l'es incilpazelõ para ellas, E ultimamente afugcnla-Jos

TOMO IV. 39.
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« dos rigores das prisões, para, que QS~ buscavam, e dos
« feITOS que de proposito ml\ndou Q Ministro fazer para
~ atormenta-los, tão curtos, que apeQas Joes dessem lugar
« a pÔr..,.se ~m pé, não 8 dar passQ, quadrados, e farpa
«( dos pl\ra feri-los, como feriam, e tão justos, que aos
(I que tinham aS pemas cheias, lh'as inchilvam.

'I Não faziam o Governador e seus Ministros eslas de
li monstrações e taes excessos, porque fossem mais que
« todos leaes a S. l\lagestade; que, se o foram, não favo
(I receriam nem abonariam tanto os que por sediciosos
(C eram conhecidos, e tão absolutos, que, mandando-lhes
(,( o Governador Geral O. Lourenço de Almeida dar per
I( dão d.o mal, que haviam feito, o não quizeram; antes
fi porque não chegasse a noticia 80S de fóra a quem tam
" bem abrangia, o subnegaram: o que se colhe das ten·
(I ções pelos effeitos, he muito contra o que se deve á
(I lealllade, por quererem por suas conveniencias pl'oprras,
(l e interesses segura-los, do que deviam pel't.letr, e dar
« se a EI-Rei, pois lhe tocava.

(( E se confirma com a voz publica de todos, que ho·
" je ho vulgar em toda a terra, assim nos da praça, co
« mo nos de fóra, que os do Recife se levntam nova
\( mente, ajudados do Camarão, de Christovão Paes, de
: José de Banas, c do Tunúa-Cumbe, que estes com os

(I seus quinhentos íllistados se conservam no mesmo ser, que
(( d'antes, e com circumstancias do favor que lem, de
(I quem governa; porque, 'matando um dos seus espoletas
C( ao Sal'genlo-mór Gonçalo de Oliveira Ledo, em Goianna,
" e sendo preso por culpado na devassa d'essa morte,
(I que foi vista, o mandou o Governador soltar, dizendo
( que níio era bem estivesse preso, sendo Cabo. Este
( levante he tHo publico cntl'e paJ'ciaes, e os que o nfio
(I são, que nas boccas dos homens, e mulheres, dos bl'lln
(I cos, e dos negros, anúa pelas ruas dizendo-se a pl'e·
Cl venção, com que se acham para elle, assim de ar
({ mas, de gente, e munições, como de mantimentos que
(I tem recolhido no Recife; e a causa que dl10 para fa
( ze-Io, he verem que as suas falsidades foram desco
«( bertas pelo soberano; e para alcançarem perdllo das
« gl'uves culpas, em que se acham comprehendidos, querem
li tomar arma:;, e por assalto matar a todos. os que fo
({ ram presos; e por ordem de S. i\Jagestade se sol tara m to
I( dos os mais que na clevassa, que tirou o Ministro cm·
« penhado, se culparam ,. para que assim. nlio tenham
( parte, e fiqnem por este meio, que o dla~o lhes pr/?
« põe. logrando o que não poderam consegUir por falsl
CI dade.

I « AjuQjl-oS para istp o Goverpo ~ QS anima; porq1J e
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«está da sna parte e conLra a Nobreza; e fazendo-se
u desentendido pretende desculpar-se, qua 'ltIo se enten
(I de bem, que n'esLe temp<.>, em que por horas o levan
u te se espera, está de partida para Tamandaré a ver o
II Forte, cuja obrigação era faze-lo, quando logo veio, e
« tomou posse do Governo, por ser essa a ordem de S.
« Magestade ; e ainda agora o faz, por vir a pello para
u a desculpa do levante, que, por ser por elle disposlo,
li se con:>.ebue, e sera faeil por eslarem os da 'obrez3
« divididos, cada um em sua casa, tralando de suas obri
u gações, e sem defesa.

li QUE' maIs se podia esperar da tyrannia? Pois por
li certo, que nelll todas as que fez o Governador e obra
I{ ram os Ministros, aqui se manifestam; porque outras
li muitas 1101' modestia se niío contam e se deixam, a
u que Deos lhes tome conta d'ellas; e das que temos I'e
u f~J'ido pedimos jusliça para emenda, e para exemplo.
lt Justiça, Senhor, contra estes Ministros, que com o que
II obraram deixam para largo tempo arruinada esta con
u quista, c com o levante ficani de todo o ponta perdi..
«da. Pernambuco, 12 de Outubro de 17f4-. I)

(Seguiam-se as assignatwY/Js,)

CAPITULO XXIX.

~Ialdade do Governo de Pernambuco, seu pe5Simo procedimento, e immo
ralidade. No"a perseguição ao l"..dre Jc~ Mauricio. Chegada d"
frota, Dr Lourenço de Almeida substitue a Felis José Machado, e o
Dr. Jose de Lima Castro aoDr. Baoalhão.

t '714 e t'i' 1S.
Aos 17 de Outubl'O sahio pela barra o pataeho para a Ba1

hia, em que iam as cartas, que se leem no capitulo ante..,
cidente ; em 27 chegou ao Recife um palebote vindo d'alli,
que trou<'e a rpsposta 110 Vice~Rei, e com elle a Pro,visão pa
ra os SE'nhOl'es de Engenho, e lavrador('~.., que foi para os
da terra a melhor nova, e bem mâ p3l'a os do Hceifa; po,.."
que fez parar as insolencias do pernicioso Baealhâo; e fi
cou senllo um freio para ellt', e para todos os Mascates, que
pretendinm apossar-se dos cabedaes dos morad{)rcs, e pó
los mendicantes pelas portas. E bem se prova este. concei
to da malicin, com que pl'oceden pata engana,..los no assent
de suspender as execuções, em que votou; e quando COm
este dolo os teve. mais de dentrO) como se para tal ajmite
não Overa concorrido, patente fez o desengano do intento,
que & levára. Era o clamor notavel nos: de fóral veu4o":H}
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executar tyrannamente, e sem recurso, por ficar-lhes este
muito longe, posto que ainda assim alguns appellássem
para esse, suppondo o fizessem a elle observar o que anul
lava, pois o tinha feito, a vista do qual favor andavam os
no Recife mui ufanos; em breve porém vieram a conhecer,
qual os que por amigo lhes fazia o Bacalháo, era como os
que aos seus costuma fazer o diabo, que os engana; porque
no fim se acham todos ClIgana,los : e estes se acharam com
o encargo de repõrem quanto por meio da exccuç;1o vio
lenta houveram, perdendo os gastos, que para ella tinham
feito, e pagando toda a perda de que se via, que foram cau
sa. A resposta do Yice-Rei era concebida nos seguintes
termos:

Carta do "ice-Rei, á Nobreza de Pernambuco.

li Com mui particular attenção li a carta de Vms., es
« cripta em 30 de Julho d'este anno, em que me duo os pa
u rabens da minha chegada a esta Praça, justamente me
II recidos do grande desejo, que me a campanha, de passar
" a essa Capitania para pessoalmente mostrar a Vms. a es
(( timação, que faço.de tão honrados e leas VassaIlos-, quaes
II sfío os que EI-Rei meu Senhor tem na Nobreza de Per
« nal11lJUco, e o quanto me seguro, que, lembrados Vm·.
II das memorias de seus predecessores, continuem em imi
ti: ta-los, corno s$mpre fizeram em tudo, que foi do serviço
II d'IJ:I-Rei meu Senhor, soccgo d'esses povos, e obediencia
II de suas Reas Ordens,

« As importantes, e varias depenc1encias que fazem pre
II cisa a mi'nha assistencia n'esta Capitania, totalmente me
II difficultam passar a essa n'este anno; o que no futuro
II hei de fazer para dar inviolavel cumprimento ás ol'dens,
u que trago d'IJ:I-Rei meu Senhor, cuja piedade e Real grllIl
u deza he toda dirigida a que os povos d'essa Capitania vi
(I vam em um perpétuo socego, e inalteravel amizade; o
(I qual eu eSl'ero, que o zelo, e obrigação de Vms, façam
cc conservar; sem que haja menor inquietllçrio.

II Se em quanto nilo passo a essa Capitania Vms. tive
l( rem algumas representações que me fazerem, pelo que res
(C peita ao bem publico, Oll partioular, lenham Vms. enten
cc dido, que me- hUo de achar com a,vonlade muito prompta
( para lhes deferir a tudo, a que justiça der lugar, torno ago·
II pa fiz, re~peitando ao. miseravel estado II que VllIS. me
« insinuam na sua Carta, est.á hoje reduzilla essa Capitania,
II fllzendo a mesma representação o Senad o da Camara
" de Olinda, e os Senhores de Engenho, e Lavradores, o
(I requerimento de que havendo-se feito uma junta, em
« que assistiram a Camara da mesma Cidade de Olinclll,
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e os Senhores de Engenho, e Lavradores de Olinda e a
do Recife, o Ouvidor Geral, Juiz de Fóra, e algumas
pessoas mais, para que se uiIo arrematassem as fabricas

( dos Engenhos, e fazendas, o que se havia observado, agora
4( novamente se principiaram a arrematar as ditas fabl'i

cas em manifesto darono, e prejuizo do bem cornmum,
E attendendo eu ao serviço d'EI-Rei meu Senhor e á con

« servação ele seus \'assallos, mandei passar uma Provi-
1 são, para que se suspendessem semelhantes execuções,

em quanLo o dito Senhor, a quem dou part~ de o haver
feito, nITo :\landar o contrario. E como para o mais, que
Vms. me representam na sua carta, lhes não posso defe
rir sem primeil'o ouvir as pal'tes, em me chegando as in
(ormações que tenho or,lenado se me remettam d'essa
Capitania, hei de fazer como o pedil'em a justiça e a razão.

« Deos Guarde a Vms. Bahia, 2 de Outuhro de 1714. - O
Marque:; de Angeja. - Senhores da Nobreza de Pernam
buco. II

Esta resposta se anticipou por mar à volta dos correios,
ue ainda la ficªram, e deu materia a mais cuidados d'a
ueHes em que para o levanle envolta andava a mercancia,
~atecendo-Iheencravar os innocentes no negocio, e faze-lo
para si, como nos do inleresse fa·l.Ía a seu salvo. Era na
manhãa de 29 de Oulubro quando se vio do Recife um na
vio, e supposto que inda longe, conheceram que vinha bus
cando a barra. Mandou o Governador logo tocar a recolher,

de improviso se juntou a mascatagem, posta toda em ar
loas, c em trajes de levante; os vestidos lodos eram de ham-

urgo, e o c3.lçado borzeguins, apparelho com que estavam,
. ara não os acharem descalços: em Palacio se formaram
. s companhias que marchando foram logo para os Fortes
a guarnece-los, como se fossem todos alfaiales. Se o Go
ferllO para este aclo concorria, do que n'elle obrou-se tire
1 consequencia, que quanto á prova, de que se nHo espera-
a d'elle menos, ja em muitas occasiões a tinha dado. N'es
e mesmo tempo botava o Palrão a buscar o navio para den
1'0, e com ordem, que, sendo de Lisboa, arvorasse 00 batel
ma bandeil'inha, de que o perceberam. E pelo que podia

'ucceder, foi logo aviso pela pósta ao Tunta-Cumbe, que
orno insigne bandoleiro, convocando a pedIda quadrilha,

leve o segundo, que 61'U nada. A mira estavam todos feito
atalaias j e vendo quI:' o Patl'ão .nfío usara da senha da ban-

eira, viram ser intempestivo o levantar-se. Com oulra
:anta pressa, como no pl'incipio, se deram em dividir-se,
e mclter-se em suas casas, donde logo foram sahindo em
lutr05 habitos a esperar o navio., porque os do Porto, don
ie vinha, os não vissem de soldados, que fôra mais dilli
~i1 nega··lo entrío, do que se vio, que o negaram. Disfar-
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çou-se O primeiro movimento, cam uma mostra, que vol
tou o Govel'Oador a passar cm secco á Infantaria, em que
deu baixa a mais de triuta, que n'Hquelle repenle não se
aoharam; e depois d'ella com o mesmo disfarce se roi dis
simulando, e negando o que fizeram.

A 9 de Novembro chegaram os correIOs, que foram man
dados á Bahia, trazendo por resposta do Marquez Vice-Rei
a propria cópia, que trouxco palabote, e fica escripta ; e vi
nha tambem a resposta da carta, que aos Procuradores se
escreveu, satisfazendo-a por todos o Capilfío Francisco
ADes Tenorio, que tomou sobre si um e oulro dcscmpe
flho, assim em obrar com intelligencia primorosa, como
em responder cortezUo, em fórma que a lodos deixou igual
mente obrigados, e agradecidos, e cheios de umas espe
ranças de recurso mais prompto ; porque mais perto em
qualquer excesso onde podia ter a verdade entl'ada, e co
nhecer-se sem os tropeços, com que mais longe coslumam
embaraça-Ia os padrinhos da menUra. E posto que bem via
o Goveruador a opposição, que oa pessoa d'este fidalgo
linha para )'egishl'ar-lhe os movimentos, cujas informações,
e noticias haviam de ser dI} Sua Magestade bem acredita
das, ainda assim lhe não muJava o natural esl~ receio, pa
ra que se refreasse, como no mais que foi obrando.

E porque em nenhum genem de pes!ooa houvesse soce
go em Pernambuco com tal- homem, cuja natureza pare~e,

que participa da acrimonia da arvore do cravo, que ne
nhuma outra consente ao redor de si muitos passos, deu
em inquietar os morildores com exercicios milililres todo'
os Domingos, com tal assistencia, que nenhum tempo
n'esses dias lhes ficava, nem lugar pal'a outra cousa, inda
que fosse mui precisa, e ate aos homens velhos, que pe
Ja lei estão escusas de toda 8 ohrigação, ompellia com
rigor a quo assistissem; mandando vir de fóra a muilos pa
ra isso, I~sta inquietação t1csnecessaria <?b.r~gou a se~e

moradc)J'es de Bebel'ibe a mudarem de domICIliO pal'lI maIs
longe, com suas familias, por se nf'lo atreverem a suppor
ta-Ia; e obrigára a todos, se a esperança de que o mudas
sem, os não fóra detendo, que essa ate melhor furtuna os
susteve.

Foi-se depois à'isto divertindo @ SUSUTro do levante,
e tambem se não fallou mais na ida de Tamandaré a vel'
a Fortaleza; antes, mudando de tenção. fez li sahida para
a Varzea para á casa dos 61hos do COI'C!)fIell\1anoel Carlleiro, a
ver moer o Engenha : e lendo-se paI' bem s~tisfeilodo di~eJ:
tirnen~o, e melhor da hospedagem que la teve, se convI
dou paFa. tOJ1nar a repeti-Ie brevemente, como f.e~, m~n
dando aVIso de antes _para a prepâra~ã(!) de uma tm,gUlJ8
d81 que no ri0 lhe 6zel'êlIm, que de~ bastante peixe; posto
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que para o comer f com elle se lião corre; mas s,ervio-Ihe
para o repartir, com quem quiz: e metterido mão aos man""
jares, e guizados de came, e de aves, com que tl'es dias o
hospedaram, desempenhou a vontade na abundancia, na
perfeição, e no regalo, de quanto se lhe poz diante; para
o que só em ovos sessenta patacas despenderam,

Não faltou qllem aos 'visitados estranhasse demonstra"
ção tUo grande, e tal grandeza á vista do mal, e da mise""
ria, pelu que com seus naturàes, e pal'eutes tinha usado;
mas o mesmo que os notára de poucos sensitivos lhes deu
lugo a desculpa, e se deu por convencido no conceito, que
fizera com um exemplo, que mui claro, e bem caseiro lhe
paz, que os desculpara dizendo-lhes, que plantam todos
suas lavou,'as lI'esta terra, e as mais necessal'Ías são as
roças, de que colhem o mantimento da farinha, e' ainda
que em todas façam damno inevitavel as formigas, he nas
l'oças com prejuízo maior, e mais excesso: e Lluando de
veram os que padecem o estrago, que lhes fazem, lomat'
d'ellas a vingança mercida, por ser esta mui custosat tem
por mais facil, e mais acerto, o dal'-lhes de comer, tirando
das mesmas roças muita folha cada dia, que lhes põe
nos buracos, d'onde sahem, e em que se criam, ou nos ca
minhos, que seguem, pal'a que, entretendo-se com ellas,
lhes deixem intactas, e livres as lavouras,

Esta he a politica, que com estes animalejos se usa, e se
pratíca; e com mais rasão se deve usar pratica cum uma fe
ra Hircana, que nenl.1um ('espeito a move, humano, nem
Divino. Ilem se moslra do que obrou contra a Nobre
za d'esta terra, como se refere na 0xtens:l0 d'esta his
toria, a pouca reverencia, que se via ter â Virgem Se
nhora Nossa do Rozaria, quando nas mãos de um Sacer"
dote subia ao seu Palacio; o desacato, que fez ao Collegio
da Compainha; a falta de veneração ao Santissimo Sacra'"
menta, pois, passando de pé em sua casa, ao tempo de se lho
ir a olla dizer Missa em algum Domingo, ou dia santo, se
vai deitai' na cama, para entl'e (\S lençóes a ouvir deitado
com um bal'l'ete bl'anco na cabeça, e o mais qúe se lhe vê
fazet' tle na elevação da Hostia, e Calix l'eCostal'-se ao co"
tovello, e ·outra vez deitando"'se, estar até O fim da Missa;
e acabada, levantal'~se a sells passeios como d'antes.

Que se podia eSpel',)r de qllern obra acções tão jrreve-'
I'entes, c outras em que a racionalidade se desdiz, e se
desbarata "( Pois aquellas, em que os homens aos brutos
se assemelh·ão, deve a prud'encia quanto pod,ér occulta..
los, ie não fazer. alarllp" estando ámesa, mandar se lhe
chegue o asqueroso, e immund() vàsO de espurcicias para
exoneração ,do ventre cheio, e á vista dos assistentes,
no mesmo tempo do comer, es:tllr em actQ tllo cOJ;ltr;uio.
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Esta acção para elle seda, e será, S8 a continúa, mui curial,
e mui fidalga; mas não se ha de contar, que, além dos
brutos, houvesse quem volunlariamente tal obrasse, e
quando outrem o fizera, podia presumir-se, e alIirmar-se,
que teve o nascimento em alguma estribal'ia, e a criação
em algum chiqueiro.

Na gulIa se houve tão desmandado, que, se alurara
mais na céva, viem sem podei' comsigo a ficar monstro; e
sirva de prova a esle pensamento a quanlidade que abala
va ue dous quiolaes e quatl'o liul'as, que na balança de
Manoel Carneiro pesou, onde se pt'sa o assucar de seu
Engenho. E que bem condiz toda esta medl'<.l com o ue:>
gosto, e receio de o matarem, quando nas mesmas falsida
des, que árguio acel'ca d'esta morte, e de haver quem o fl
zesse, teve do temor, como Caim, mHis certo o seu seguro.
Outro Salomão, quiz sei' nas concubinas devasso, sem I'e
buço, e sem recato meltenuo-as a pares em Palacio. A uma
antiga meretriz, Anna de Lara, começou logo nos pJ"Ínci
pios do Govel'Oo a dar entrada, e nem por isso a negou a
Ulua, que da mesma era sobrinha: e vendo ter a lia bas
lautes peças de ouro, e algum dinheiro. de tudo se apossou
a modo de quem galanteava; mas o !!\áo foi, que o fez de
ver'as; e quando a donf> quiz tornai' a ser senhora do que
e"a seu, achou-se impedida, c despedida com pl'cce,ito de
q ue a Pala cio ma is não fosse, nem na perda fallassn, q Ull

se ouvisse, pai' não incolTer na pena, que logo lhe foi
posla, de iI' de fato, c cabana para ngola. E continuam
do este gato arranhador no desalino sensual a rédea solla
deflorou a uma menina de dez annos. Estns sfío as vanla
gens de que pólle jactar-se esle fidalgo Portuguez na paJ'~

(e, que tem de Castelhano.
Por se engolfar ainda mais nas gloria;; mundanas, que

o elevaram. e- adquiril' mais dinheiro, que 61'U lodo o lilo de
seu ouidado, ao mesmo tempo que a lodos dava lantas pe
Tlas, IIquclle que no mal alheio se cevava armou casa de jo
go denLJ'o de Palacio, para as frequentes vi~itas dos l\Iusca
les, manteuedores actuaes e de toda a hora, em que lTIuitas da
noite se gastava !li em attrah ir as ganancias, q ue ti nham mu ila
conla; por:que nos lances se sabiam desempenhaI' (como li.

expe'riencia Ih'o '!l0slrava ) os que por admillido1> se linh.am
tambem por obl'lgados ao bal'ato das curtas, e do azelle,
que posto no nome o fosse, as bolças dos convidndos o
sentiam, facilitando-os 8 obrigação de os. procurar, ejÕgar
junto com elles, e com quem mais se ufferccia, como
com Paulo Coelho o fez algum;ls vezes; e t'ste conf"ssll
va, que tanta honra a eBe reita, sendo elle um mulalo, linha
por lim de que, desenlranhando-se de quanto na venda podes
lie haver, ou por outra via, 1h'0 deixasse na casa de jogo.
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Por esta in~ent!va adquiria, porque se não desse meio
lucl'ativo OCIOSO, ou em que em tanta ambição se visse
vago.
, Havia este vari'[o indomilo mandado ao Padre José
MOUl'icio Wanderky para o Ceara, a desterra-lo, e tanto
que ii aguella l:apitiwia chegou, informando-se do Mes
tre de barco que o levava, da ordem que lhe deram, pa
ra haver de dispôr d'elle, e dizendo-lhe, que nenhuma
outra mais que de o bolar em terra; e inquirindo tambem
do Capitão-moI', e dos mais, se á recommendação do
seu degl'edo podia commetler-se a forma d'elle; e achando
Que a nenhum se {\zer'a cargo de lal, e tirando de to
dos certidões de não haver cousa, que lhe fosse impe
dimento pam tornal'-se, pondo-se por terra de volta ou
tra vez pura" a sua casa, chegou a ella nos principios de
Fevel'eiro de 1715, e nos de Março logo pl'oximo foi o
Capitão-mór de Scl'inhãem Pedro de Mello Falcão, par
eial da gente do Rccif~, a prende-lo, por ordem do Gover
nador, COIII uma tropa da ordenança, e o levou para a
cadeia d'aquella mesma Villa, para dar gostos aos Cama
rões, que n'ella moram; e depois que os teve satisfeitos,
o remelteu para a do Recife, anue aU: hoje, que são 23
de Maio, ainda está sem se saber para que, nem ate quando.

Costume' cra nos contrarias pÓl' lodo o seu cuidado
em machinar, e descúbl'ir novas maldl1des, e como já por
todos os meios todas as que podiam se suppunham esgo.
lada~, ningu 'm S\3 persuadio que ainda pal'fl agora se
guaruasse esta victima, que fizel'am", O CD pitão-mór Ma
lhias Coelho, que com lauta cautela, e vigilancia passou
sempre, vendo as merces de El·Rei serem Wo francas, por
dat'-se algum allivio em tanta pena, cauteloso deu volta
pelos maltas, e foi sahil' bem longe d'onde até então
fóra o seu centro, a C3sa do Capitão Bemaruo de Carva·
lho, st"u compadre, em Araripe: 3 desgraça sua esleve
om dar lá com o Lecro Falcão, que pelo que tem de
muito facil, ou de dou<.\o em muita parte em lhe fazer o
caso leve, lhe pareceu, que o srgurava: alguns passos
e~cusados deram juntos, que aos que os viram deram
nota; (. tOl'oantlo d'ahi a retiral'-se por avisos que te
Te, Agostinho Ferreira que se dispoz a vigia-lo, sou
be estar na Freguezia da Luz, recolhiuo de noile em
uma cusa; n'essa mesma deu sobre elle com baslante
gente, e com seus negros; e querendo o infeliz a pés li
vrar-se, por lhe não sei' passiveI de outra sorte, foi a
sua tOI'cer um para cahir, e sobre elle 05 negros, que o
seguiam ás bordoadas; e alli o amarraram, e Icvan<.\0-0 pa
ra o tronco dos mesmos n'clle foi mcllido, e esteve até o
levarem a.ffl'ontosamente para o Recifc, onde com despre-

TOMO IY. 40.
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zo o receberam e o pozeram no seguro das CinCO-Pontas,
e caIlabouço, onde os mais haviam estado. E Agostinho
Ferreira, que foi entrega-lo ao Governador entrou em 20
de .Março de 1715, com o triumpho tão ufano, qual Apollo,
no que teve da serpente, que matára,

Correm atrás dos perseguidos as desgraças, e não
ha tão vigilante cuidado, que possa ter mão n'elIas, quan
do soltas o fim pretendem que as excitam. Solilario, e
peregrino nos mattos, passou este triste homem tanto
tempo, para tão pouco lhe aproveitar tanta cautela! Em
um instante deu volta a sua roda, para em um ponto per
der tanta vigilancia! Destino foi do fado, qu e para in
fluencia tal foi Uío infausto! Envolto nas considerações
de suas penas, e nos pezares do socego, por agora o dei
xaremos só sem companhia; porque os mais se acham
já todos divertidos em esperanças de outras novidades,
que sem duvida trazia a frota que de terra se via á veja,
e entrou dia da Ascenção a 30 de Maio de 1715.

Não constava de muitos navios: vinha n'ella por Go
vernador a mudar a Felis Jose Machado, que por seus pro
cedimentos se fez digno de eternos vltuperios, D. Louren
ço de Almeida, que logo desembarcou, e um filho que
trazia, chamado D. Miguel, e foram para o Collegio do Re
cife hospedar-se até o Sabbado primeiro de Junho, dia no
qual tomou posse no Governo na Sé de Olinda, e no Col
l-egio da mesma Cidade dormio aquella noite; c no ou
tro dia se foi para o Palacio das duas torres (-.) no Re
cife a dar expedição á frota, que havia de partir, corno
partia com brevidade.

Logo que o Governador teve a posse do governo, lhe
pedio Folis José Machado lhe desse guardas, que para o
não matarem o acompanhassem, intentando lião dar pas
so sem levar em sua companhia outl'a de Soldados, como
costumava; mas o Governador, desfazendo no seu medo, se
deu por escuso d'essa obrigaçi.ío, e a elIe o livrou d'esse cui
dado; e ficou d'alli paI' diante com tão pouco nessa paltc
que andava sempre so, e tão seguro, como com todos os que
d'antes lhe serviam de resguardo. Veio tambem na frota
Ouvidor a mudar o Bacàlliáo, o Dr, José de Lima Castro,
que em 5 do m~z tomou posse do seu cargo na casa da
Camara de Olinda; c logo abrio a residencia do anteces
sor, a quem rendêra, dando parte nos do Senado como
para .Escrivão d'ella havia eleito a Manoel da Silva Chaves,
os quaes logo lhe impugnaram a eleição por ser famulú,
e muito partícula!· do syndicado, além de ser tão deslro

(1) O actual -ralacio da Presidencia da Provinda.
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em assemelhar, e furtar lettras, e signaes, que nenhum na
destreza e habilidade o igualava. Remetteu-se com esta
objecção a desculpar-se, que a falta Je conhecimento do
sujeito o fizera incorrer, na que tivera em elege-lo peia
inculca de quem o abonára para ser admittido.

CAPITULIJ XXX.

ContiDaa a historia d. resultado d. guerra dos Ma.cates. SyndicaDcia
do Baca1bác» GOYerDO de D. LoureDfo de Ahreida.

171a.

Com a objecção, que ao Escrivão pozeram os do Se
nado, retirou-se o Ouvidor para o Recife, e no outro dia
escreveu ao Sergento-mór Manoel de l\limnda de Almeida,
Escrivão do mesmo Senado, e ii quem havia eleito para o
ser na resiclencia de Felis José fllachado, que tambem vi
nha a tirar, fizesse presente aos Olliciaes da Camara, que
por carta lhe expozessem o requerimento que sobre Ma

\uoel da Silva Chaves, no dia anterior, lho fizeram para
ajuntar á devassa do Bacalháo. E mandando-lhe os da Ca
mara a carta na mesma fôrma, que a pedira; o que resul
tou d'estas invenções foi proceder com o proprio Chaves

a devassa, por cuja c.ausa (JS mandaram averbar um e ou
ro de suspeitos, E sem embargo, nem consideração a tu
Jo isto, continuou cm tomar testemunhas, e eram as que
omava só aquellas que por parciaes da gente do Recife
m a abonar o synuicado. Estes foram os principios, c

au:!'ol'as do lu?imenlo, tom que este planeta começou
brilhar n'este hemispherio !

Era a ordem de S. Magestada para as residencias, que os
ndicantes fizessem publico, só vinham a s)'odicar d'eltes :
ssim o fez o porteiro do Concelho pelas !'Uas apregoando,

qualquer qué tivesse alguma queixa a fosse depÓr, e
P' libellos todos aquelles que se sentissem damnificados pe
IGovernador e Ouvidor, emquanto o fóram, porque o manda
VIS. Magestade. E sUpIJosto a ordem que veio ao Ouvi
d era de não começar n devassa de Fel is José Macha,:lo
ala li'cHe embarcar para Portugal, deixando procurador
e ln a a perdas e damnos, em que o alcansassem, exceden
d o Ministro, abrio a residencia, sem de circumslancia
ta ou condição necessaria fazer caso, nem ainda fazendo
1h os OíTIciaes da Camara d'ella cal'go; mas antes mui in
te coudemnava a quem como elle nfio dizia, que- a in
~eJO'eHCia. da ordem era outra da litteral em Port uguez,
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que, sem causar duvida, todos entendíamo Para que se ve..
ja, e se con.heça que h..e bem cego o que 1l~0 quer ver;
e d~senlendldo,. o que nno quer enlender; e mais cego" e
maIs desentcndldo o quo a oulros persuade a sua cegueira"
e a falta que argue voluntariamenle ao seu entendimento.

Não se arredou o Bacalháo do Recife cmquanto coneu
o tempo da residencia, e o ma.is que fez 1I0S primeiros dias
foi não sahir a rua; estando Clll· casa, vizinho da porla do
Syndicante, e por oulros confidentes, que armados em cam
po se pozeram a defende-lo. Sahia, porém, de noite a confe
rir com () Miníslro, quando lhe importava, passando-lhe
lições ue como se averia ainda que coutra a razão fosse'~

ou contra a justiça: assim foram registradas todas aquellas
testemunhas, que iam a juraI' o que elle obrara, por lhe
não estar a bem se fizessem publicas as suas proezas, e
milagres do modo que eram, achando-lhe mais conta em
encobri-los, ou ncga-Ios, como se houvessem sido partos
seus. A mulher do CapiLfío Anlonio da Silva de Albuql:ler
que, depois de haldados requerimentos,sem querer-lhe tomar
o Syndicante a qucrclla da morte, que o sYl\llicado man
dára dar em SeJ'inhãem a seu marido, teve por melhor desis
tir de tal em preza, e recOlTer queixosa a S. Magestade.
Ainda assim lhe pozeram tres libellos, e com elIes se yj
bem informado, mostrando-o no desatino das respostas,
que desesperadas deu por contrariedades, um dos quaes lhe
mandou por o Coronel Leonardo Bezerra Cavalc~nti da pri
sfío tio Limeeiro, onde estava, e osoutros dous foram, um do
Capi'tfio Cosme Bezerra Cavakallli e outro do Capitão Feli··
ciano de MelIo da Silva, pedindo-lhe em todos as perdas, e
damnos, que lhes dera, e às injuria!', com queos alfrontál'am.

Conlra Felis José Mae.hado, como causa IJrimaria,
que foi de tantos damnos. se deram mais llibellos; POf
que por parte dos presos de Lisboa foram seis, que jà de
lá vinham preparados, sendo autores cada um do seu, o Co
ronel Leonardo Bezerra Cavalcanli, o Capitão Andre Dias d
Figeirédo, o Tenenle-Coronel Jose Tavares de Hollanda,
Capitão João de .i3al'l'os Corrêa, o Alferes Andre Vieira (I
Mello, e o Capill10 João Lins Corrêa : accresceram os mai

om que cá lhe ..sahiram os Podres Antonio Jorge Guerll
e João ~jauricio Wanderley, o Tenenle Coronel Manoel Pr
ves de Carvalho, o Copilã'o Antonio Bezel'l'a Cavalcanli,J
Capitão Cosme llezerra Monteiro, o Sargenlo-mór Jacinto
de Freilas Axioly; alguns oulros pela I'epugnancia,' ueo
Ouvidor fazia, foram impedidos, por nito haver procuI'f} r
que a rebátésse; porque os lelltados se excusaram de os;
e vendo-os aos reos lão inclinados,! foi necessario quels
mesmas partes fossem as Audiencias a fazei' por. si os s~s
requerimentos, e os dos presos, por ,lhes ser assIm por 1-
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reito permiltido, sem embargo das objecções, que primai
1'0 lhe pozeram, para impedi-Ias.

Nos libellos sahio cada qual a publico, com o que se
cretamente até alli rcconcentrara, manifestando o mao go
verno, a consciencia ma, as ambições, as injustiças, os fal
sos testemunhos, as mentiras, as perdas, que deu, e as
maldades, com que aleivoso se houve Felis José Machado
contra todos. N'elles se ajuntou a ordem de-S. Magestade
para se lhe liral' a reside.ncia, depois que se emharcasse, e
para dar finnça as perdas dos autores, que fossem julga
das por sentença; mas a estes requerimenlos, que foram
muitas vezes repetidos, não quiz deferir o Ouvidor, posto
que recebe. '~e os Iibellos; porque via, que nem fiadores
achava para as perdas, e damnos, que eram grandes, e eram
muitas, andando de noite, já só sem temor, de que o ma
lassem, pelas cásas de seus confidentes a busca-los; e tam
bem porque, ficando em terra, havia de ser ainda mais sevan
dijado, e mui bem pago de quanlo mal obrara; e póde suc
~eder, que o Minislro, por fazer-lhe tal favor contra f)

que devia de jusliça, em algum tempo se arrependa de o
haver fei lo.

Era de ver quão cOl'tez, e moderado se houve nas res
poslas d03 dezaires, que se lhe descobriram nos libellos, e
I1unca nlostrou ter mais ensino, que quando na sua resi
dencia conheceu, que iam a ensIna-lo. Para seus procu
radores serem n'eHa elegeu ao Mestre de Campo da CicIa-o
de Antonio Borges da Fonceca, c ao Sargento-mór do mes
mo Terço, ft anoel de Oliveira Miranda: pouco era de reparar,
que o fossem esles; mas ell'geu lambem a Jeronymo Ce
zar, o Capitão-mór dos larunguapes, e foi tal que para o
ser, sem n'i::õso ter algum escrupulo, que lhe desse o seu
juizo, lhe parcceu que sc remonlava mais alto, e que mais
obia do que uma aguia, Deu-se por esquecido das inju

rias, que lhe fez a "ellc pl'Oprio, não untepondo ji as que
seus naturaes experimentaram. Das mUllas t1iligeBcias que
Manoel de Oliveira fazia para prende-lo, <.Ierois de revol
ver quantos cac<1s, e escaninhos linba a sua casa, para 'ier
se dentro de algum d'ellos se escondêra, nrlo fez caso, ludo
d.cixou. e traspassou por ludo, por ní:ío perder as indulgen
cIa , que ganhava em SOl' eleilo, e tão boa empl'eza em ser
lembrado; moslrando ussim agradecer-lhe a restitlli~ão do
poslo, que com causa, ou sem ella lhe tiràra : ale aqui Per
nambucano, até aqui talento, valor, opinião, alé aqui brio!

De pouco lhe serviam os procuradores ao syndicado, e
este de ainda menos, por lhe morrer na mesmn occasião uma
sua filha e retirar-se; mas deu o desengano a aquelles que
com elle se enganavam, e foi só ° Ouvidor o de todo o
cmpenh0 para que do Falis infeliz orlo fosse a residencia,
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6xcluindo as testemunhas j que iam'à manifestai' os seus mi
lagres; e tomando outras, que para a canonisação deram
por feitQ o que devia fater, se bem fizeram. E d'esle
modo se fechou, afim de ir paTá Lisboa unida aos libellos,
que são as melhores cel'tic1ões do seu procedimento e do
Ministro: n'esttl caso fOram pelos da Camara com todas
3íS noticias a Sua Magestade de quem se espera emenda
do quanto contra as suas reaes ordens elle, e seus adjun
tos processal'am.

Entre alguns annuncios, com que a gente do Recife
se annunciava, afim d'os seus parciaes com as mudanças
que viam não 4esf:alIecerem, apparecou um manifesto em
seu abono; e todo ao pintar do seu desejo, querendo que
de verdadeiro o acreditasse o embarque do Rvm, Bispo
flara LisbQa, e q L1e fosse já elle um dos seus afiei tos, sem
eonsideração as licenças, que para o fazer, do Summo Pon
t-ice d'antes impetl'ara, e de S. Magestade. E para que se
vejam os enredos do diabo, de que se valem os que abra
çam as suas tentações, aqui se expõe, e se relata.

1I1anifesto a lavol' dos Mascates, dirigido ao Rei, e pl,bUcado
em Pernambuco.

« Senho7'. - Na audieneia de 11 de Dezembro foi Vossa
(( Magestade servido ordenar-me, que fizesse eu um papel,
(( em que nanasse o facto do successo da Capitania I!le Per
(( Bambuco, apnntando n'elIe os meios conducentes pal'a
{( o remedia, a cujo real man.dado obedecendo, direi a su'bs
l( tancia das acções succedidas pal'a declarar a natureza da
II enfermidade, qne padece o corpo d'aquelle Estado, e
'( apontarei os meios que podem ser saudaveis, e·proporcio
l( nados ao seu remedio.

l( Muitos annos ha, que anda introduzida em Pernam
« co uma próposição temeraria, mas abusoria: que os na
l( cionaes d'aqueHa conquista são vassalLos d'esta coroa mais
(l politicos do que natul'aes, pai' haverem restaurado seus
(( pais, e avós aquelle Estado da tyranniea potencia de Hollan
~( da no tempo da sempre felicissima acclamação do Sere
« llisSUlO Sr. Rei O, João IV : proposição esta na politica das
II vassaIlos não só temeraria, mas tambem hel'etica ; pois
{( assim como a fe catholica duvidosa aão he fé, assim tnm
II benm lealuade disputada não he lealdade; e a consideração
u oonsentida d.e perder a fé na lei catholi.ca, he proposicão
« consenliida de perder ao seu Rei, e Senhor, a lealdade, pos
( ta esta em opiniões, se não enLre touos, entl'e mUItos.
II Alguns seguirão aquillo que melhor rc.presentar a sua
{( pai~ão, ou convcniencia; mas comO' nos successos ,Jilre
~ teritos nuo achavam estes l~enhuma causa.gel'al, alUda
(I quc affeçtada, d~il'.aram ~m suspensão a opportunidade
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q de melhor do tempo, e etreilo de sua conclusão, Apcresceu
{( n 'este tempo, que, a requerimento dos moradores da Po
« voação do Recifá, foi Vossa :Mageslade servido conceder
CI. lhes a gra<;a de lhes mandar erigir Villa; d'esta acção to
« maram elles motivos de affectar a causa, que chamavam
I( de todos, para a defensa da creação da dita Villa,reque
1\ rendo pOl' modos esca ndalosos ao Governo a suspensão
I( d'este Real Decreto; e não achando o favor pretendido
fi n'este, recorreram ao Reverendissimo Bispo, e aos ~Iinjs

• tros, que como achavam TI'elles desaITeiçilo ao Gover
er. nador, da diligencia lhes resullavam influencias para a
te sua maldade, como publicamenlo se dizia: e assim re
a solulos, e fa vorecidos estes perturbadores da Republica, e
li inimigos da sua patria, e, o que mais he, desobedientes
« ás ordens de Vossa l\Iagestade para que não desse a esta a
II execução, que costumava dar o Governador a todas, se
II conjUl'aram para prende-lo; mas, como succedeu morrel'
(( subitamente o principal cabeça d'esta conjuração, ven
« do os outros que lhes occorriam algumas difficuldades,
II por considerarem o partido dos Healistas poderoso, pOI'
« se compôl' de muitas pessoas da primeira qualidade da ter
II ra, em cujos peitos ardeu sempre o zelo do serviço de
« Vossa Magestade, mudaram os factores de parecer, e se
~! resolveram em matar ao Governaciol' ; e com etreito o fa
II riam dando-lhe 11m ou dous tiros, se a Providencia de
« Deos lhe não consel'vára a vida, ficando gravemente feri
I! do. E como este nfío era ainda o fim a que applicavam
l( aquelles meios, para chegarem a elle foram obrigados
« aquellds povos a levantarem-se com affectada causa de
{( defenderem a sua Republica, Sublevados os povo, ren
« dida e entregue a estes a Infantaria com que o Coverna
(I dor lhe mandou fazer opposição, so vio o dito Governa
« dor precisado a livl'ar a vida retirando-se da praça; c
{( entrados o'ella todos elles, lançando por terra ° pelou
« rinho, queimando os pelouros do Senado, abertas as ea
« deias, tirados os po~tos COIIl injuriosa atrronta a muitos,
{( que os t· inhaam paI' Patentes de Vossa Magestade, toma
I! dos alguns cartorios do Escrivães, suspen os alguns 1\dvo
« gados, finalmente feito Juiz do Povo para requerer as sc

'(I guranças necessarias, e as melhoras, que pretendiam por
lt capitulu 6es que fizeram em nome de todas as Villas, e
« Povoações d'aquelle Estado, comcc;aram a duvidar como
tI se haveriam na eleição de quem os havia de govel'nar, se
II seria por Republica, que de novo fariam; se pelo me
« mo Senado da Camara, que existia com dous Conselheiros
~( mais principaes, sujeitos d'aqueila tena, sem cujos votos
(( nenhuma acçãG se resolveria, para assim irem segul'ando
li o seu partido d~ ficarem absolvidos; a cujo fim encami-

I
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ti hharam todas estas diligencias, Mas permitlio neos;
t( vendo a machina, que fabriravflffi, confundil'-Ihes as lin~

« ~oas, dividindo-os nos votos, e dividindo-l)s em parcia-
( lldades ; porque cada um dos principaos fazia sequito
c( pal'a pôr o Oovel'Od em si. E propondo-se a todos a ordem
(I que havia de Vossa Magestade pal'a ir a successão do Gover
« no ao Heverendissimo Bispo, nrío era atlendida de alguns;
«( e alterando-se a questão entre as parles intel'e~adas,1'0-
( ram tantas as desuniões, que u'ellas- resulloll uma tOlal
«êonfl1sfío, Per'plexos assim pai' a~gun's dias, concordaram
( todus de ser por volos na casa da Camara de Olinua eleito
<I novo Governador; e como tivesse mais votos o Reveren
« dissimo Bispo, lhe enlregaram o Govel'no, Hesenlidos d'es
I( ta eleição, os mais empenhados no collegio da Republica
II ajustaram, como se diz, e sabem muilos paI' lá, tirar o Go
{( vemo ao Reverendissimo Bispo, senhoreando-se das for'ta
u lezas, para seguirem o que melhol' lhes eslivesse. Algumas
« demonstrações houve, e relaxando-se o segl'edo, se poz em'
« prevenção o povo do Recife e muila genle da primeira No
« breza, que se achava fóra pelo campo, em quom o zelo Real
« se achava sempre seguro, lhe deu favor; mas com tudo
I( nUo pôde impedir o sitio, que paz á pl'aça do Recife a par
Il cíalidade tios conjurados. Neste tempo tinha destaca lIa
{( da praça do Recifeo Beverensisimdo Bispo, vendo que n'cs
I( te sitio haviam muitas rixas, morles, incendios, roubos, e
« olfensas de honras, por cujo etl'eito se fez lamenlavel para
I( sempre; pois, podendo, o não divertiu, em que paI' sua
« parte se possa allegal' ignorancia de facto, nem de direito;
cc antes mostrou, por um tratado que fez o seu Vigario Geral,
IC seI' licita aquella guerra, eomprovando-o com dizer, que
( se podia mataI' a4uelle povo do Recife, espoliar-lhe oS
II bens sem que houvesse escrupulo de peccado: e o que
« mais de admirar he que se chl~ga5sem a fulminar censurus
I( conlra os que defendiam o povo d'aqllel!a I raça. Mais
« que muito sabem algumas pessoas, que fazia esle Pl'elauo
I( diligencia para inll'oduzil' lumultllaçfío na Cidade da Pa
(I rahiba, para que se prendesse, ou se lançasse fora do (;0
(( vemo o Capitão-mór d'ella, sem mais motivo, que o de
cc soe 'oner elle a praça do Reci fe : e vendo q ue com a cou
«( linuação dos suceessos se lhe augmentavam mais as dos
cc graças, e se via atalhado para entrar na praça 110 Hecife, I
«( para que melhor podes~e o intento ter etreito, demitlio sem
li. oonslrangimento o Governo em uns sejeitos, que de':lar~
« clamente eram inimigos do povo d'aqllella praça. DepOIS
II de eslar esla tres meles sitiada, chegou o -Governador
« Felis José Machado aquelle pos o, e vendo o estado d'es-
« tas cousas, entendeu com muito maduro accõrdo, que
« de nenhum outro modo poderia lomar posse uo Gov.erno, e
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• pacificar aquelle Eslado, senão mandando entregar jun-
• tamente as fortalezas ii ordem do Reverendissimo Bispo,
e com cuja acçJo dava alguns visos de favor a seu partido;
« executado o arbitrio, nfio deixaram ue se ofl'erecer algu,
« mas dilações á sua posse, que todas el1e prudelltementEl
li atalhou, tomando-a com toda a brevidade; e passados
c dous ou tres mezes, intentaram os malevolos nova conju
• ração contra o Governador, que, sendo-lhe revelada, man;
« dou pelo Ouvidor tirar um Summario com todo o segre-r
« do, e conslando-lhe d'el1e quem eram os culpados, foram
« muitos d'elles presos: mas, como livI'as?em alguns da
« pl'isão, se sublevaram na Povoação de S. Antonio de Tra
« cunhãcrn, aggregando a si alguma parte d aquelle povo;
• e nua teve maior vigor, por ter logo aviso o Governador,
(( e acudil'-lhe promptamentc com exercito bastante a to
e mar-lhe o passo, mostrando em ludo tHO grande valor,
(t e cuidado, que se entendeu, queria em pessoa sahir á
• campanha; pai' cuja rusão se desanimaram muitos que
u estavam esperando occasiuo de ajudarem aos seus con
« fede·rados, não mostrando no exlrinseco o sentimento
l( que lhes ficava no interior. Presos alguns dos [evanla
• dos, fugidos outros, ficou aquclle Estado socegado dEl
" toda esta acção centinuada. Mandou o Governador ti
fi( rar devassa, enlendo que pelo Ouviuor Geral, que se rei
( meteu a Vossa Magestade me parece I\em duvida. Pas,
II sado todo este efl'eito, foi Vossa Magestade servido man
'" dar devassar pelo Desémbargador Chri3lovão Soares Rei,
( mão; e como o Ministro, nUa sei com que intelligencia,
f( prendesse a muitos culpados, que Vossa Magestade, usan
a do de .sua Real clemencia e piedade, foi servido mandar

soltar, demoslraram alguns d'estes a sua nalural sober
li( ba, c rebeldia, abusando tanto d'esla graça, e demissão,

da culpa, que, dando-lhe o tilulo de victoria, ameaçaram
'( gravemente aquelles que se tinham opposto a seus teme
t ml'ios desigóios; e como os que seguiram o partido de

Vossa Magestade vêm livres aos que conheceram cul
pados, vão desfallecendo em tal fórma, que muitos vi

l rão a fazer-se seus parciaes, para conservarem as vidas,
I honras, e fazendas; c os ma is, por não o serem, despovoa
. rão a patria; e J'esta maneira não haverá em Pernam..!

1 buco quem faça opposição a maldade, quanuo esta quei",
I( ra declarar-se. Agora mais que nunca, vejo aquclla
· conquista arriscad issi ma a perder-se; porq ue considero,.
I If Vossa Magestade sem partido seguro, que [h'a defenda

de poderosos delatados em tão graves culpas, ainda que:
perdoados, resentidos; e quem disser o contrario a Vos
sa Magestade, ou he obrigado de particular interesse, ou
levado de pouca informação de noticias, E considel'an-

TOMO IV., 4t,
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u do o remoto d'aquelle Estado, !le sem duvida que os mais'
ci d'aquelles vassallos nrío participam todo o c<1lor dos raios'
« do seu planeta superior; por cuja rasfío Ihe~ nlío dene
I( tem os cbrações em aITectuosas obediencias, como se ex
cc rerimenta sempre nos vassallos Europeus, que como vi
cc vem ás abas d.o seu Mon~r.cha, participam as luzes para
Í( o adomo uas Virtudes politicas, e para a cultura dos en
II tendimentos. E assim seria muito proveitoso e tender os
II raios para aquclle hemisphcrio, porque não fiquem os co
i( rações de alguns d'aqueJles vassallos de todo' impeJerni
Ir dos: Esta he a subslancia dos sucessos, que tem havido
«" em Pernambuco, cuja nolicia hc IlesclItranhada de uma
ú p'ura verdade. Esle hc o eslado eOI que se acham a
« quellas capitanias enfermas, clamando com gemidos a
« Vossa Magestade.

cc A Real granuem de V. l\lagestade me manda a/lontar
« neste papel alguns rernedios para o soceg'o de fautas alte-'
« rações. Ainda que com nelll\um talenlo me acho para
iI U:o'relevante em preza, com tudo,caplivando °entendimen
li to, direi em minha consciencia, o que entender, falIando
(( genericamente sem a menor especialidade.• ou especifica
« ç~o de pessoa alguma.

li lIe sem cdnlraclicçno, que o mais effitáz remedia que
« introuuzio a potilica do l\1onarcha pal'a o regimen das gen
« tes, e conservaçlío dos Estados, foi o premio e o castigo;
II pois só estas são as unicascolumuas,que sustentam nosMo-
« narchas a MageslaLle, e conS<;Tvam nos Vassallos a obedien-
« cia ; e se esta chega a perder-se, como em semelhantc ca
(( 50, nuo'basta sustentar-se o Monal'cha para atlruhir só em
l( huma d'estas columnas, senão que para a sua contracção
« deve eslabelecer-so em ambas, fazendo com q ue ao mes-
« mo tempo lhe dê lima a mão, e outra o golpe; pOl'que o
l( contrario sel'ia converler a lei sem ohediencia em des-
« truição, o remedio em enfermidade. E como os l\I:lnar
li chas são urna lei sem voz, para que seja a lei um Monar
I( cha com falia, forçosamente se vê, que quem encontra a·
(,( voz da lei, uesobedece a lei do lIfonarchu; pois em fultan
li do a obidiencia consequenlemente cessa a lei, e na con
l( servação d'est:.'\ não lia privilegiados, nem tamlJem qucis.o
l( sos; porque acham n'ella os·innocentes ampal'o, os liene
I( nlerilos premio, os culpatlos castigo, as injurias vingança,
« as virtudes defensa, as enfel'miLiaJes cura, e a republica
« segurançá. E só 'a conservação da lei, ~oberano Senh~r,

« fez sempre aos Monarthus felices e grandcs ; felices pelo
\( amor e respl:'ito, que infundem nos Vassallos; gràndes'
« pelo temor e receio, que inlroduzem nos estranhos.

l( Pel'llambuco se diviuio em duas pUI'cialiuades; por
<4> q.ue uma, perclenuo a obeLliencla p.or rríuit~s Ve2.es, q.u'izl:
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« uestrliir a lei, e pegar t;lm'bem -a voz do Mon~rcha; a OU
l( tra se lhe oppaz com tanta resistcncia, que lhe nfio dei
« .xou conseguir o seu pretendido. Ambas estas parci.ali..
l( dades se compõem ne pessoas da primeira nobreza d'a
« quclla terra: os mais culpados são os meoQ.s,.assim np nu
« mero, como para a conservação do Estado; e (rostes sãe
I{ mortos treze ou quartoze: e corre a V. Magestade appliGa'r
« a alguns dos outros a segunda qualidadn do remedia .com
l( a suavidade passiveI, fazendo-os retirar para outras parte~

« ou como lhe parecer mais conveniente; supposto que l5e
« tenham nccumulado os indultos dos dons perdões, que
l( a Real piedade ue V. Magestade ,tem concedido, com tudo
« parece, que se po iem estes in,validar sem lesão da 1t~a

« gestadc; pois a graça, que se concede, sempre assenta so
l( bre permissas Vel'll;ldeil'as'; e se no presente caso se,aqlwr
« que foi falsa a permissa de 50 dizer a Y, ~Iagcstade qp-e
« não houve caheças em todos os levantes, e alterações d a
( QuelIe Estado, parece sem duvida que sem olfensa\ie,:v.
l( Iagastado se póde invalidar aquella graça por assentai"

,tI sobre permissas menos verdadeiras, quanto mais que a
:( graça do pel'llão suppõe emenda nos delictos, e exces
« sos; que aliás so não considera esta; e só no caso pJ;e
« sente tem a experiencia .mostrado, que não só não hq~V6
II emenda, senão tambem actual reincidencia : parece .que
CI. por estn tem desmerecido de toda a graça concedida; e h,a
« vendo transplantação d'aquelle lugar para outro nos que.
( se acharem sorem cabeças, trefegos, o perturbadores, com
,(I indulto a todos os mais, ficarão todos uesassombraclQs,
« A conquista ue Pernambuco comprehende muitas Cal?i

.l( tanias, Villas; e Povoações, que todas sfío muito fecundas, e.
« povoadas ue gente, e entre tanta nno fazem falta; mas
« antes cansam muito umbaraço algnmas poucas (1,e pes
« soas mal inclinadas, qU(\, fora tl'aquelle Estado; ficarfío
( os outros com o temor do castigo, e com a e$pel'ança do

.« premio, precisadas a uma elerna obeuiencia. E presumir
( se, AugusLissimo Senhor, que sem esta resolução, ou me
t( dicina, se ha de ver aquelle Estado livre, e socegado, ou
(( he desprezar os' meios humanos, ou he quer,er precisar
.« ·os Divinos.

I( A outra pa'l'te, werd,aueiramontedos Realistas, he com
l( p@sta, como já disse, de muita gente da pr~ncipal N.obre
,« za d'aquelJe Estado, e assim 'para que esta conheça, com@
« que a outra se desengane, que he lfío util ao serviço, que
( Paz a V. MagesLade, que, alem de ser um desempenho
,li. da obrigação, he lambem um acredor tao politico, Aue
,l( nnQca perge nas ma~imas de mais m,er.ecel" Seria mui
.« conveniente preferir a tpdos nos postos e nas honras,
,II como cada um merecer, prindipalmente na presente ,oc-
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« eas.ião.; porque assim ficarão os leaes tão antmados, e
« satlsfCltos, que no seu reconhecimento realçara eternarnen
« te o fino da sua fidelidade; e d'este moelo ficarão os bons
« remunerados, os duvidosos seguros, os culpados casliga
« dos, e soc'egados todos; e V. Magestade sobre oS' pólos
« das duas columnas, resplandecendo assim na jusliça pre
« mitiva, como na distribuição.

« Tambem he circumstancja attendivel o tirar d'aquelIe
« Estado o Rvm. Bispo, de cuja acção resultarão estas duas
« conveniencias, o socego d'aqueIlas Capitanllias de V. Ma
l! gestade, e o da consciencia do dito Prelado, E a ullima
lC circumstancia conducente' para a conservação d'aqueHe Es
« tado he mandar um GoVel'lladol' muito ajustado as ide'as de
« V. Magcstade, Cavalleiro da primeira jerarchia" com des
« eml)argO' para o meneio da c.)ncussão de' tantos negocios,
t< que cO'mmummenle se lhe otrerecem, com prudente socego'
«( de arrimo, com sef!'rimento politicÜ', e com ordens dispostas'
« para tesl?lvCl' o q ue entender sei' mais conveniente ao servi'"
l( ço de V. Magestade, E ufío s<Jria de pouca utilidade de
« tet'mrnar-lhe dOllS advogados adjuntos para o concelhO'
« nas resoluçõ'es; porql:le assrm se evitarão mui-tas' desu
« ni6es, qlfe' entre os Govel'lladores, c Ouvidores geraes
« costuma haver em aq,uella CapItania, e levando o Gover...
« nador a jurisdicçHo, que digo, se conservará com muito
« respeito, sem que o temam por absoluto, mas porque (Y

(t reSpeilaI'HO observante.
t< Tenho mostrado a na lu reza da quetta, de qo~ se acha:

« enfermo o corpo'd'aquelle Eslado, tenho apontado os J'e-'
« medias, que me parecem mais suaves para a cura de sua:
« enfermidade; pois, sem usar de medicamentos rigorosos,.
« se lhe póde sarar o achaque. Espero ~m Deos e no au~

« gusto, pio, e catholico zelo de V. Magestade, que amLos
« hão de concorrer para a melhora, que se espera: Oeos
~( influindo os meios para o acerto, e V. l\Jagestade mandan~

~( do executa-los. »
Ainda que nenhum conceito se fazia de que para o so~

fistico manifesto sahisse do Concelho a resoloçiio; que n'elle
se inculca, antes o mais seguro el'a ser ohra do SecrelarioAn 4

tanio Barboza, para a vender por alto preço aos constituintes,
oe quem fazia as partes, assim como elles a Simião de Goes
cá a venderam, dando-lhe n'ella grandes esperanças, para
que os remunerasse, com dinbeil'o para os gasto~; porque
na palestra se 8upplanlarem os mascates aos homens ua ,\'(0
breza, tudo são fallacias, tudo estratagemas; deu-se':'lhe
-com tudo a resposta em outro Manifesto, que he o que se
ieglle ,; pam que pOJ' este fosse desmentida tanta patarata,
S}:.le a não -eJ',êsso de Iigeil'o quem a ouvise.
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Resposta, que por pa1'le da Nobreza Pernambucana se fieu ao Ma
nifesto em lórma ele Pa1'ccer, dado afavor dos JJJascates.

II Senhor. - Se a obediencia por ser mundado foi que
«( deu motivo a sahir_á luz este Manisfesto, que appareceu
« lão infesto ao nome dos naturacs de Pernambuco, como
ft se eslá vendo; a maior ohediencia em prever o ser man
I( dado, o zelo, a fé, o credito da palria. o ser christilo, e
« dever punir pela verdade conhecenào-a paI' filha de Deos,
I< e vendo-a em um papel publica e alfrontosamente uItra
II jada, com razões apparenles descomposta, me movem a
« contradizer quanto contra ella n'elle se relata. E em pri
ti meiro lugar a negar a sofistica proposição, em que se
II afi1rma, que os nacionaes de Pernambuco sfio mais Vas
ti sa1l0s politicos, que naturaes, da Coróa de Portugal; por
II que esta he falsa, supposta, e arguida; e só em tal papel,
II como aquelle, se acha d'ella esta noticia; pois só entre
II quem o fez, e os que o abonaram, poderia haver tal ar
II gumento; e como falsa a negam todos os nacionaes, e lu
I( do quanto d'ella se segue, fJor ser celto, e sem duvida,
I( que de permissas falsas se não póde colher consequencia
I( verdadeira.

« Que entre os Pernambucanos lal argumento não hou
I( vesso de serem Vassallos politicos, ou naluraes, se prova
« de suas acções, e seu zelo, de sua fé, de sua obediencia,
« e de seu dispendio, pOl'que aquelles serão mais naturaes,
li que n'estas demonstrações se excederem, Nenhuns ou
I( lros tia Corôa de Portugal se podem jactar, que n'ellas
« os excedessem: logo sobre a quesllIo de politicos, ou na
II luraes não ha disputa.

I< PI'ova-se que os não excedem, porque ainda hoje es
I( tão concol'I'endo com o donativo para os chapins de Se
ft I'enissima Senhora Bainha de Gran-Bretanha ; tl'ibuto
I( que pela CorÓa de Portugal lhes foi imposto ha tantos
li annos, qu.ando jà nas outras conquistas dD mesmo Reino
( ha muito se lIi'ío paga: e se confirma com D que em ne
I( nhuma outra lambem se acha, que he concorrerem para
(\ a sustelltação da Infantaria com os luel'os e rendimentos
'I de suas fazendas, e fa7.erem outras despezas semelhantes
II em que se mostl'a bem o seu zC'lo; o seu dispendio, a
I( sua fe, e a sua lealdade. E se estas acç.ões se reputam por
« politicas, não se lhes negue o nome e a fé, que melhol'
li devem tel' de natul'aes, ou se lI~es mostre, em que os que
te !mais se o silo lhes levam a vantagem.

(~ (') recontar estas finezas não he crime. Commemorat'
'« as passadas em opposição elos mais Vassallos, para que re
« conheçam as vantagens, ni'lo he falta. Fazer d'ellas alar
l' d.e para antepor o merecimento nã<Jl he d!ilsUOl,lfO, ·qu('.
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« reI-as aniquilar, mu(lando-Ihcs o senU,un, póde ser ia,
II veja, .E quem facil se persl.lade a liar-ll1e Wo diverso da-S0
(( a conhecer por inconstante, e que rOl' tal a si,proprio, n~

« que rnanisfesta, se inculca, e se descohre, Passemos fi
« nanação do C3S0 succedido em Pel'Oamhu,co com mais eg
I( peciali<1adc do q ue se acha rccontado,

I( Foi dos mor:lIlol'Cs do Recife muitos tempos desejada
,!I a Villa n'aquellu praça, c fazendo instantes dilig(lnciag
!( par'a isso, por ultimo tiver:lm o desengano em uma·carta
l( (-l<) do Serenissimo Rei e Senhor n, Pctll'O II, que na

,fI gloria em paz rlcsca nsa, q ue se acha registrada na Se
,li cretaria do Govcrno em Pcr;oambuco, dizendo rt.ella, que
ct em tal Villa mais se nuo fallasse, parerc que preveilllo
.n quantas dissensões de sua crea~,uo se haviam de originar,
.p. além <1os damnos, que e,videntes se estavam conheGeru
i( do contra o serviço Real, e utilidade, que, por nãQ es,.
!( t~nder a penna, aqui se nao relátam.

(l Succedcu que, sendo muito depois Sehastiuo de Cas.
(( tro Governador de Pernambuco, e introduzindo-s~ com
I( os moradoros no negocio, teve lugat' de o fazer melhor
I( na crcação da nova Villa, que lhe impozet'am, e dando a
II VOSS,3 Magestatle parte das convenicncias, que havia de
I( ~rea-Ia, occu1tando os prejuizos, qUe} d'ella se seguiam,
II foi Vossa Magestade servido concede-Ia: e sem haver mais
II ordem, que para (I ViUa, só pela sua, tratou logo de
,« pelouros, de fazer Officiaes da Camarn que servissem, e
II dat'-lhe termo. E sobl'C estas disposições de mais, que
I( por alie se ajunLaram, se moveram varias duvidas ';
« mas estas nno foram caUsu (como no Manifesto se expõe)
,« de que o quizessem prender, nem de mata-lo; e assim
I( menos informado, diz o expositor, quc,. por morrer de su
I( bito o principal cabeça da conjuraçno, se ofio prendera3

II attribuindo talvez esse nome a Filippe de Moura Achiole.
I( porque manem n'esse tempo; um hom,em p;~rliculal', e
,« retirado, que em semelhantes disscnsões se nfio mcltia.

(( em tal conjuração sc fez contra o Govel'Oadol' pa
l( ra Qmatarem, SUPPQsto ,que lhe dessem um ,tiro, que mal
I( se ouvia, de que ficou 'trio lovemcnt,e ferido, que nun,ca
« lhe impedia o andar de pe, e inda hoje se nfio sabl.} quem
« 1h'0 desse, ajui~ando alguns ser um Capitão de Infanta
,f/,. ria, que se havia ausentado para as Miras do puro oom
« desgosto, por tratar-lhe com a mulher; e outros que sc
,li ria um CavalIeiro do Sel'tiiQ, por have-Io llescomposto so
I't bre tomar-lhe uma boiada sem lhe vaga,r : e como "6e
~ nenhum h,ol,lve :t<erteza, vinham II conjectur.ar, qpe alie

,-
( -l<) Veja-se a nota;t do Livro YIJI d',estas 'Memodas, nag. ;4ã.
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rt mesmo se m'andara fazer a si o caso n'aquella forma ;'
I( para arruinar a toua a terra, procedendo contra todos,
t( como Foi mandando tropas a prende-los, e destruir-lhes'
« as fazendas, por não os acharem; e fazendo outros ex.
I( cessos insupportaveis, e indisiveis.

II Mas o que deu a maior causa para o éxcesso do le
II vilnte, que abalou;) touos as moradores de todos as Capita
II nias a um tempo, foi prohibir-lhes as armas, mandando-as
II recolher aos armazens, e deixa-los incapazes de defensa,
« morando por esses maltos vinte lagoas, e mais fôra da Pru
II ça, ao rigor tle ladrões, e do. gentio, e a muitos sem sus
I( tento, que d'elles se valiam para a caça: e isto em tempo,
« que se presumia muito mal dos designios dos Francezes,
« por a'ndarem na costa actualmente, como logo depois sa
« vio o que obraram no Rio de Janeiro. Esta foi a ulti·
« ma desesperuçiio, ue moveu o animo de todos para o'
«( repentino arrojo que fizeram.

l( O que no acto d'esta sublevaçuo de mais se nota ao~o

« sublevado~, não se colhe que passasse de effeitos da
li ira ii. rebelt.lia, nem em se demolir o Pelourinho seofez
I( mais o[fensa, que aos homens do Recife, que o erigiram~

« de seu mo tu proprio, e as escondúlas, tendo mandado'
(I com dissimulação lavrar as pedras lJara elle no Forte do
l( Maltas, onde se faziam outras obras; para que o segredo
(( d'aquella não se revelasse: e em uma nÇ>ite no silencio
I( d'clla as conduziram para a praça, e ao Hmanhecer se vio
II o Polourinho levantado; do que se colhe, e bem se ve
l( rifica, fazerem-no sem ordem tIe Vossa i\1agestnde; que,
« se a tivessem, fomm escusadas as cautelas, e recato. E as
I( sim por esle impulso, quando estas circumstancias o não
I( fizQl'am d sculpavel, como os mais todos foram accesso
'l rios u'aquclle movimento popular, que sempre são usaes
II em semelhantes, além uns mOI'tes, e roubos .que succe
« dem, que no tumulto de vinte mil homens de varias na
I( turezas, que entraram no Becife, não aconteceu, nem·
«( sucedeu um re1l1 de perda aos moradores-o

« Aduvida, que então se excitou sool'e a fórma do Go
II verno, nada leve de ser cri me, por ser em ordem a resol-o
(I ver, para, melhor conservação, o que fosse mais acerto,
li sOI\(lo de alguns o seu voto" se fizessem novos pelouros,
(l elegendo-se para a Camara os homens mais maduros no
« cons'elho; por fiarem menos na [lrudencia dos eleitos,
I( ppromodernos, sobr~ cujos hombros havia de carregal'
Il Ulo grande ~eso. MUItos dera.n· parecero se desse ao Re
(I verendissilllo Bispo o Govel'l1o, e se conSCTovasse o Sena-o
II do do mesmo modo, que era; outros tinham por lncon-o
li veniente.annexar a jurisdicçfío profana á pessoa Ecolesiasti-'
(~o oa ; e n'esta desinteressada contenda,. só attenla ao bem l
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II commum, houve varios pareceres, primeil'O que a resof
II vessem; e estando assim indilferente, se deu noticia de
« uma carta de V.l\fagestade do anno atrás, ql1e ordenava,
« que, faltando o Governador Sebastião de Castro, gover
li( nasse em seu lugar o Mestre de Campo João de Freitas, c cm
I( sua falta o Reverendissimo Bispo: e como se via esta car
l( ta, e o Mestre de Campo fosse morto, sem controversia
« mais alguma se lhe deu logo o Governo, l1landando-se-Ihe
(I aviso á Parahyba, onde se achava úe visita, para a posse
« que tomou com muito applauso, e aprazimt"nto de ta
l( dos (IS que se achavam presentes) que, como Vassallos
« fieis e sempre mui leaes, pediram o perdão a V. Mages
« tade pelo excesso, que tinham commettido, e em seu
I( Real nome Ih'o concedeu o Reverendissimo nispo; e pa
« ra esse fim-, depois da posse, que na Santa sé lhe foi dada,
« como he costume, se ajuntaram na CtlSa da Camara: e
(I V. l\Iagestade foi servido confirma-lo tão benjgnamente
« como se sabe: com elle se voltaram todos outm ve:l
« para suas casas, quando já estava na Bahia o objecto to
II tal que os ahalára. Nos primeiros dias de Novembro do
« anno de 1710 succedeu todo este caso.

« Com a evidencia do suecesso, que foi na fôrma que
I( aqui se nalTa, se contradizem as difficuldades, quo no ma
" nifesto infesto se propõem, de correrem aos que conside
I( ravam desigual, ou podel'Oso o partido tios Healistas, dan
II do este nome aos moradores do Recife ( pelo que lhes
« faltava nas obras para o sel'em 1e aos que o seu parecer
« seguiam. e suas ordens, como se fossem, ou elles as ti
\/. vessem de V. Magestade. Mas podera advertir que quem
II para a fabrica do Bacalháo deu o assumpto, que até esto
«ponto da retirada do Governador para a Bahia não hfl
« viam parcialidades entre os homens de fóra uns conlra
(,( outros, nem contra os- do Recife: em seu lugar s.e dirá,
l( quando houver principio.

I( Havia o Governador, nu fuga que fez para aquella ci
« dade, levado em sua companhia os morcadores da praça
t'( JQaquirn de Almeida, l\li~uel Correia Gomes, Oomingos
(( da Costa de Araujo, e Simão Ribeiro Ribas; POI' se teme
I( rem do mal, que, unidos com elle, haviam feilo. E passa
I( dos poucos mezes, segumndo-Ihes o campo para a volla
« Leonardo Bezerra, e seus irmãos, tornaram para o Hecife,
fi menos Joaquim de Almeida, que de la por oruem de Se
f( bastião de Castro, para as disposições do que COllle~va

" a machinar, foi para a Parahyba, onde já se llchavam ore
« tirados o Provedor da FazenJ~ Real João do Rego Barros,
(( Antonio Rodrigues Campello, José Peres Campello, Agos
II tinoo Ferreira da Costa, Antonio Alves· Bezerra, e alguns
« outros.
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(t Trataram logo os do Recife mercadores de tirar en
« tre si quantidade de dinheiro, conjurando-se para isso, e
« para o segre.do na casa dos terceiros, com a dissimula
«( ção do serem irmãos cl'aquella ordem, para n'ella se ajun
«( oorem sem suspeita a fazer esta consulta todas as vezes
« que quizessem; e em breve se pozeram com sessenta
« mil cruzado, Com elles foram movendo os animas de
« alguns ambiciosos do interesse, para os terem em sua
(l ajuda no intento Jamnado, com que estavam, como move
II ram n:\ Pal'ahyba o Capitão-mór d'eIla João da Maia, man
« dando-lhe quatorze mil cruzados por mão dos conjurados,
l{ que para Ia se tinham acolhido, o qual se achava por Se
« bastião de Castro ja disposto, Para Goianna levou Atha
l( nazio de Ca tro oilo mil cruzados; e com eHes instituio
« uma quadrilha de mulalos criminosos, que, fugidos por
« taes da Palahyba, ahi se achavam, e estes elegeram para
« seu Cabo ii !\fanoel Gonçalves Tunda-Cumbe ; e com outros
« vadios semelhantes, que se lhe aggregaram, veio a fazer
« um sequito maior para terror daquella Capitania, e das
« estradas. e ser um horrivel monstro que deram estas ida
«des, Em Una moveram ao Camarão, Govemador dos
« Indios, com tres mil cruzados, que por primeira paga en
I( tão lhe deram, além do mais que depois lhe foram dando,
« inOuido de n. Francisco de Souza, que tambem se fez
II parcial mui empenhado. Aos Capitães-móres Christovão
fi Paz, e José de Barros, por interesse e cobiça de dinhei
« 1'0 os reduziram. Na praça do Recife compraram os Ca
« pitães d'aqueHe terço, e a soldadesc:1, e com adiantadas
f( pagas os foram conservando. O Capitfío João da Motta
u recebeu scis mil 'cruzados; e o Mestre de Campo dos
cc Henriques quatrocentos mil réis, e a ambos eleóeram
« Govel'nadores d'aquella praça, e da guerra, que dispu
l( nham fazer os moradores; não por outro fim, mas que
li o de vingarem-se os mercadores de lhes haverem tirado
« d<Js mãos as bengalas no tumulto; porque com ellas se
«desconhecel'am, fazendo-se insolentes, os Cabos e Sol
« dados, porque foram rendidos pelos moradores, quando
» a prende-los, e a Nobreza foram por ordem de Sebaslião
CI de Castro. Esta he a causa, que dizem a V. MagestaJe
« que por serem Realistas, como no chimerico àlanifeslo
r( se appellidam, defendiam.

\( Alem d'esta disposição ordenada, e posta em termos,
tI s.e foram apercebendo muitos mezes antes com segredo,
« que só entre ellf\s se s?bia, ue todo o mantimento, enviando
« mascates rara róra com fazendas:1 vende-Ias por farinha,
Il e ~utra mandada comprar com dinheiro nas Freguezias
« mais remotas, dando traça a remeLLe-Ia em caixões para
r O Recife com o nome, e com marcas Jas de assucar, E

TOMO IV. 42.
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II n'esta fórma, e com esta prevenção, recolheram mil alquei
« res em SUtlS ra~as. A mesmtl tiveram ('lTI meller n'cllas
C( muita carne secra em grilnde qllHntid;lde, e' numero de
cc arrobas, para se podt'rem slIstpntHr delltro do Recife, pre
IC vendo que necesstll'iamenle lhes haviam os de fórH pôr'
( cerc.o. Conduziram de todHS as praias todo o peixe, man
( daram vir de fóra muitos ndl alquC'ires de feijfío, muitos
« de arroz e milho, quantos podel'am haver', e Ozeram de tu
u do celleiro. Prepararam lTlllitas rif'maS com muilos cartu
le xos feilos ; mandaram fazer' patronas á milhares, borze
( guins, e fHrdas novas de hamburgo para todos.

II Com este apresto, eslando ludos niio suspensos, mas
« melteodo cada vez mais nlanlilllf'nlos. eSfJcravtlm que por
« horas chegasse da l3ahia Sebnslii:io de Castro, corno os
( avisara, e se colheu da carla sua, e de llulr:Js em rl1spos
l( ta : mas tenuo () Covernador D. Lourenço de Almeida na
u ticia que fugia com o prt'tcxlo de vingar·se, o susleve pre
(C so alé se recolher pal'H Lisboa. E 110 lempo que suppu
(( nham a sua vinda, apparecendo 11111 navio, que succedeu
li vir do Porto, tivI'ram por certo ser elle; e sem mais espe
Q rarem o desengano, quizcram logo prender o Reverendis
l( simo Bispo no Forte do Mar, para onde o chamaram com 0
u de:;farce de ser muito n~~cessario ir a vê-lo; e como cs
« tando ja para se embarcar para isso, o nfío fizl'sse por
l( chover, e se altcl'arem os mares, romperam o silencio
li do segredo, clilmalldo ronlra lraidorrs a vozes, que come
Cl çararn por uns soldados; e qllizp.ram n'esta involta ma
u tar ao Sargento-móI' Barnardo Vieira, atil'arlllo-1be dous
li. tiros, que por pcr missão Divilla o erraram.

« No mesmo ponlo sahiram arOlados os moradores do
II Recife, e todos d'aquclla praça com as fardas novas do
c hambllrg-o, que para aquella occasião est,Ivarn feitas, as
cc patronas, borzegllins, e todo o mais appaf'elho. Mal'clJa
II ram para os Fortes as ordenanças, tirando d'elles os pagos,
« que até alli os gual'Oeciam, abacaram a Artilharia para ter
li ra, contra ella disparando nlUilos tiros, e absolutos se po
c leram: cis-aqui o pl'jncipio das desordens. li

Fim da Histo1'ia da guerra dos Mascate•.
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Llvno X.

DOS FACTOS HISTORICOS QUE ACONTECF.RAllt EM PERNAMBUCO, DESDE

A llETI1L\OA 00 GnVE1lNAOOIl CASTRO E VASCONCELLOS ATÉ O

FIM no S~:CULO XVIII.

CAPITULO I.

D. Lourenço de Almeida substitue no Governo a Felis José Machado
Eça de Mend':lOça Castro e Vascoocellos. Noticia da casa da moe
da. Principio de um.. Cidadella. Tra.nfere-,,, para a COloa apro
priedade da Capitania de P"rnambuco. Govprnos o'esta Proviocin de
Manoel .le S"usa Tavare<, de D. Francisco de Souza, de D. Manoel
Rolim ele Moura. Sublevaçll.o <los sold..dos de Linba. Governo de Duarte
Sudré Pereira Tibáo. Primeira leva para a Colonia do Sacramento.
Tributo para os casamcntos de dous P,incipes. Projecto de um Molhe.
Comtrucçlio da Cadeia da Villa do Recife. Mais uma expedição mi
litar.

t67~ a 1'-57.

Felis José Machado Eça Castro e Vasconcellos, depois
<le ter ennegl'ecido Slla memoria, Oagellando os Pcrnam
bucanos barbara e cruelmente, como ja referi nos capitulas
do livro precedente, entregou as redeas do Governo, no
1.0 de Junho de1715 a seu successor, D. Lourenç.odeAlmei
da, ( da casa de Avintrs) 22: Governador, que acabava de
ser Presidente da Junt.a do Commercio em Lishoa, e que,
quando General, e Governauor do Est.auo do I3rasil na l3ahia,
prendera a Sebastião de Castro Caldas.

Durante a administraç;io de n. Lourenço de Almeida
( diz um registl'O partiClllar que consultei) fechou-se em
Pernambuco a casa da moeda, que foi aherta n'csta Pro
vincia em 1673; dos rcgistros publicos, porém, qne cuida
dosamentp, tambem cosultei, apenas se alcança cel'tcza da
sua existcllcia até 1702. NHO dou, pois, como averiguada a
permanencia d'eslc estabelecimento até o tempo do Go
vemo ue O. Lourenço; mas, não podendo, pela falta sómen
te de registros aulllenticos, concluir exactamente pela ne
gativa, e mel'ecendo-me em verdade algum credito esse re
gistro pal'ticulal', porque em outros casos o tenho encon
trado exacto, reservei para este lugar a historia d'esse es
tab eleci mento, ( do qual o Coronel Sehastião da Rocha Pe
ta, na sua A.rnericn Portu.gueza, tl'ata mui mal informado)
embora possa dar sómente com toda a certeza a época da sua
installação, sem que da mesma sort.e me seja permitlido
uffirmar precisamente quando deixou de existir.
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Pela Provisão Regia de 20 de Maio de 1672, na qu~1

:EI-Rei D. Pedro III de Portugal disse, que, para evitar a
decadencia que a falta de numerario causava ao colnmer
cio de Pernambuco, permitlia que se cunhasse aqui moe'"
da, e se ponçasse a cunhada em outras partes, foi installa
da n'esta Provincia, ( então Capitania) em Julho de 167a, a
casa da moeda, em um edificio, que ainda existe na Fre ...
guezia de S. FI'. Pedro Gonçalves, na rua, que conserva (}
nome de-Rua dct n1oe(la -; havendo previamente sido ex
pedidos as respectivos Regulamentos em Alvaras; a saber:·
do Conde de Obidos, Vice-Rei do 13rasil, datado a 7 de
Julho de 1673, creando os respectivos empregados, estabe
lecendofiscalisação, &c, &c, e do Governador de Pernambuco,
Fernão de Souza Coutinho, com data de 23 d'esse mesmo
mez e anno, mandando abrir a casa da moeda, marcando
o local, &e, &c. Esles documenlos, que se acham registrados
na Thesouraria da Fazenda d'esta Provincia, onde os Con
sultei, provam que essa casa não foi aberta, como diz Rocha
Pita a paginas 467, e 468 dasua America P01'luglle;:;a, passado o
anno de 1698, e muito depois da abertura ua da Bahia.

No Alvara do Conde de Obidos, que conlem doze Capitu
las, determina aquelle Vice-Rei, que se abram lantos cunhas,.
quantas er-am as especies de moedas de ouro, e prata, que ha
via no Brasil n'lIquelle tempo, abrindo-se no cunho para as
de OUI'O um Escudete, com uma cor6a na parle superior,
iicanda no centro do Escudete o valol' extrinceco; e para
as de prata no lugar do Escudete o valor sómente, dentro
tle dous ramos, com a córoa esculpida na parte superior.
O valor extrinseco da moeda de ouro foi elevado a 12 t/2
por cento sobre o valor in lri nseco ("'), e o da' de prata
a 25 POl" cento.

Toda a moeda que havia em Pernambú'cú foi man...
dada recunhar,- para receber este novo valol' nominal, c
marcando-se o tempo inuispensavelmente preciso pal"a es-
ta opeJ'ação, cumpria-se exactamente quanto EI-Rei havia
determinado na referida Provis[ío de 20 de ~laio de t672.

Mas o augmento llnti-ccomonico, e arbitraria do valor da
moeda em um paiz, como era enlão o nosso, onde as Leis
mandavam taxar os preços dos generos, e obrigavam a rece·
bel' a moeda pelo arbitraria valor nominal, foi ainda mais-

( ~) Em Portugal o marco de ouro em bana valia pela
Lei 10ShGOO rs., e em moeda 112/640 rs. ; e o marco de prata em
barra valia 7/040 rs .• e em moeda 7/600; em Pernambuco, po
l'ém, a moeda cunhou-se muilo mais fraca em prejuizo dos Pcr
na.nbucanos, imporlando a senhoreagem 12 1/2 por cento no
OUro, e 25 na prata.
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uma vez aggravado. Pela Provisão Regia de 23 de Março
de 1679 detorminou EI-Rei, que dentro de um mez se
marcassem as patacas, qúe n'esta Capitania haviam, e
que, passado esse tempo, não podessem mais correr as
que nilo estivessem marcadas, sob pena de serem punidos,
como introductores de moeda illegal, os que d'ella usas
sem; pagando os possuidores, que foram obrigados a le
var esse seu dinheil'O á casa da moeda, para ser ponçado,
quarenla réis por cada uma moeda; porém os que, demo
rando-se, o levaram depois dos trinta dias, foram obriga
dos a pagar cem reis. As moedas já tinham o valor ex
triuseco de 600rs, e passaram a ter o de 640 réis.

e em um paiz, onde ha completa liberdade de com
mercio, e onde cada um póde arbitl'ar o preço que lhe con
vem aos seus generos, o augmento do valor nominal da
moeda, não deixa de ser uma extorsão, que os Podêres do
Estado fazem aos seus credores, (e tambem aos particula
res, que em seus contratos não se preveniram contra es
sa eventualidade) e uma hurla, com a qual são forçados
pelas circumslanciasa conformarem-se os servidores do Esta
do, os quaes, tendo, pOI' exemplo, ajustado os seus serviços
por quatro, logo que so augmenta verbi gratia 25 por cen
to no valor da moeda, passam justamente a receber tres,
passando com tudo o recibo dos quatro; quanto mais
em um paiz, oomo era Pernambuco, onde as Leis taxa
vam os preços dos generos, e obrigavam a receber a moe
da pelo valor legal, e até obrigavam á venda dos generos,
denominados de primeira necessidade? Foi urna extorsão,
,foi um abuso do Poder Real contra as Colonias, pelo qual o
Governo, com um rasgo de pena, augmentando apropria
Cortuna, fez decrescer a dos <"'olonos.

Entretanto, continuando em seu trabalho a casa da moe
da de Pernambuco, ba,ixou a Lei de 17 do Outubro de 1685,
que impoz a pena de qüatro annos de degredo para Arrica,
e multa de cem mil reis, a todo aq uolle que, possuindo
moeda cerceadil, ( cujo gyro ficou prohilJido) a não reco
lhesse acasa da moeda dentro de oito dias; e tendo em
conse.quencia sido recolhida. uma grandc somma á casa da
moeda de Pel'l1ambuco, determinou El-fiei pela earta Regia
de 17 de Março de 1688, que, sendo neeessario evitar os
damnos, que nasciam do cerceo da moeda, fosse toda a
de Pernambuco circulada por um cordão, ou cercilha, de
tal s.orte tão visivel, que podesse ser conhecida á primei
ra vista; e para este trabalho, que aqui começou no fim do
a~no de 1688, veio para Pernambuco, segundo a carta Re
gIa de 29 do Março d'esse anno, o Omeial Cunhador Luiz
Alvares, com mais outros Oficiaes, trazendo os novos cu
nhas, e mais instl'umentos necessal'ios para este trabalho,
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cujas dl'spezas mandou E1-I~ei pagar com o remanecenle
do i III posto rpOl' antono rnasia r!lJnativlJ) delTéI m;ldo em Per
namhuco para a paz de Hollanda ; isto !ln, pal'il pagar
aquelles doze milhões de que fallo ii pagina 12 do Livro
YII, e qun ell1 grande parte fIlram pagos pelos Perllambu
canos, que, por ni Ilia simplicidade, nfío só enlreguram ao
Rei de Portugal, qne os ahandonam na adversidade, O pniz
que com o seu br'açn I'csg-ata I'a 111, mas lambem compral'am
com o seu suor o socego da Metl'opnle,

Nilo só em Pernambuco no ultimo quartel Jo seculo
XVII se f'slabelecen casa de moeda; mas lambem na ulti
ma decada ( -lC ) d'esse seculo se inslallaram no Bio de Ja
de Janeil'O, e na B~liia, se bem que n'pslas duas Capita·
nias o auglllento do valor nominal foi ll1enor', Para evitar
portanto, a confusfío. que sem duvida podia occasionaI'
moedas, que, tendo o fnesrno CUllho e valor nominal,
nfío tinham todavia o IYlflSmO peso, determinou El-Hei,
que nas que se cunhassem em Pel'rlambuco se impri
misse na face da Esphel'a um P., ~ nas do Hio de Jélneiro
um R.

J)'ahi por diante as moedas de prata do Brasil recebe
ram o seguinte ClInho : - Dc ullIa face uma Esphel'a, lendo
no meio a Cruz da Ordem de CIII'isto, e entl'e os claros que
deixam as extremidades dos braços da Cruz, a il'genda 
SUB Q. Sl~. NATA STAB, - e na outra face as Arm:ls Reaes
POl'tuguezas, tendo do ladu direito o valor da moeda,
no esqlJcl'dn umas llores, na parte ~uperior entl'e o Escu
do e a Coróa a era, e na ril'cumferencia .esl'outra legenda:
PETRUS n, D, G. PORTo REX. ET, nHAS, Il,

De prata cunharam-se seis moedas iguaes na fôrma,
mas dilfcrenlcs no peso, tamanho, e valor: de '6!~0 réis,
de 320 "s., de 1601's., de 80 rs., de 40 rs, e de 20 rs. As
primeiras com o peso de.'5 oitavas e 28 grfíos, :JS segundas
com o de 2 oitavas ,;50 grfíos. as terceiras d'uma oitava e
25 grilos, as quartas de 48 griios e meio, as Cjuintas de
24 grãos e um quarto, c as ultimas de 12 grãos e um
.oitavo.

( ... ) Rocha Pita, que escrl'vl'u na Hahia a sua America Por
tugul'sa, diz que I1IH' alli SI' abrira a casa da moeda no allno de
16lJ4, e que (h'pois (I'isso foi que se abrira a de Pernambuco;
porém os Regislros da Tllesouraria d'esla Proyil~cia .djzem
o contrano, e provam quI' a casa da moeda aquI fora \I1slal:
lada em 1673, sem flue por isso dpixe dI' 51'1' Vl'rdar!e, que fOI
cm l'ernalllbuco Juiz COllsl'rvar!or da casa da morda o Doulor
Ouvidor Geral Manoel de Sousa ell1 16\)9. o qual. diz o mesmo
Recha Pila, flu mra quel\l al>rira a casa da moeda de Pernam
buco, o que não posso afllrmar, e ntm negar.
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Tres r1iITcrentes moedas de ouro fôram n'aql1clle tem
po cunhadils no Brasil. Com o peso de duas oilavas e 20
gl'fíos dc 0111'0 se cunhou a moeda de 4#000 I'S. ; com o de uma
oiLava e 10 gràos a de dous milleis; e com o de [~1 grãos
a dc mil réis.

As moctlils de ouro tiverilm o sl'gllinte cllnho : em
uma face as Armas RI'aes POl'lugupzas, lendo, do lado di
rcilu, o valor nominal, (' no rsquerdo um;IS flores, e na
clrcumrerent'ia dLl moeda e la If'genda : -PE mus II. D. G.
POHTUG. IIEX.- e na race oPI.osta lima Cruz sem lisonjas,
circulLlda por uma fiLa, uellll'o da qllal se concluia a le
genda da ouLra racc com as palavras seguinLes : -1':1' llRA
SILLtE. IICHill US,-e depois d'e"Las palavras a era em que
fÓl'a cunhada. A moeda cunhada em Pernambuco, como
ja dissf', conhecia-se pela leUra P - <>sC'LJlpida no cenlro
da face, onde csLava impn'ssa a Esphera do valor' nominal.

A Casa da moeda de Pernambuco continuou a lahorar
scm duvida alguma aLe 1702, porque dos Hl'gislros da The
sournria Lamhem consta, quc em 5 de ,l"Iwil'O d'csse anno
baixanJ p<>lo Concp!ho UILramarino uma Provisfio Hegia para
o Governador de PernalObllcu, em resposla a uma SUa carla,
dalada a 29 de \laio de 1701, ordenando-Ilw que, niío ohs
tante a duvida em qlle t'lle Governador esLava, se devia, ou
nfío lOl1lar pOI' perdiuo o ouro qllC fosse il casa da moeda
por cunhal', exculasse o que lhe ('Ma determinado porouLra
Carta Rl'gia de 21 de OuLubro de 1710.

De qU<l1 casa de moeda, pois, podia o Governador de Per
nambuco fallal'? Em quall'0dia elle lomar ouro por W'rdi
do senão cm a de Pernambuco:' Logo, [l;io ha a menor
duvida de quc em 1702 ex.istia casa dt' moeda ( .. ) em Per
nambucu; e que, porlanto, Bocha PiLa foi mal inrormado em
granlle parle do qlle diz sobrn PCl'llamlJnco ti esle respeito,
como ja fica provado pela vimla do Cunhador Luiz Alvares em
1688.

Dous :Jnnos depois da posse de D. Lourenço de Almei
da, deu esse Governador [lI'incipio aos alicerces dc uma Ci
dadella, delineada pplo Urigadeiro Joiío Maco, Como refere
a Carla Ikgia expedida "elo Concelho UlLramarino em 24 de
Março de 1719; mas ('sta obl'a n;lo levI' tluL\illllelllo, e d'ella
hoje nem vestigios reslam, por onde ao menos possa ser
conhecido °seu lo~al : com ludo, ii Carla Regia de 7 de Dc
zembro de 1i40, na qual El-Rci D. João V, nüo só mandou

(-l<) P.... Cllrla Rf'gia cip. 5 ele ~larço 01' 1736 rf'cpbpu o Gover
nador dI' Pprnalllbllco Ol'(lpnl de 1l1allllal' IIp\'a~s''r de II1l1rdf'iros
falsos, de que h:lvia dpllllnPla ; porélll ignorai o se mIa ll'csse
tempo existia cm PernamuUl':u casa de IIlOeda.
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que se fortificasse o Recife, segundo o desenho do dito Bri
gadeiro, e não por um outro que então se lhe orrereceu, mas
tambem que se concluisse a Cidadella, e se demolisse a
Fortaleza do Brum, induz a crer, que o local d'essa fortifica
ção era, pouco mais ou menos, onde está hoje collocado o Arse
nal de Marinha, e que o desenho do Engenheiro Mace torna
va a Freguezia de S. FI'. Pedro Gonçalves em uma praça fp.
chada, vindo a ser um de seus lJaluartes a projectada Cida
deli a, começada em 1.71.7, pouco depois de ter passado Per
nambuco do dominio dos Donatarios para o da Corôa.

Não podendo o DODatario de PE'rnambuco, depois que
esta Provincia resgatou-se do dominio batavo, fazer as des
pezas que eram necebsarias para sustentar um Exercito bas
tante forte, que impedisse novas invasões inimigas, e nem
tão pouco concorrer para indemnisar as grandes despezas,
e prejuízos, que os Pernambucanos fizeram para sacudir
o jugo estrangeiro, tinha EI··Rei D. João IV annexado á Co
rOa a Capitania de Pernambuco, logo depois da sua restau
ração em 1654; porém, oppondo-se em téla Judiciaria á
essa desappropriaçfío o Conde de Vimioso, D. Manoel de Portu
gal, casado com a filha unica de Duarte de Albuquerque Coe
lho, 4. 0 Donatario de Pernambuco, afinal, tendo havido re
nhidissima rlemanda, dr.cidida sempre por diversas senten
ças a favor do Conde, depois de sua morte, convencio
nou cm 1716 o outro Conde do mesmo titulo, D. Francisco
de Portugal, desistir da causa, dando-se-Ihe para indemn-i
sa-Io o l\Iarquezado de ValenQa, para elle e seu filho, passan
do a este o Conuado, que seu pai ja possuia, e com sobrevi
v.encia para o Neto; e além d'isso recebendo oitenta mil cru
zados, pagos em dez annos pelos rendimentos d'esta Pro
v.in'Cia, que consequentemente, em virtude d'essa convenção,
passou para o pacifico dominio da Corõa, que já de facto
exercia esse dominio desde a expulsão dos Hollandezes.

Finalmente D. Lourenço de Almeida governou com jus_J

tiça, e suavisou não pouco os padecimentos dos Pernambuca
nos; e, chegando-lhe successor, entregou o Governo a 23 de
Julho de 1718.

A D. Lourenço de Almeida succedeu Mnnoel de Souza
'Tavares, 23.G Govemador, que lomou posse no referido dia 23
<1e Julho de 1718, e servia: até 1t de Janeiro de 1721, dia no
qual faUeceu, passando a governar interinamente o Coronel
D. Francisco de Souza, que governou até 11 de Janei.ro de
1722, dia em que entregou o governo a Rolim de !\foul'a., Du
rante os Governos de Souza Tavares, e do interino D. Francis
co de Souza, nada digno de memoria olferecem os registros.

D. Manoel Bolim de Moura, 24.0 Governador, tomou pos
se do governo de Pernambuco no citado dia 11 de Janeiro
.de 1722; c foi para lhe fiazer mercê que EI-Hei, pela PI'ovisão
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de 23 dr Maio (10 1í21 flccr('sern!O\l o soldo rios r.overnado
res de Pe1'11amhuco com ma is 600JOOO rs" de ma nei 1'3 que pas
saram fi ler 2:400 000 I'S. forles pur allIlO; r por oulnl 1'1'0
ViSHO de 17 de Oll lu IJI'il Jo mesmo fi II 110 malldo I El-.1ei dar
lhe mais 400 OOOrs, anlluacs a litulo de gl'illif1r;~ção, mereê
que se cslellueu lambem a oull'(lS differelllcs Goverlladores,
mas 11;11'3 cada um sc expl'dia uma 1I0\'a ordem, (1 ) Esta
gralific;lçêlo passou depois a sei' cOIl~.iderad3 como soldo, e
enWo os Co\'cl'lIadores li \'l;)nl1I\ 2.800§OOO rs, por anno.

Sob a admillistraçfil) d'('slf' Govcrnador acollleceu que,
lenJo-se fallado por muitos mczes ao paganH'nlO dos Sol
dados, C'sll'S. lrnJo a sua frl'n le alguns üfliciaes inferiares,
pegaram em arlllas, lanlo n'esle Bceife, como elll Otinua, e
declararam qlle as nfiu encoslariam, em quaulo ni'ío fossem
pagos, <lllIcaçallllo saquear a Cidilde, e a Villa, se não se sa
tisfizesse a sua eXigcu('iil, apoiando ('::,ta insu!Jo1'llinaçfio mui
la p. aça' dos Rigilllenlos de ordt'II,IIH;as, ou ~Iilicia uuxili:u',
que enlão havia, N\:sla trislc cil'cumstancia, VI'Ill.lo-se o Go
vernador sem força, (2) e qUt'1 endo evil"lI' maiores crimes,
mandou :alisf<l7.I'r o qne se dpvi;l ;lOS Soldado', n alQm u'isso
deu-lhe um I'crcl;io, ( 3) qne plll's igualmenle exlorqui
ram ; porém () SUCCCSSM d'esse Govcrnadol, julgando, como
devia, nullo o peril;lo, prcndeu alg-ulls <los cabeças da suble
vaçfío, e os punio, lIã .. com rena capital, como mereciam,
mas com l!C'slel'1'c', c outros casligos,

f)'c"la insubol'lJillaç,io faz Monsenhor rizalTO mui con
cisa nJt'nção 110 Capitulo 2. U uo Livro VIII uas suas iJemorias
Hisloricas do Hio de Janeiro; porem no Archivo da Secreta
ria do GOVI'lllO dn Pernambuco cu nada achei sohre esle fac
lo, c pOI' isso o refiro st'gundo ll'adiçõl'~, c ii visla do regis
lJ'o parlicular, que já lenho cilado [l'estas Memol ias. (4)

(I) Vl'j:llll-Se a~ Provisões do Concelho Ultramarino de li de
lIIaio de ln7, de 13 li' Nuvf'lIdJl'o <1e 1745, de 17 de Janeiro de
174n, de 1:3 de I (':l,I'lIl])r/) d<, 1755, e OU Iras /(11<' se acha III rrgis
tracla~ nos Ih'rus da Th<'sullraria <I'e,tiI Provillcia,

(2) D ('slf' I""a II II' <los :-'old:\(II's trata a P.lIl'lll<' R<'gia do C::a
pilfiu ~lallOl'l nodl'igups Call1JH'llo, I', cripla elll Lishoa elll 12 de
NO\'rlllbro iiI' 1743, que pSlci I'l'!:;istrncla nu Li \ 1'0 competente da
Secrc'l:ll'ia do GoVPl'I)O l!'rsta Pro\'illcia de f'rrllambuco

(3) ,hi pela Pruvis:1o Hrgi:l de 11 de Janriro de 1719, estava
l>rohilJido aos Govl'I'lIadorps tJarcm pl'rdÕI'S ; mas, não uuslante
esta urdelll, llolilll foi ohrigado a dar o perdiio, Vrja-se no Ar
ehh'o da Call1ara cl'Olinda Livro 3.0 folha 80 Yf'rSO,

(4) Nas Secl'elarias de Lisboa hão de IIcccssariamcnte exisLir
as I'articiparõcs tI'esles e oulros factos, flue se ignoram. Em
(!Ualllu nào fOI' j j~uropa UllI homem que se inleresse pc\a his
toria t1t: Perllalldlucu, afim de procurar dOCllll1entlls, e noticias
exaclas, jálllais a nussa historia deixará de sel' illeolllp~eta.

T.O~IO IV. 43.
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Ql1asi louos OS productos agrieolas "i'esta PI'ovincia eram
sujeilos a um tyrannico monopolio, sob pretexto de melhor
a1'l'ecadaçfío de impostos: as carnes, os assllcares, as agoas
al'dentes, &c" faziam, cada um d'estes genem:), objeclo de
dilferenles contratos Reaes, oujos arrelllalalllHS pagavam
ao FiscQ o respectivo preço, metade em moeda, metade em
assucar, que era remettido para Li. boa por conla do Gover
no; mas esta forma de pagamento durou somente ale 1117,
porque pela Provisão Regia de 13 de !\Iaio d'esse anno, man
dou El-Rei, que lodo o preço dos contratos fosse pago a di
ul1eiro ii vista.

Este monopolio enriquecia Pel'l1ambucanos e Portugue
zes, que s~ davam a esse negocio, e:'\o mesmo tempo enchia
os cofres Reaes ; porem como pela maior parte essas riquezas
ficavam em Pernambuco, porque os arremalantes aqui eram
moradores, resolveu o Governo Portuguez duplicar o 010
1I0polio, difficultando-o aos que moravam n'esta Provincia
para facilita-lo aos que viviam em Lisboa! Pela ProvIsão
Hegia de 5 de Março de 1725 ordenou, portanto, EI-Rei, que
os contratos, que até enUío aqui eram arrematados perante
o Senado, passasem a ser em Lisboa; mas, dando esta ordem
lugtlf' a mui fortes represenlações, modificou o Governo do
Hei essa ordem, mandando que os contralos, depois de serem
aqui arrematados, fossem segunda vez postos em hasta publi
ca em Lisboa, de maneil'3 que haviam duas arrematações; a
definitiva em Potugal, e a primeira aqui, que não era nJais do
que a base, sobre a qual licitavam os lançadores de Lisboa,
osquaes, cobrindo com mui pequenas quantias os lances de
Pernambuco, ficavam arrematantes, e depois enviavam para
cá exactores privilegiados, que reduziam os agricultores,
e os outros interessados a um completo desespero,

Estas determinações Regias sobre os conlralos, que se
executaram no lempo rlo Governo de Rolim de Moura, cau
saram notavel desgosto, e deram lugar a mui vehementes
reclamações da parte dos agricultores, e do commercio Per
nambucano; p'orem nada conseguiram os primeiros recla
mantes, porque o riJonopolio a favor de Lisboa durou por
mais de trinta annos, vindo a findar pela Carta Regia de iô
de Julho de 1760, que revogou a Provisão de 1725, mandan
do que os contratos Mio fossem mais sujeitos ii arrematação
de Lisboa, e que pelo contral'io fossem arrematados defi
nitivamente em Pernambuco, perante o Provedor da Fazen
da Real, para cuja inspecç1'ío tinham os mesmos contratos
passado, pela Provisão de 2:2 d~ Agoslo de 1727, que tiro'u a
sua administração da Camara de Olinda.

Finalmente, Rolim de Moura, tendo governado perto de
de seis annos esta Provincia, entregou o Governo a seu suc
cessar em 6 de ~ovembro de 1727.
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A RoliO! de Moura succedeu Duarte Sudré Pereira Tibào,
25,0 Governador, que tomou posse do Governo d'estH ProviD
ria no ci tado dia 6 de !\'ovem bl'o de 1727. Este Govel'Oador
11Iandou prender alguns dos Soldados ( tanto de linha, como
do Hegimento de ho_mens pal'dos) cilbcças do levanle que
leve lugar no tempo de seu antecessor, e os punia, comojá
eu disse, empregando a maior parte d'elles na primeira expe
dição Militar, que d'aqui embarcou em 1728 com destino
para a colonia do Srlcramento. Tamhem sobre esla expe
diç~o, que é certamente a de que da mesma sorte tl'ata
Monsenhor Piz3rro, n~o achei no Archivo da Secretaria Llo Go
verno documento algum, que me indi asse o numero de
praça que marcharam, e nem ao menos quem fosse o om
rial que as commandou.

~e não achei documentos sobre esta expediçiío, en
contrei, porélll, outros que Mio ideia complf'la do modo por
que n'aquelles tempos e extorquia dinheil'o do pobre
Povo l~m 14 de Novemhro de 1727 por uma circular(1) 1'0
"a m avisados doze Gapiti'les-móres, afim de se acharem em o
I'alacill do Governo no dia 20 do mesmo rnez, pPolas sete ho
,-as' da mallhãa Ileunirlos os diLos Capitães-mÓfes, e os
Coronl'is das Ol'denao\as (que lamhem fófam avisados) no
Illgal' e hOl'a apT'i'zada, COIl\'idou-os o Governado!' para che
gal'clll até os Paços do Senado, onde, collocando-se cada um
no lugi'll' qne lhe tocava, expoz-Ihes que pafa a despeza do
casamento dos Principes (2) era pl-eeiso que Pernambuco

(I) OrdC'lla o Sr. Guvrl'l1aclor f' Cal'ilii'o-Grnrral, que para um
Ilrgodo (lo ~pn'iço de I~I-Rei l'iosso Seuhor Sf' arhe VIIIC. 110 dia
20 do corrC'olC' p"lils srte 11"1'.15 da manl1:ia n'pslf' Palacio. onde
sr ha de fa1rl' Jllllta elll qut' 5<' ha de propôr o dilo negocio, e o
IllrsllI,o aviso fará "me. aos Curoneis elas Ordenanças que hOUVf'I'
no ~f'1l districto. Oros guarde a Vme. Recife, 11 de Novembro
de 1727. - O Secl'I'wrlo Jozeph {)tlu'rte CU1'dozo.

El1l1l'rf'çada aos CapitHes-luóres de Iguilras Ú. llamal'acéí,
Var1.ca. S. LOllrrllço, S. AnUlo Tracunbãelll. Nossa Sellhora da
Luz. JalJoaliio, ,\hJl'ilH'ca, ('abo, IIJojllca. f' Sprinhãelll.

(2) Senhor Capitfío-mór M/moei /'eite Pe'ixolo. - Foi Sua l\fa
g<,stadr, qlle Oeos guarde. sf'rvido urdp.n:lI'-me por carta firma
da por slla real miio, rle 22 de Agosto rl'f'stf' allno. que eu procu
rasse tirar um donativo dos Povos d'este Governo, tal que cor
I'espondess<' á~ grandes df'spf'zas que se havi:lI11 de fazer com os
reciprocas casalllentos lias Principes Nossas :-if'nhores na casa
Reai de Castella, por os PO\TOS de PortugaL se acharem carrf'ga
dos de tributos_ por raziio das guerras passadas, e outras de
pf'IHlencias tia COl'ôa.

E fa7,endo uma Junta geral dos mesmos Povos, n'eUa offere
eeralll para as reff'ritlas df'spezas UlII milhão duzenlo e cincoenta
mil crll'l.ldo,;, pagos em villle annos. que fôram louvados pe-
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Duarte Stllfré Pereira.

Cartas do teor da precedente (Ôralll enviadas ao Capitão
mór dI" R.ollt'\l:ts, Oomingos Maciel de Faria, e ao de ÜI'obá, Ma
nuel !\lonteiro da Roc1la.

supp"isse OErario nngio com UIll 1l1ilhfío duzentos e cin
coenta mil Cl'uzado.; ~ \ vista d\\..;ta cX(IlHiç,lo, ou para
cxartamc Ite fallar, á vi:ita d't~,;ta exlol'sfí" • o,' convocados
a lndo allnlJil'am, II d'll.;la :II'lc suhcarl'egtllJ-S'~ o Povo de
Pemall1bncl> com uma Cllntl ihuiçelO (HIl'rosissiltlil. Mas o
que I'twIlILa ainda o anirnn I1wis apalico, he a ma fé, que se
descohre Il;!S cal'tas lflll} o GIlV'll'l\.ldtll· .Iirig-iu allS que não
assisliram a Jnnta. . "(~llas II IS.'; , elle ((n' li'; Povos tinham
sido cOllvocados, qne [iz('ralll oll'erecimenllls, &1', &c, Ora, se
os Capit,ic3-mól'l~,; flirlrl1 cIJa nad'l:l IJilla o dia 20, sem
sal)('I'(~1ll para que lilll ; se na Camal'a foi que se lhes
inti Inou a ordem de entregarelll () SI'U sumo ; se ernfim
n'''sse mt'Sl1lo dia 20 tud,l Sll começoll e concluía,
como ar(llelll~ Govl'l'nndl)I' n;'ío se P(~jolJ de allirmar, que os
Povos fizf:ram Olf\ll'tlcim(~nt()s, e q(11l a Junta de 20 foi a
ullill1a, dando a cntoll.I!'1' que precederam Illais outl'as r!!
Que fel'l"eo jugo pe.sava sohre os Pernamhucanos ! Mas
tornemos ao chamado donativo : este tribulo foi mui

los 1I1esma~ Povos cm \'arios r!feilos, lucIa a pp rO\'.'Il1 o por mim 'na
ultima conft'rrnci.l qlH' se fl"7. tiO St'tla.du lia Ca'tI'lra da Lidade
d'Olintla CIII vinle d" cor ....'lItc·, sl"l\,lo acl"liui~lrad'll'do dilo 5111>
sidio o P"uvf'rlur da f.lzenda nf'al tl'l'sle R.f'cift', e Th"sulIreira e
Almoxarif,~ d'f'lla I~"III arca rlc trcs chaves, e de tudu hei de
mallllar remetlrr a Vltle, tUlla cupia.

UIII (los SlllHiclio~ eUI 'llle se illlp,h a nova conlriblliç:io
he o de <Il\7.rllltl~ r,qs pOl' cal)pça de g:lllo \'ólCCllm, qlle fOr p:lril
as MinH, ou C:lpitallias da I\altia: e pllrque VIIIC. se acha Ca
pitâo Maior ela Frp~uetia <lu Hio Grarlllc do Nllrte mandará piir
a pregão p:tra se tll'l'f'llIatar por cunll-ato os dU1.rlltos I'éis P01

cabeça de gado c eavallos, na fôrllla dos apontamentos juntos,
que VU1C. assim fará dai' pxecuçi"iu juntalllenle com o Juiz 01'

dinario; e no caso 'lllC Vmc. enteuda 'llle se ui"io lança este
tributo, parecf'nllu-Ihe que cobr.lntlo-se pela f,lzcllda Real sl'rá.
mais lItil, me iusiuuará o 11I0110, e lnga o l\landará pôr 1"11I exe·
cllss:io na fól'lua qlle enlru(]f'r, fiaudo de VUIC., e do lug(U' que
occupa. sirva a Sua ~lagrsta(lc com alJuellc zdo, que se dpve ('5

PPI'aI- da sua'pt'ssua em negocio taulu do seu serviço, e do bem
public.) do HcillO, que srja de sorte qllc E'l~ lpllha qu.r. Ilar c~.Hlta·
aSila i\lagestade dú sE'rviçn que VlI\c. n /'slc pal'tlr.IIIar fI'l-er.
Tambem VIIIC. me IlIandará um rol das ppssoas capa'l-p~, c(lle ha·
ja nn St'll <1istrieln. a 1J1lE'llll'lI p05~a pur cartas pedir UIlI donalivo,
na fórmo1 'llle o f,'1. (J Vicc-Rt'i da \.Iahia.

Oeos guarde a Vmc. muitos anllos. Reeif~ dtl Pernalllbufo,
22 de O('zelllbro de 1727.
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mal recl'bido pl'lo PO\'O, principalmente no Rio de
S. FI'anr.i ..;co, 00 le hlluve IllIla formeI! resist<lncia, a qual
porém illfl'liZ'l1 'Utll foi slltfucada plll' lrupas qlle marcha
ram rontl'a os hUID"'ns, que jusla:nl'ute SI} al'lIlaVam con
tl'U o aggrcsslll' qllll lhes ql~cria roull II' até ~IS canlisas, (1)

A Caln<ll'a tia nossa Capital, então Vil\;t do II t'ci fe,
havia pl'lljl'cta,fn, nos pl'imeil'os allnos d.a sua existencia,
a constl'ltcç.l0 de um Mulhe, apl'llvcltandll naluralmeule a
bacia qUll ao S,t1 da ponte do Recife fôrma o Alveo, por
onde correm confundidos os rios Capillaribe, e Beberibe ;
e para <'sta 0\)1',1 cstalwlccr.u EI-HtJi, pllr u:na sua Carla Be
gia, (:2) fi tribulo de 400 reis Sllbre cada uma caixa de assu
Cllr, pago mr.tade pelo vrlntlcdor, e rnt>lade pelo compl'adol' j

porém depois o [ueS01\) H"i, ou por. julgaI' a abril mui dis
fwnlllosa, ou ( e talvez fllsse esla iI unica callsa) peta
mc,;quinlla politica d'aqllelles tempos, que induzia a con
Sl'I'vat' as Clllonias em COllsL>tnte atraso, deliberou que tal
Molhe se nJo lizesse; e plll' outra Carta Begia de 11. de De
zembro de 1728 determinou que o di nheiro I ('()ducto do
imposto df'stiOêlllo para essa obra, fosse apl'licado para a
conslrucção da casa da Camara, e da Caueia da nossa Capi
tal. (3) cornl'1t'taul!ll-se o dinheiro que faltasse com o 1'1'0
dueto deuma finta, (ou capitaç.ío ) novo lributo imposto so
bre os capitacs, e nfío soure o produclo ti'alguma industria
qualquer,

(I) Por Provisiio de 8 d~ Novem bro de 1751 CPSSOII a cobran
ça d't~,;te lribulu, clialllado 11ouativo, I'ecl,'hrnllo-se como lima
l\Ierce a malldar (':I-I\l'Í '1"e dos cofres Rrgius se salisfiz.essem
as despr·z.as f"ilas com a sua arrecadação!

(2) N;l" ('lIcolllrd CSt:l carta Hrgi.\, porém d'élta faz. menção
o Edilal da Calltara t!'Olillr(a rio 1.0 de Dezembro de 1723, I'egis
trat!o a fulhas 9\l <lo livru 3,11 da OH'SlIIa Camilra, a qual se oppo:/;
com f'mbarg"s a esse lribllto, e submelll'lI o negocio á decisão
de ~:I-I.lf'i. P"re-se I~dil'll, mandou a lnrSIU'l Call1ara, que as pes
soas dI! seu dislricto niio pagassem o tributo de 400 I'éis, em quan
to nâo baixasse a decisão Regia,

(3) D, Joao por g,'nçll de Deos Rei de Porlugal e dns Algarves,
d'llq,um e rl'além mar cm Arrie", Se~ho,. de Guiné,

Faço sabcr a vós Dl1~rte Slldré Pel'eira, Governador e Cal'i
tão-Gplleral da Capilallia de Prrllam!>L1CO, que, havelldo visto o
que informastes CIlI carla de 27 de i\larç,) d'este preseute anno, a
ordl'ln ((UP. foi a vosso anleceSSOl' em que lhe ordenál'a fizesse re
mo\'er u dl'posito ((ne se havia feito do accrescilllo da finta que
se havi:l. imposto para a obra de 1111\ Molhe, e do que se illlpôz
em cada caixa de asstlcal' rle quatrocl'lIlos I'éis, e lizesse tomar
conlas do qne havia produzido o dito subsidio, que se impôz
1l31'a se ampliai' a oom da CaJcia d,\ ViUa do Recife, e visto o
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Em conspquencia d'esta deliberaç50 Regia, o Governa
dor Tibáo, nom,eando para Thesoureiro, e administrador
da obra da casa da Camara e Cadeia o Corduel João da
Costa Monteiro, mandou-lhe entregar as quantias arrecada
das para o projectado Molbe, e onJenou que se desse
principio a obra.

Mas, como esse dinheiro não podia chegar para as dcs
pezas que eram precisas, põz o Governador em execução
a segunda parte da Carta Regia, que determinava se pro
cedesse á ca pi taçêio, Conseq Ilen temente dena mou o Go
vernador pelas FI'eguezias do districto respectivo, isto he, do
Recife, MuribecH, Caho c Ipojuca, diversos eJtfltores, e in
cumbia-lhes anecadarem uma contribuiçfío forçaoil, h-
eada no cálculo que elles mesmos fizessem a respeito da

posses de cada um dos cóntribuintes; mas, como o produc
Lo d'e'sa contribuição não chegasse ainda, uma segunda
finta leve lugar, tão arbitraria, tão vexatoria, e Lfío desi
gual como a primeira.

Enlretanto que os exactores d'(lSSa contribuiçfío arre
cadavam, ou forçavam os Cidadãos a entregarem-lhes a
queIJa parte de sua fazenda, em que arbitrariamenle o'
colleclaram, a obra n'este Recife ia tendo consideravel
andamento. O Coronel CQsla Monteiro havia J'('cpbido COI
1t de Outubro de 1729 a quantia de 2:132#197 réis, e com
este dinheiro no fim rI'esse mez enterrou solemnemente a
primeira pedra tio alicerce do edificio, cuja construcção
lhe fMa incumbida.

Este edilicio, que ainda existe, e que 'mui limitada
modificações tem solfrido nos divers(ls conce'rtos que se
lhe tem feito, custou aos contrihuintes a quantia de
9:230#877 rs., e o COl'Onel Costa Mo.nteil'o, cujo zelo, e

lllaiSfllle n'esta parle me representastes, me parrceu ordenar-vos,
por resulução de lO do presente me'l., como cm consulta do llIeu
Concelho Ultralllarino, que o dinheiro deposiuldo e procedido do
que remanecl'lI do dito sub~idio lançado para o Molhe, faça lo
go dar principio ii (.adeia e caFa5 da Call1ara da Villa do Recifl',
arrellllltando-se a dita obra conforme a nova planta frita pelos
Engenheiros, e o dinheiro flue faltar se possa lançar por finta 011
imposiçiio na fÓrllla que rôr Illais suave ao povo, e se concordar
com os officiaes da Call1llra, de que vos aviso para que tenha
entendido o que n'este particular determinei. l~l-Rei nosso Se
nhor o mandou por Antonio Rodrigues da Costa, do seu Conce
lho, e o Dr. José de Carvalho e Abreu, Cgneelheiro do Concdho
Ultramarino. Dionizio Cilrdo',.o Pereira a fez elll Lisboa Oeci
dental a 14 de DE'Zembro de 1728, etc., etc. Cunlpra-se e regis
tre-se, etc., etc, J;\eeiCe, 28 de Março de 1729.

Ottarle Sudrç Perfira TiMIt,
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probidade foram mui apreciados o'aquclles tempos, que
não se louvava senão a quem verdadeiramente merecia
louvor, deu conlas em Vereação da Camara no dia 25 de
Oulubro de 173~, e no fim d'esse anno entregou a obra
coucluida, e a Camara tornou posse d'ella ; hoje a Cadeia
be um dos proprios Municipaes,

Tibáo organisou mais uma expedição militar, e a fez se
guir para o Rio de Janeiro nos ullimos lres mezes de
1736; mas, além de um Etital ("") que se acha na Camara tle
Olinda, nenhum outro regislro achei que me orientasse;
lauto sobre esta expedição, corno sobre a que embarcou
em 1728, nada esclarecem os registras.

Finalmente, Tibáo, tendo Governado esta Provincia por
espaço de mais de nove annos, deixou Pernambuco, en
tregando a seu succesor as l'edeas d') Governo no dia 24 de
Agosto de 1737.

( "') Para ~e conhecer qual era o poder, que tinham os
Capitães Generaes d'aqneiles tempos, basta ler-se o que sobre
os Soldados dispõe o seguinte Bando, que se acha regislrado
lia Camara de Olinda:

c Duarte Sudrá Pereira Tibáo, Donatario da Vil/a de Agoas-LJellas,
« do Concelho de S, 1}1agestrlde, que Deos guarde, (,overnador,
" e Capitão General de Pernambuco, e mais Cdpilanias annexas,

cc Por quanto he evidente o grande pl'ejuizo, que se segue
c a este pano, e surgidouro dos navios, de se cortar peàra nos
" recifes, que o cercam: mando que d'aqui em diante nenhum
« official de pedreiro, ou outra qualql1el' pessoa de qualquer
« qualidade, ou conctiçâo que seja, córte pedra no dito recife
« sem licença do Senado da Camara d'esta Villa, a qual lhe assig
« nará parle conveniente, aonde a possam cortar: penas dé pa
C( garem 50jOOO rs" metade para as despezas da fortificaçâo, e a
li outra melade para quem os accusar, o que poderá fa2.er qual
« quer pessoa, denunciando em segredo; e pela mesma causa
" prohibo outro-sim, lIue nenhuma pessoa de qualquer quali
« dade, ou condicçâo que seja, mande tirar areia do Ilrum para
n cima; e qualquer Soldado ou Official de l\lilicias, ou Sentinel
" la dos Fortes, que apanhar negros, os prenderá logo á minha
I( ordem, na Fortaleza mais vIzinha, e haverá de seus senhores
.. quatro palacas de candemn'ação POI' esta diligencia, além das
c IIlais penas do Bando, que para o mesmo se publicou. E man
I( do outro-sim, que todos os Soldados ou Officiaes dos nomeados
t< para irem para o Rio de Janeiro, que por doença grave ficar na
« p esenteoccasiâo com consentimento meu, estejade accordo que
« na pl'imeiraque se offerecer ha de ir-se incorporar á sua Compa
«( nhia ; e o que ficar com o mesmo prelexto sem o meu consenti
II menta incorrerá nas penas do Bando já publicado,e~dasmais
« que me parecer; e o Gapitão do navio, ou outra qualquer
II embarcação que vier do Rio de Janeiro, e trouxer Soldado fu-



344 AI E M: O n I A S TI I S 'f O n • c A S

CA PlTULO II.

Governo de Henrique Lui>:. Obras Poblicas. Casinha', da p~nte do
Recife. Junta de Ju.liçll criminal. Restauração de Fernando de
Norunba.

175'1 a 1740.
Henl'iqlll' Luiz Prreira Frrire, 26. 11 Cove)'n;JdOl', sllccedeu

a .Tibao, e lomou J!nsse do (;overllO dc Pernambuco no cilada
dia :24 de ,\goslo de 1737. So\J a adminisll;a.;âo d'eslc ho
mem act.ivo e creado)', Pern;Jmbuco l'eCclH>u Ilot.aveis me
lhorament.os : esle CO\'l'rnador lliio palmilhou. pois, o ca
minho de seus predecessores; pclo contrHl'io, qlliz cITl'cti
va~nente ser ulil a Pernambuco, e COIll etreilo nluitos lJene
ficJOs fez a esta Província.

O cOllc(~rlo das ponLes, que ale 1i30 linha eslado a
cargo ./a Camara ou Senado, (2) havia passado, em virtu
?e da Pl'ovisrio Begia de 9 do Maio tI ..,ssc allno, pal'~ a
IIlspecçiio dos Governadores j mas ja seLe 311110S haViam
de~o,.rido dcpois d'esta lransrel'ellcia, e as ponles se, sob
a IfIspecçrio da Camnra eram mas, debaixo da do (;ovel'llo
tinham chegado alai eSlado de rui na, que rJllasi eslavam
inLransiLaveis. l\'csle eSl.:do deplorarei as achou Henri
que Luiz j porém, nria scndo cOlllralivel com seu gcnia
creactor limilar-se apenas a repara-Ia:;, Clll~ cOllcebeu, e
exC'cutou, o projeclo de lirtlr da ponle do Hecire um lucro,
que :1jllúasse :1 conservar, não só esta, nlas tambem as
ou tras.

lIenriquc Luiz mandou, pois, construir novamente esla
pon Le, servi lldo-se tios :11'('05 e pi la res consl ru iJos pelos
HoJlandezes; porém, augmenlando o comprillinnlo das esli-

« gido, pngnd crm mil rfis para as lllrsmilS rlr"pr7.ilS da forlillca
" çiiu; r t1sjallgild:ts, uu lalll'has rp\(' us drSellilJ:Hl'iln'lIl na ida llll
II Vullll, s, ...iio IJu"illl:Jdas, c os IlIarinhriros ca~tigados aumett arbi
li tno : e> para qlle vrnha á noticia de> 11ld:Js, sr pllblicará cste
1\ )Jandu au 50111 de' caixa I1:lS parles publicils dil Uuarll' de Olin
« da, e se fará :Jonde hc cosLUlIlr, rrgistralldo-se prilueiro lias
.. livros da Secrelllria r!'eslr bovrrno. I' Sf'l1ado da (.<1II1:\I'a. Da
• do 11'1'51:'1 l'rllça do Recife, aos J3 ur Olltllhro fie lí36. O Se-
II crelario Joseph DU<ll'te Cardoso o frz ('scrl'ye~', ,.

Duarte Slldre Pereira 7'ibJo.

(2) Prla Provisão de 23 de AgClsto ele 1727 rl'crbru a Gall1a
ra ele Olinolil (j1)OnOOll rs. pam o cuncerto das pontcs; ma,s esla
ficaralll, <.:01110 es laVlllIl., arruiuadas.
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V2S, fez levantar sobre os extremos d'estas, duas ordens
paralellas de pequenos armazens de taipa de sebe, que
occuparam toda a extensão da ponte, desde o a)'co da Con
ceição até o de Santo Antonio; ficando todavia no meio da
ponte um interval1o, pouco mais ou menos de quarenta pal
mos, que não era occupado por casas, mas sim guarnecido
de bancos para recreio do publico. O centro da ponte,
que servia para o transito, entre as duas ordens de casi
nhas, tinha PCUc.o mais de vinte palmos de largo. (1)

As casinhas da ponte fÓram alugadas aos mercadores de
quinquilharias, e ferragens, e começaram logo a render
oitocento::o mil réis por anno, (rendimento este que com o
an-lar do tempo augmentou) tornando-se a ponte um mer
cado geral d'esses generoso No principio do presente secu
lo (XIX )jã rendiam essas casinhas da ponte do Recife, se
gUliluo os registras da Thesouraria, a quantia de quatro
contos de réis por anno.

Concluida a obra da ponte do Recife, mandou Henri
que Luiz construir' novamente a ponte dos Afogados, man-·
dando concertar ao mesmo tempo o Alerro, pelo qual o
povo só podia transitar com maré vasia: obra esta que
depois foi aperfeiçoada pelo General D. Thomaz José de
lfello.

Acabadas as obras do Atel'ro, e ponte dos Afogados,
passou Heurique Luiz a fazer construi)' a ponte da Boa
Vista, no lugar em que hoje esta collocada, (2) desman
chando a que fôr3 feita pelos Hollandezes, que atravessava
o rio, tendo o topo, da parte deSanto Antonio, no lugar que
hoje he conhecido por Carmo-Velho, e o outro, da Boa-Vis
ta, no lugal'que ainda chamamos Ponte-Velha. (3)

Por estes importantes serviços, com as maneiras ur
banas, com que a todos tratava, e ainda mais pela recti
dão que desenvolveu em difFel'entes questões, este Gover
nador ganhou a a~eição do povo Pernambucano, e a es
timaçfio do Rei; o qual, pela Provisão de 28 de Janeiro de
t 744, approvou os seus actos, e lhe fez bem merecidos
elogios.

Não satisfeito ainda com os bons serviços que presta
va a Pernambuco, Henrique Luiz conseguia tambem de

(I) Esta obra -de Hl'nrique Luiz desabou, como no livro
COlllpl'tente referirei, em 5 de Outubro de 1815, pela crassa igno
!"ancia <lo Conorel de Engenheiros Antonio Bernardino Pereira
do Lago, que, tendo em vista concertar a ponte, a fez, pelo COIl.
trario, drsabar!

(2) Veja-se a planta d'este 4. 0 Tomo.
(3) Vl'ja-se na Planta do 3.8 Tomo d'estas Memorias figura 6.

TOMO IV. 44.
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EI-Rei, ( pel(Provisi:ío de 24 de Setembl'O de 1745) nlJo s6
que os rendimentos das casinhas da ponle do Recife fos
sem applicados exclusivamente aos reparos da':; pontes, e
outras obras de Pernambuco, mas que a essa quantia se
addicionasse mais a de 6008000 rs. annuaes, tirada dos co
fres Reaes.

TodaYia, não obstante tão assignalados beneficios, a
administl'aç~od'este Goyernador não deixou de lhe dar .al
guns desgostos. Tendo o Bispo Diocesano D. FI'. Luiz de
de S~:mta Thereza confliclos de jOl'isdicção com o Juiz de Fóra
o Dr. Antonio Teixeira da Malta, e tendo o (iovernador da
do algumas decisões a f,lYOI' do Juiz de Fóra a quem jul
gou com di ('eito, decla rou-se o Bispo coo tra o Governador,
e não pouoas 'Vezes entorpeceu a sua acçuo : entretanto,
m"is uma oull'a occurl'encia aflligio o Governador, que era
dotado de mui bom coração

Pela Pl'Ovisão Regia de 20 de Outubro de 1135 ("') foi
creaáa em Pernambuoo a Junta deJustiça Criminal, e Hen
rique Luiz passou pelo desgosto de ser obrigado a sen
tenciarr á morte al~lJns dos grund~s criminosos, que ti
nham horrorisado esta Provinda com seus crimes: o'
primeiros supplicios, pois, que depois da guerra Hollandcza
houveram em Pel'l1ambuco, ltveramlugar durante o Govcrllo
ele Iienriqu~ Luiz, sob Q qual hooverClOl lambem dous ar
rombamentos de cadei.a., evadindo-se em ambos alguns cal
·cetas.

A Ilha de Fernando de Noronha, entregue pelas forças
Hollan\lezas em 1654 ao Coronel Figueirõa, como HX.PUZ á
pagin'a 270 do Tomo III d'estas l\1em0rias, foi algum tempo

(~) Eu EI-RC'i faço saber aos que esta minlla Pro\'Ísào virem,
quP, tAndo consi(l€ra~ão a se Ille rep"rsrntar pelo 1\1p<I.I Concelho
Ultramarino, qne seria cOllvrnirnlP, ~)ara se alalhar as muitas
uesordrns. e deltctos, qnr frrqllenlcmentr succedem na Capitania
de Pernambuco, c PóJrahYDa, cOll'llllrltiélos pelos Indias Bastardos,
Carijós, mulalos, e 1'ICg,'05, que ('u fusse servido, para terror e

IIll'nda d'olles, perllliWr q1.10 se pUlli~sem n'aquellas partes os
C1plihfjll("nl!és de criml('s at·ro'7.es 00111 a 'Pena {le morte, na lIles
llla fórum que mandei praticar nos Governos do Rio de Janeiro,
S. Paulo, c Minas; 'Para qu!:', vendo aquelles povos o castig-o, se
contivessem, com este exelllplo, de obrarem semf'lhantC's absur
dos i c para que isto se evite, hei por bem que o Ouvidor de

"'Pernambuco ten~Ja, nos casos de que se trata, a meSlIlil juristlic
çilo que tein os Ouvidores dos ditos GoveJ'llos. para sentenciarem
na lIllilllá pena ó's deHhquentrs da referida qualidade i CO/ll de
claração (jue, nas SentenFas, além do dito Ouvidor, e do Go;vel'lJa
dor, assistirfio sempre. con10 adjuntos, o Ouvidor da Parahyba, e o
. t1iz de f6ra 'd~ 'Olifld,'~ col41 Ulm dosJ()lI id.u,·cs que ~ivel' sorvido.
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depois abandonada pelos Portuguezes ; em 1696, porém,
El-l1ei, dando-lhe o apreço que essa Ilha merece, mandou
examina-Ia por um Engenheiro, e ol'denuu ao Governador
de Pernambuco, que, entretanto que não mandava levantai'
aLli fortificações, e reparar as que os Hollandezes deixa
ram, fizesse guarnecer a Ilha por trinta soldados, com
mandados pOl' um Ajudante, acompanhando esta força um
Padre Capellão, um Cirurgião, e um Sangrador. Este des
tacamento marchou para seu destino n'esse mesmo anno;
porém se continuou ou nUo a ser rendido regularmente, he
facto que os registras não esclarecem; mas o que com
certeza se sabe he, que, por Carta Regia de 24 de Setembro de
1700, a Ilha ue Fernando de NOl'ollha, que até então não
pertencia positivamente á jurisdicção de algum dos Gover
nos uo Brasil, ficou pertencendo a do Governador de Per
nambuco.

Entretanto, ol'ganisando-se em França uma Compa
nhia, com o titulo de Companhia Oriental, pretendeu esta
apossar-se da 'Ilha de Fernando; e expedindo para esse
fim uma fragata com sufficiente gual'l1ição, assenhoreou-se
d'essa Ilha ;' não se sabe, porém, se o'esse tempo ella estava
ou nHO completamente abandonada.

Chegando a noticia d'este facto aos ouvidos de EI-Rei
D, João IV, o-rdenou por Garta Regia de 26 de Maio de 1737
ao Governador de Pernambuco, qne fizesse ex.pulsar os
Francezes da Ilha de Fernando, servindo-se dos vasos de
gl1elTa, e tranSpol'teR, que lhe remetteu n'essa occasião; e
<lue, logo que fos~em expulsos, manuasse fortificar, e guar
necer aquelle ponto como convinha, mandando ig-ualmen-

nas ditas Ouvidorias, e se achar mais prompto, ou algum dos que
se recolherem das Ouvitlorias do Sertào da mesma Capitania, ou
dos que passarem d'este Reino para ellas, convocando-os o Go
vel'nador para o dito elfeito, e um dos Jui~es que () Governador
nomear assistirá ás execuções, cujas causas se sentenciarão em
Junta na Casa da Camara, na qual presidirá o Governardor, as
sentado em cadeira na cabeceira da mesa, c em bancos de espal
dos, havendo-os, os Mcmbros adjunctos; ficando á mão direita
do dito Governador nas rcferidas Juntas o Ouvidor de Pernam
buco, e á esquerda o da Parahyba, o qual ha de preceder ao Juiz
de Fóra de Olinda, e este ao Ministro que tiver s~J'vido ; e no ca
so que entre os quatro membros haja empate, desempatará o di
to Govel'llador : e nesta fónna mando q,ue esta Provisâo se cum
pra' inteil'amente, como n'ella se contém, sem duvida alguma, a
qual passarlí para minba Cbancellaria, e valer;'l corno carta, sem
embargo da Ordenação do Liv. 2.° Tit. 40 em contrario e se pas
sou por duas vias. Lisboa Occidental, aos 20 de Outubro de
1735, &c., &c. REI.
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te pal'a alli alguns touros e vaccas, assim como casars de
o~lros dilferenles animaes, e seriienlp.s de legumes, e man
dIoca, afim oe alli cuidar-se em criar, e plu~ltar.

Hecc1.Jendo o Goveroéloor Henrique Luiz esta ordem,
mandou ii promptar uma expedição de duzentos e cincoeuta
homens, escolhendo-os na gua rn ição d'esta Provi ncia, e en lre
gando esta força ao mando do Tenenle-Coronel João Lo1.Jo
de Lacel'oa, til) a fez seguir viagem no dia 6 de Olitubro de

. (i') li. seguinte. Patellte he 11m documento historico, por is
so a transcrevo aqui:

D. Jolio, por graça de Ocos, Hei de I'ortugal, e dos Alga"ves, ú'a
quem, e d'alémmar em Ardell, Senhor tie GU'iné, e da ConquÜla, na
vegaçiío, EthiollÜI, e Aro1bill, I'ersia, e d 1 Jndia, &c.

Faço saber aos qne rsta lIIinha ,'arta Patente virem, quc'
tendo resprito a João Lobo de Lacerda lue haver serddo 1I'l'ste
Urino. e na Capitania de Prrnaluuuco por rspaço de vinte e qua
tro anllos onzf' 1111'1.1'5 e dl'zas('11' dias cOlllilluados, dI' 24 oe ;\Iaio
de 17/4 at~ 8 de Julho de 173B, f'l.1l pl'acu de Soldado, Cabo de
Esquadra, Trnf'lItr, e Capiliin 01' lnfanliil'la, e ullÍlllanlente de
Tellellll' G Ileral da dita (npitanin de Prrnall1unco, quc rXl'rcila
desdI' 24 de Agôsto dI' 1737. No decurso de:te tClllpO, no anuo
de 1716, sl'lldo Suldado I' ClllharCOll na prilllcÍI'a Arlllada, que
fui a Le\'anll'. No de 1717, srlldo Cabo de Esquadra, SI' rlllb:u
cou COIll a sua CUII'palllJia, na sf'gullda Armada, que foi de soc
COITO a Sua Sanlidade ; I' nas quul's occ:Jsiôes 1'1'1. ill!l.'ir:lllll'nte
asua ub, ig;'tção, assill' CII1 guardas, COIIIO 1'11. vigias, fazendo ron
da6, e srlltinrIlas, n~o se III'g:\ndo ás rurias marítimas. Em729,
sendo jã Tenente, passou á Provillcia do Alellllrjo a fazer a ouri
gaçâo de Ajudallte do Corun I Luiz Garcia de Vibar, para a
prol11pta expedição do Estado l:h'al na ol'l'asião das passngens
das SerrnissÍJllas Prillcezas do llrasil, e ASlurias, executado
C01l1 prolllplidão tudo lluallto sr lhe ene:Hrrgou, applicando-se
ii boa disposição elas marchas, sendo depois (\'isto llotllcado pe
lo Sf'U Sargento mór para a faclUra e leva dos Solda~os para COIII
plrtar o sru RrgilllclllO n'rstas Cidacll's, e seus T~r,l11os i, e no de
curso de mais de quatro lllezrs, C]ue duroll esta diligenCia, 5:111
pre se 110uve n·eIla eOIl. grande aClividade, c limpl'za ~e 1I1aos,
fazendo prisões a toda hora da noite, levando as levas a presen
ça do General, e d'ahi a Vedoria, alé se declarar I~rnça: ~endo
discípulo da Academia nlÍlitar, que exercitou por l1IalS dc seIs all
nos, fazendo-se com s.ua applicàç~o por este caminho U1II IJOlll
Offieial na profissão de I':ngenheiro. EllI 729 fui destacado para
a Real obra de I\lafra, ollde assistia por largo tempo. E,Ill 735
marchou para a acantonamento da Províllcia do Alemtl'Jo, ~no
qual esteve quatro nlezesj e sentiu nomeado no anno de 737 no
Posto de Tenellte Gelleral da Capitania de Pernambuco passou
li ella a exercita-lo, d'onde foi mandado no 1I1t"S1l10 an no pelo Go
vernador a Ilha de Fer'llando de Noronha, indo tmbarcado em umu das
Fragatas Reaes para e(feito de dosalojaros Francezes, que n'ellasc acllu-
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1737, (-I' afim de cumprir as ordensdo Rei. Lob(\ deLacerda,
chegando a Fernando com poucos dias de viagem, rendeu
os Ji'rancezes, que nfíl) resistiram, apoderou-se da IIba 110
mesmo Outubro, c passou logo a fortifica-la, Tres Forta-

vam ;e c/legando II clla, (oz logo 71ri?1 cip'ia r a desca rya de todos os navios
lanto de mantimentos, rtrtilharia, munições, e pratroc/lOs de guen'o,
com cinco Comp(m/lius do Infantaria, com du::entos e cincomta Solda
dos, o que se exeClllotl com hum vio/enlo trabalho, pelo parlo ser mui
brabo: e delineadl1s qtle (oram pelo Engenheiro a~ (ortilicações, eis fe::
logo pur cm execuçüo, ,lo sorle que em oito ?nezes ,.e completaram tre::
fortes, fazendo montaI' ?tol/es vinte e oito Ileços d'ar/ilhada com muita
antecedeacia, ponrlo-as IO(Jo em estado de por/erem labor'II', e defel1der
qualquer desembarquo dos inimigos, salvando tombem tlma peça ti'ar
/ilharia que o mar descobria, (t qual, drpois de expel'i7llofllada, tnan
dou logo mon/ar, (t1zmdo construir annazclls pat'll cotTImudo dos Inan
limelltus, c materiaes, pondu tudo elll bua olTocadrlçüo, tOlldo com boa
ecunOlllÍel as Iropus, e mais possuas, qlle assistiram n'aqttelle Presidio,
fuzondo-as cuutill'lltl?' o t'raulll/IO cum gl'amle ea:ectlçáo, e dando sem
prc inteiro cumprimento (is repl'tidas ordell,~ que lhe furam ellcarrc
re(Jutias pr/o me';/llll Governutlur: e por esperar do dito João Lobo
de Lacl'l'oa CplP 1'111 tud'l f1 mais de ((u" fllr encarregado do meu
scrviçn se ha\'f'rá CO\ll grnnde satisfaç:io confonnc a confiança
que faço de sua ppssoa : hei por beul fazer-lhe lllerçe de o no
lIlear, COIIIO por esta uouldo, no Posto (Ie ~Iestre de Call1po de
Iufantaria do Terço da guarnição da Praça do Recife de Pel"
ualllbuco, que vagou por fal1eciluento de 10ão da ~jolla, que
o exercia, COIll o qual haverá o soldo lJue lhe tocar, e gozará
de totlas as honras, pririlegios, liberdl\lles, isenções, e fran
qUC"la:, que em razilo do dito Posto lhe pertencerem. Pelo que
ma'lldo ao lllC'u GoVt'rnador e Capitão General da Capitania de
Pernambuco, eonheçn ao (litó João Lol)O de I acerda por Mps·
tre rle l.alllpo do dito Terço, e COUIO talo honre, estime, e deixe
servir, e I'Xf'I'cilar o dilo PoslO, e haver o refl'rido cOl1lmand"o;
e a lodos os Officiaes ~Iaiore.s, e menores do mesmo Terço orde
no lalllhcllI, que em ludo lhe obeJeçam, e cUlI1pram suas ol"lleus
pur escriptu e de ralavra C0ll10 del'elll, e são obrigados. e elle
jllrani na forma costulllada, de cumprir com as obrigações de
clito POSlO, de /fue se fará assenlo nas costas d'esta Carla Patente,
que por Cirluel.a de tlldo lhe mandei passar por duãs vias, por
milll assig-nnda, c spllaeh (;01\1 o sdln grande dr. lIlinha~ Ar
/11a~, Daria na Cidade dI' Li~boa Occidental. aos 19 dias do ü1t'7.de

ol'Pl.1oro du anno do Naseiluenlo de Nosso Senhor Jesus Christo
de 1740, UE1,

Cumpra·se comn Sua J\'1agestade manua, e se registre nas
a tes a que tocar, Recife, 20 de M-arço de 174 I.

Henrique Lui: Pereira F~cire,

(2) Veja"se na Vedaria extincta a l\Iartieula do Regimen
la uo Recife, e ahi os assentos do Mestro de Camno João Lobo La-
cerda, •
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lezas levantou Lobo de Lacerda dentro em oito mezes, e
depois que cuncluio a sua commissão, regressou para Per
nambuco em 11 de Julho de t738, e d'aqui outra vez foi
cOlIlmaudar Fernando em 18 de Fevereiro de 171~O; porém

. pouco tempo alli se demorou, porque voltou em 3 de
Outubro do mesmo anno. D'ahi por diante começaram os
destacamentos regulares de Femando. (lt)

Henrique Luiz finalmente, depois de ter prestado tão
relevantes serViços a Pernambuco, entregou as redcas do Go
verno d'esta Província a seu successor, no dia 25 de Ja
neiro de 1746.

CAPITULO III.

Governos do Conde dos Arcos e de Correia de Sá. Introducç40 da
moeda de cobre, inclusive a de cinco réis. Governu de Lobo da
Silva. A Capitania da Parabyba sujeita ao Governo de Pernam
buco. Creaç40 da Companhia geral de Pernambuco e Parabyba.
Governos do Conde d ViJla Flor, do Conde de Ptlvolide, de Maooel
da Cunha, de José Cezar, e de D. Tbomaz. Sesmarias. Melho
rameoto materiaes da Cidade do l\ecift!. Governo interino.

1746 a 1'199.

D. Marcos de Noronha, conde dos Arcos, 28: Governa
dor de Pernambuco, tomou possedoGoverno d'e ta Provincia,
das mãos de seu anteccessor Henrique Luiz, no dia 25 de Ja
neiro de 1746. Este Fidalgo foi mui zelozo da Fazenda R_:.ll,
fez justiça ás partes, e não vexou o povo: d'eBe apenas se
queixaram dousAlm0xarifes, a quem fez pI'ender por preva
ricadores.

Despachado Governador de Goiaz, O Conde dos Arcos
entregou o Go'rerno de Pel'llambuco a seu Sllccessor em 5 de
Maio de 1749, e embarcou no dia 8 do mesmo meL para a Ba
hia, afim de seguir seu novo destino, Durante a sua admi
nistração nenhum facto notavel os registros/mencionam.

Ao Conde dos Arcos succedeu Luiz José COI'f(~a de Sá,
28.0 Governador de Pernambuco, que tomou posse d'este Go
verno no referido dia 5 de Maio de 1749.

Nenhum facto notavel occoneu em Pernambuco sob a

( .jt) Por Decreto de 26 de Agosto de 1755, foi obrigado o co
fre do Reino de Angola a dar quatro contos.de réis por anno pa
ra as despezas do presidio da Ilha de Fernando j e este forneci
inento continuou até época da lndependencia do Brasil.
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. dminislr'ação d'este Governador, contra o qual não houve
ram queixas. A inslancias suas viel'aOl de Lisboa, de Angola,

da Bahia avultadas sommas de dinheiro, inclusive moeda
de cobre, de que havia gl'ande falta, que muito prejudicava

pequeno commercio (resta Provincia, e n'esse cobre veio a
moeda de cinco réis, que até entrío aqui não havia,

l\Juitos capitalistas de Pernambuco, não querendo limitar
-ómenle o seu dinheiro ao acanhado circulo d'esta ProYín
cia, preferiram remeller pnra Portugal a moeda que pos-
uiam, em lugar de a levarem acasa da moeda d'esla Provin

cía, onde recebendo um accressimo de valor nominal, ficava
pelo contrario depreciada para as outras praças, nas quaes
não podia gyrar : eis o moUvo da falta de numerario, que
cm Pernambuco se lO1:nou mui sensivel no meiailo do seculo
pllssado.

Durante a administl'açfío de Corrêa de Sa morreu em Por
tugal a 31 de Julho de f750 El-Rei D. João V, que havia su
bido ao Tlirono pela morle de seu pai D. Pedro II, o qoal,
lendo sido acclamado em 24 oe Novembro de 1667, como se lê
no Capitulo 1.0 do Livro VIII d'eslas Mem.arias, falleceu em 9
de Dezembro de 1706, tendo governado a Monarchia Portu
gueza por espaço de trinta e nove annos.

No reinado de D. João V, o Brasil pôde lomar, Me verda
de, melhor face, ao mesmo pnsso que enriquecia prodigiosa·
mente o Beino de Portugal; mas os Governadores das Pro
vi'llcias Brasileiras, cuja avidez e despotismo nrro encontra
vam limites, neulralisaram cm grande parte 05 etreitos be
neticos da Politica d'este Rei, que nluilas vezes foi iHudido
por seus Mini lro!',

COl'l'êa de Sã, lenllo governado com aceitação do publi
co, entregou as redeas do Governo a seu sucessor uo dia 1G
de Fevereiro de 1756.

ACorn~a de Sã succedeu Luiz Diogo Lobo da Silva, 30.0

Covc:rnad.or de Per'nambuco, que lomou posse d'eslo Govemo
no cilado dia 16 de Fevereiro de 1756.

EsLe Governador foi exaclo, exemplar, e mui -evaro lia
punição dos crimes: mandou prender o Ouvidor da Parahy
ha Fulano Collaço por prevaricador, e acontecendo durante
o tempo do seu Govef\no a lfissolução,da Sociedade dos Padres
da Companhia do Jesus, (-l<) deu as precisas pro1V.illencias, para
q ue as Ordens Regias pontua Imente se oxecu tassem, e fina:l
mente fez embnrCl'lr para Lisb03 a maior pa,rOO d'esses Padre:
no, LO ode'Maio de t760, reformando algumas Aldeias de In-

C") No livro resen'adll "par~ a h'istoria da IgreJa PeI'll3m'bu
can:l, exporei em deta1('he o que aeonle.een elll Pernambuoo aos
'Pí\Ul'eS -da ,()ol\l,panhia ide O' esus, Jfl.ull'ndo aqui :rc;,1 am 'P'I'CS'OS..



352 MEMORIAS HISrOnlCAS

dios que elles administravam, e extinguindo outras cuja
existencia julgou inconveniente. .

Este 9overnador concorreu muito para 11 insfflllflçfío da
CompanhIa Geral de Pernambuco e ParahylJa, que foi em ver
dade mui proficua ao commercio de Portugal, mas que cau
sou notavel prejuízo a um grande numero de r.asas Pernam
bucanas. pela,maiur parte de agr'icultores.

Diversos negociantes de Lisboa, e POI'tO, e alguns de Per
nambuco (todos Europeus) instituiram em 1755 uma socie
dade de com mercio denom inada tOlf1-7Jahia geral de Pemam
buco, e Parahyba, cujos Estatulos, publicados em 30 deJulho de
1759, fóram appl'ovados por Alvará Regia de 13 de Agosto do
mesmo anno. Esta Companhia, conseguindo o privilegi6
que lhe dava a preferencia na compra dos principnes gene
ros coloni:ws, monopolisoll todo o comrnercio, e lornou de
pendente d'ella todos os agricultores, cujas fOl'Lunas lhe fi
caram dependentes: o resultado foí todos os sacias enrique
cer(1m e o corpo ngl'icultor de Pernambuco ficai' empenhadn.

Por decreto de 8 de Maio de 1780 foi eAtincta esta Com
panhia, pai' se terconcluido o tempo marcado para sua dura
ção, e creada a junla de liquida\ão de seus fundos; mas, por
outro Decreto de 7 de Abril de 1813, foi novamente regulada
a maneira de liquida~as suas rontas." dissolvendo-se a referi
da Junta: e ainda hoje se fazem execuções nos bens dos her
deiros dos ,levedares da tal Companhia!

A Capitania da Parah:l'ba, que comprehendia parte da
de Ilamaraca, de que foi Donatario Pedro Lopes de Souza,
tendo passado, depois da expulsão dos lIolJandezes, para
o dominio da Corüa, ficou sujeita ao Governo de Pernambu
co ; porém em 1684 os seus Capilães-mores passaram a
ter muito maior poder, porque, autorisados pelo Rei para
se entenderem, e recebel'em ordens directas dos Governa
dores Gel'aes do Brasil, na Bahia, quasi que ficaram in
dependentes do de Pernambuco, meHOS em quanto aos ne
gocias de arrecadação de Fazenda, visto que o respectivo
Provedor sempre Gcou obrigado a respondeI' simultanea
mente ao Governo tIe Pernamhuco, e ao Geral da Bahia,
D'esta sorte governou-se a Parah~'ba até que El-Rei 1).
José, pela Resolução de 29 de De'lembro de 17$5, mandou
ficar o Governo da Parahyba sujeito ao de Pernambuco,
extinguindo a P,'ovedoria Parahybana.

Mas esta exLincção só veio a ter lugar depois de aca
'bado o tempo da Patente do Capitão-mór Luiz Antonio
Lemos de llJ'ito, que enUío governav.a a Pal'ahyba, porque
assim El-Rei o determinou, mandando que, logo que esse
tempo se findasse, o Governador de PernamlHlco nomeasse
um Oficial que fosse governar a Parahyha, com o Posto de
Capitão-mór interino, mas com o soldo da eITectividade
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u'osla Patente. Em consoquencin, acahado o tempo de
Lemos de Brito, nomeou o Governador de Pernambuco, Luiz
Diogo, ao Sargento-mÓI' do Hegimento do Recife Jose J::Ien
l'iques rie Carvalho, para governal' a ParahylJu, na qual lua
ded~ Capitão-mór interino, e esse Omcial marchou para o
seu desLino, e.lomou posse em tempo compr.tente do seu
novo luO'ar. Desde esse tempo ao Governador de Pernam
buco Oc~u absolutamt:Jltc sujeito o Capitfío-mór Governa
dor da Parahyba, assim como lhe eram sujeitos os do
Rio Grande, e Ceará.

'omeHdo Govemador das ~Iinas, entregou Luiz Diogo o
Coverno de Pemambuco a seu successor em 8 de Setembro
ue 1763, demol',lnuo-se em Pernamhuco até 23 de Outubro
d'esse anno, dia no qual seguio viagem para o Hio de Janei
ra em a Náu de ~uol'J'a Nussa Senho1'a ria 'tatia.

A Lobo da Silva succedeu D. Antonio Fr,lOcisco de Pau
la, Manoel de Souza de Menezes, Conde de \ illa-Flor, copei
ro-móI' do Hei, 31 o Governador de Pernambuco, que tomou
posse d'este Governo no citado dia 8 de Setembro de 1763.
(~over\lou e.ste Fidalgo até 14 de Abril do 1768, dia no qual
entregou o Governo a seu successor, e a 2 de Maio tlmbarcou
para oHio tle Janeiro, com duas I1lhas, e um Olho. ("')

Ao Conde tio Villa-Flol' succede.u D. Jose da Cunha de
Athaide e Mello, !~.o Cpnde de PHvolide, 32 o Govemadoç de
Pemambuco, que tornou posse d'este Govemo no citado dia
14 de Abril de 1768, e servio sómente ate 3 de Outubro de
1769, dia no qual en tregou o Govemo a seu sueces 01', em
barcando no dia 5 do mesmo mez para a Babia, afim ue to
maI' o Governo geral do Brasil.

Durante u administraçfío d'estes dous ultimas Governa
dMes (31. (l c 32.U) nada de notavel orrerecem os registros que
ea nsu Hei.

Ao Conde de· Pavolidu 3uccedeu ManDeI da Cunha Me
nezes, 33.· Governador de PCl'Ilambuco, que tomou posse
d'este Governo no referido dia 3 de Outubro de 1769.

Este joven Fidalgo pOI·tou-se em seu Governo homada
mente, empenhou-se quanto lhe foi possivel para morige
"ar flS Ecclesiasticos, cuja maior parte procedia escandalo
samente; mandou prender (j Vigario de Una, c dous Frades
Franciscanos, e com este exemplo conteve os mais. Receben
de Portugal a communicação de que linha sido abolida em

• ("') A cundrssa de Villa-Flor, D. l\Iaria Xavier Thomasia de
Silveira, mulher desteGoveruador, falleceu cm Pernambuco de
convulsõl's, que a atacaram depois de Ulll parto, em 15 de Janei
ro de ]767, e fui sepultada elll S. Francisco à'esla Cidade, onde
iguallpente se deu liepulllll'a a llma sua filha, fallecilla cm 23 d\'l
li Inil do mesmo anno.

TOMO IV. 45.
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todo o mundo Christão a ordem dos Padl'es da Companhia
de Jesus, mandou deitar luminal'ias. (t)

Mas a prutlencia do joven Covel'nador faltou-lhe em
uma occasião, em que elle mais careciél, e essa falta ia dando
lugar a mui tristes acontecimentos.

Havia no Regimento de Infantaria. do Recife um Capitão
que morava na rua do Rozario estreita d'esta Cidade, ch'ama
do João Rodrigues de Souza, ao qual o vulgo uenominava, o
ra Capitão bicho, ol'a Capitão diabo, homem honrado, natll
ral d'esta Provincia, Omcial tle muito brio, lUo severo para o
máos Soldados, quanto docil, e protectol' dos que eram bon :
era um d'estes seu camarada, o qual inuo elll uma marlhãa ao
açougue comprar came pal'a o seu Capitão, aconteceu ir
19ualmente n'aquella mesma occasião comprar carne Lam
bem um preto escravo lIo Covemador, de maneira que este
escl'avo chegou no momeuto em que o carnicp;iro lança
va na halança a carne que o Soldado mercara. r:ntretanto, o
esC/'avo approxíma-se ao talho, e ordena aIT()gantemente ao
carniceiro que, sohl"estando no peso do Soltlauo, avias e in
c(}ntinellte a elle escravo; o Soldado, porém, oll'endido pela
al'J'ogancia do eSCI'avo, exigia que se concluisse o seu peso ja
principiado. i!;ntão o escl'aVO do Covel'l1adol', avançando
hruscamente para a balança, til'a a carne que o carniceiro es
tava pesando, e anemeçando-a ao chão, descalTega no Sol
dado uma tremenda bofetada. Então esse Soldado, cego de
furor, lança mão de um páo, que o accaso lhe depara, e des
calTega tantas pauladas' sobre o escravo, que o deixa quasi
mOI'ibundo, e depois, concluindo o peso de carne, retiJ'a-p
para casa de seu Capitão, e expõe-lhe o que havia succedido.

Entretanto, chegclndo a noticia do Covernador, que o seu
escravo comprador achava-se espancado gravemente, ordena
que o Soldado que o maltraLara fosse preso, e 'lIO dia seguin
te apoleado. (2) Mas o Cilpitão, informando-se primeiro do

(I) Para demonslração da alegria, que causou a toda Na
ção Portugueza a proscrição. e abolição da Ordem chamada da
Companhia de Jesus, em todo o orbe Christi'io, pelo Santo Padr
hoje l'einante na Igreja de Deos, de que resulta a ljuietaçã':. pu:
blica dos fieiS vassallos de S. i\lageslade Fcdelissima, a quem tanto
perturbaram aquelles Regulares, que se cUllstilUirall1 inimigos
do Estado: ordeno a Vs. l\les., que para o dia de sexta-feira, sab
bado, e dOlllingo da presente semana, lIlamlplIl publicar, eom a
maiol' solemnidade que lhes for passiveI, lutrlinal'Ías lI'esta Villa,
com a pena que lhes parecer aos moradores que faltarem a :lste
devido effeito. Deos guarde a Vs. Mcs. Palacio do GOV()rJ10, I.~ de
Dezembro de 1773. = Manoei da Cunha de Menezes. = 81'S. Officlaes
da Call1ara da Villa do Recife.

(2) Polé : castigo barbaro, que deu nome á praça, que hoje
se chama da Iadependeacia. Consistia em um wastl'O de allura



Anles, porém, de tratar do seu governo per'mitla-se-rne
que tl'3te de uma questão, que tem dado constantemente
lugar "grandes desavenças, e a grandes desordens: falia
da demarcação das torras entre os pl'oprielal'ios, da qual
um facto acontecido no tempo de D. Thomaz me induz a
tratar aqui.

Pelo Foral (~) da extincta Capitania de Pernambuco foi
prohibido ao Donatario impôr srJbre as terras, que conce

esse por sesmaria, algum outro onus, ou pensfío, além do
izimo so·bre os genel'Os ag!'arios; e como a demut'cação
as terras era o negocio mais importanle da colonia nas-

cente, creou o 1.0 Donatario o omcio de Demal'carlór de
terras, ao qual ficou exclusivamente pertencendo fi agri
mensura; mas, não obstante esta providencia, a regula
ridade das demarcações foi sómente guardatla no tempo do

OVf'rno d'esse 1.0 Donalario Duarte Coelho; porque, depois
o fallecimento tI'elle, começou a confusfío nas tlemarca
ões, e de tal sorte continuou, que hoje talvez seja im
ossivel verinear um titulo antigo! He esta a origem
ri Dci pai d'essas demandas, d'esses odios hercd ila rios que

tantas familias tem arruinado.
Invadido Pel'Oambuco pelos Uollandezes em 1630, e

~estaurado em 1654., mandou El-Rr.i D. João IV pela Pro
l'isHO de 29 de Abril d'esse anno, que todas as terras
ue pertenciam a Corõa fôssem divididas pelos Omciaes e
oldados do Exercito Pernamhucano; mas, romo o vel'i

ficar quaes ernm essas terras, que pertenciam a Corôa, já
n'aquelle tempo era um negocio de grande dimculdade,
tiraram-se os Capitfies Generaes cl'esse embaraço, dando
llldistincta e arbitrariamente de se.smaria muitas legoas
le tena a q lIem bem Ihes pareceu: e COIIIO EI-Hei mandou
conceder as sesmariiis sem onus algum, deixaram tle impôr,
orno determina a Ordenação do Reino, aos scsmeiros a nc

cessaria clausula de demarcarem os seus tenenos dentro
em cinco annos) sob penu de perdê-los: e porque tam
bem como, quando se pediam sesmarias ao Governo, es
to não se dava pO trabalho de examinar se ja liuha dado

Oltd'em esse mesmo terreno que se lhe pedia, o'aqui
nasceu serem concedidos p(jr sesmaria a dous, tres) e até
a quatro individuos difl'erentes o mesmo teneno; incon
veniente este que foi auxiliado tanto pela vastidi'ío do paiz,
como pelas grand,es maltas virgens, que dificultam as de
marcações, porque a's tornam dispendiosissimas.

Algumas queixas sobre este impol'talltissimo negocio
ubiram ao Ministerio Portuguez; e este, posto que ao prin-

(''') Vide TOl\\o 1.0 d'estas \\Iemorias, pagina 53.
T0l'c10 IV. ~6.
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cílTiô ÓUU'à cousa hão fizes. ti, stmfid lomar o Ílcg6cío mai
complicado, expedindo ordens, e c(jbtra-oJ'l1en~ .que revelá
vaih apenas a m,aio.r,?u menor iriOu~nciá dos ~gutões, que
na Cõ~te protegIam os prelehdenles desta colonla, cóm ludo
saliinUo d'esse miseravel rircLJlo, e:pMio as Provisõês d~
20 de Outubro de 1753, annullando diversas sesrnarías d
Sel'lãtl fi favbr de nns posseirbs \lObr~s, más que melhol' di-

. j'eilo lit\ham, e a de 23 de Janeiro dé 1758, feforhlando e n
gcral hs sesmarias, c tleléhhinand'O que nenhuma pollesse ex
cedtn' a tl'es H~gbas conUnnà ; e que eI1l1'é lima, Ó odtra sesma
ria se gU'ardllssê d intérVallb de uma lêgoa dey'01uta pal'a L0
gratltHlI'b Publico, Mâs esta (lisposição, que dàvá Iugará umà
inui convehlente h~fórrha, não roí executada, j1orqoe feria b
inleresses dós grAndes proprietarios, é d'esta sorté os ê, o
má is importante négocio para um paiz coh1t) o nosso, que
vive da agricullura, continuou cada dia {l complicàr-se mai
com novas concessões de sesmarias, sem que 'sê déA1l1roas.em
às quê já haviam; e llssin'J o dire'ito de sesmeil'o em Pemah1
buco, com ral'issimas excepções, (se essas mesmâs ral'issitYlá'
A'caso exisl 7n) h'é Ulll cálws 1Exporei o faclo de que àcima
falIo, e que achei registrado no Ai'cnivo ea ThéSouraria da
Faz'enda ; 'e po ell'e ajuízem os leilores, q e l)el'enne fonle de
demaildas nãb ehceÍTam os liLll\'óS de sc's'màl'làs I

Oor1\[\le a ac]rl1írtíslJ'àçfío do G'c'neral D. Thor'tlaz, foi (3 Dr,
Ouvidor Ceral Anlun~o Xavier de MOl'aes Tcixeil'a Homem, a
Té'qLJerimento de alguns dos dilferentes pl'oflríetal'ios dás tér
ras da Fregueziâ do Cabo, jlrocedel' ii uma den\Rrcação dessa
len'as, cOllsLando então tóda a P'reguezi'a 'de ele legoas de ex
te'nsfío. Citado::> os intel'essados, compal'ccru cada lJl'n cOm
seus litulost1é sesmaria, eoncedidos li ellos, ol!l as~usantepas-
ados; porém qual nfió foi o e p'aóto do Ouvido!', qu'antdo, SOO1

'ni'flódo as legoas, qoe pelos tittil'oscaua unI se pel'suadi'a po's
-suir, via qlle, dentro êlá exlensão d·as sete leg0as da·Fl'eguezia
do Cabo, tínha'm o 'diffêr 'oVes Callit:fíe's Ceneraos concedido

Li e ses'm'ari'a lri ntn legoas de éxlen'são!? O Üuviuol', l~'ois) v~n"-
-de-se Jlor~lsso impossilrililad'ó de fJzér a'dé'ffl1a cac;,fi'õ t'lu~ ln'
('iritlam l'cqúer'ido, rctÍl'o'u-se, deiX'àndo il ql!lestão nó tnes~

mo pe em que estava! Hàjé, sem \1uvj<l'à, meli01' asl ·coniltilü
7JOss'idenfis; é se uh)à q'ei, 'cofJl1rrnbndo as pos éS ateluaes,
-ma'ndasse dernlll'é'ar ás terra's Seg'l1'n'rl'<, essíts posses, sectand
àssiln a fohte inp. gàlavel de interm-in'aVeis 'd'Cmandas,.e ált'C'n
lle'ndo apenas ))alà a conlmtllTI ulili'cl·ade que a agl'lcúltul'h
póde vir a ter, se 'se desprezar o capJ'ieho c 'égoi!'1~ó de al'g;~I~,
prá'pri'etar'io's, 'que, pOl' lux.o ou O111Wa<1c, negam ,8 sE!'u VIZI-'

-nho u'n1a 'peql'len'a geirà, 'que, servindo 'gl'andemewte ~ esl~.
11e inutil .para aquelles, estou certo 91;1e uma ~al, lei serl,
o Anjo da paz, baixando sobre as fa,ml1l!lS Bl'a~l1elras! !\.Ia
tornemos ao gb'v~rho (io 'General P,. TllbFnalz ~ose'de 'MeIto,
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Este Govemauor foi muito pl'Otegido pela Côrte nos
rimeiros annos de seu Govemo: pela Calta Regia de 18

li:) Jtanei'('o de 179(), e Provisão ue 11 de Fevereiro u'esse anno,
e lhe augm~ntou o s0Iu'O, passando a ter quatl'O contos de
éis anuuacs, um CO!(\to e duzentos mais do que seus prede
essOl'es tinham. Seus actos fôraol quasi todos approvados
elo Ministerio POltuguez, e essa approvação natuI'almeTl-

il o imiuzio a fa'Zer diversos melhoramentos materiaes na
:apitania, cujo governo lhe t,ir.rha sido conferido.

I!:m P~rnambuco jil hav·ia sem duvida, ha 1l1uitos annos,
ntes de chegar aqui D. TlilOmaz, Llma casa destinada
Jara recebe,' oS infelizes, cujas mãis, negando-lhes o seio
lIaternal, os -expõem á cal'idade publica, apenas elles nas
::em; pOl'que El-Rei D. Ped~'o m, tomando em considera
;Ião a grande mortandade d'esses desgmçados, mandou, por
viso de 8 de Julho .ae '16:]'5, lançar sobre os contractos an

luaeS mais [1-9#700 1'5., pal'a soc'Correr'os expostos; mas cs-se
stabeleci·ll1-ent0 el'a de ttío pouca importaucia, que, á ex
:epçãe d'esse Aviso, não ha registro ue outra providencia. D.
homaz, porém) tomando em cunsideração a sorte d'estes itl

elizes, mando'u constrllir na Freguezia tIe S. Anb0niG uma
'asa bastanbemente commoda, (.) pal'u os receber, dando es
,a 'ClIsa nó me á rua, qúc u'ahi pOl' diante se Cham0Y da Roda.

Os infelizes ficommettictos pela ele.phantiasis igualmente
nerecel'am oS cuidados ue .f:). 'l'homaz : esses desgraçad0s,
epal'ados tIas familias, para não lhes communicu seu ter

.livel mal, acabavam pela maiol' pal'te em miseraveis alber·
'ues, retirados do povoado, qllas~ em completo desampal'o,
alV<il se., :possuindo bens, estes lhes pro(.lor~iona~am meios,

uara terem u·m 'fim mEl'O'OS desgraçado, D. l'homa.z, pois, at-
.endendo 'pana a sorte tristissima d'estas oreaturas, mandou
..lonstruir um Lasal'êto em S, Amaro; e desue esse tempo os

esgraçatl0s leprosos tiveram UITI hospício onde se recolhes-

(~) Na frente d'este edificio es'tá esculpido em duas pedr.as
'l seguinte;

o EX. mo SNR.. D. THOMAZ JOZ·É ,DE l\1ELLO
A,l"lNO DE 1789.

2-:"
.F0I .ACRESC~~TADAESTA O\:lRA J)OS EXPOSTOS CÕ AS

RBltERID. ESMOLAS DOS FIEIS. SENDO AINDA GOVERNAllOR.
O l\'U1:SMO ILL. mo E EX. mo SNR. GE ERAL D. TElOlUAZ

JOZÉ .Dl~ l\!ELLO NO ANNO DE l\lDCCXCV.

Por estas dU3.sinscl'ipçõ'es se vê, que a casa llos eXp'ostas 'foi
':onstl'Uida em 1789, e accl'escentada em 1795.
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scm, e como cra preciso ali menta-los, mandou n. Tholll:lZ
applicar para isso o producto decertas multas que estabe
lcceu, cl'eando um Thcsoureiro ( 1 ) para o respectivo cofre
flue pouco depois se achou tão bem provido, que pôde pres~
tar' a Camara dinheiro a juro, comoauianto se vera.

Mas para c~tas obras D. Thomaz carecia dinheiro, e da
fazenda Real nl-io podia elle dispôr, ainda mesmo para tão
santo fim : para remediul' esle grand,j inconveniente, lem
brou-se felizmente de impôl' um tribulo ( permilla-se que o
diga) sobre a fatuidade uos homens, que, esta ndo promptos
para darem o seu dinheiro em troco de um tilulo vão, o ne
gariam sem duviua para objecl.o tle lão recon hecida utilidade,
como um Lasarêlo. Creou, pois, D. Tllomaz os Poslos de Ca
pi lães, e Coroneis de En tradas, e Forastei ros, aos quaes anne
xou honras, e privilegios imaginarios, e as Patentes de laes
Poslos foi dando aos fatuos, que por ellas offereciam esmo
las para a construcção das obras pias que intentara; e com o
PI'OtlUCto d'estas Palenles, c eom algumas esmolas de homens
yerdadeiramenle philanlhropicos, acabou os dous importa9
tismos estabelecimenlos, que ainda hoje duram.

A Igreja de S. Jose (2) dos Carpinleiros eslava apenas
começada, e n Thomaz, que se mostrava tlevoto do Pai puta
tivo tle JESUS CBRiSTO, quiz proleger esta conslrçucão; po
rém as esmolas dos fieis erum poucas, e oulros meios não
haviam. D. Thomaz lembrou-se, para remediar esla falta,
de um expediente, que, attendenuo-se para a alta posição a
que o Cargo de General o elevava, não merecerá certamente
o titulo de innocente. As embarcações que vinham a este
Parlo, perdiam as ancoras no fundo, como aintla hoje acon
tece, e muitas vezes porfalla de apparelhos proprios, e outras
para não se demorarem, deixavam esses ferros, e reliravam
se. D. Thomaz, aproveitando essa occurrencia, mandou 1'0:>
segar pelo PatrGo tia nana os, ferros deil(ados no fundo, que
seus dono~ pouiam vir buscar; e, tomando-os por perdi
dllS, mandou-os depositar na pI'aia de S. José. Depois, convi
dando os Negociantes d'esta Praça, e mui bem póde ser os
proprios uonos tias ancoras, ordenou que fossem estas arre
matadas, e que se entregassem a quem mais desse, assislindo
o proprio D. Thomuz a al'l'ematação; e, como algumas vezes
acontece que motivos reprovados vem a tel' resultados (ias,

(I) Foi o primeiro Thesoureiro do cofre dos Lasaros o finado
Domingos Alronso Feneira.

(2) Quando tratai' da Igreja Pernambucana, objecto q ue COlll~

porá o VI Tomo d'cstas Memorias então, como em lugar compe
tente, exporei u historia mil1ucio~a da conslrucção d'cste 'l'etn
ll10, &c,
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auulação de alguns egocianLes levou os ferros a alLo
reço : (1) d'esta sorte a obra da Igreja de S. José, aLé aquelle
empo tfío fa\la de recursos, logo Leve funuos para continuar
'om rapiLlez. Com esLe expediente, com as esmolas de muiLos
pera rios que trabalharam de graça por pura devoção, e
mbem com as esmolas que o mesmo D. Thomaz deu de
a bolça, pÔde aquelle General levar a obra da Igreja ao es

Ido em que a deixou, e ainda eslá.
O Aterro dos Afogaàos, (2) obra do Governador Henri

lue Luiz, estava anui nado, e, cem maré cheia, era inlransi
ave!. D. Thom3z, portanto, quiz concerta-lo; mas, seguin-.
'o o systema de não gastaI' da Fazenda Real com oQras publi-

I as, concertou esse Aterro, exercendo inaudito despotismo!
Além dos condemnados pOI' sentença a trabalhos pu

',licos, as mais pequenas faltas se tornaram crimes, que cha
mavam sobre seus autores a pena de calceLa ; e assim toda a
ente do povo vivia cm conLinuo susto, espel'ando pela hora

'm que seria cOlidem nada a Ir trabalhai' no Aleno; umas
'ezes porque IIi'iO tirara o chapéo a um sargento, que ron-

dava, outras por fallar mais alto, &c., &c. Citarei um facto,
c por esse ajuizem os leitores tios mais. Para se concertar o

ten\J ti rou -se te1'l'a da J.lroxi midal!es; (Leneno de pro
wictladc particular) e do vão, que deixou a tena d'ahi tirada,
1 andou O. Thomaz fazer um viveiro de peh.es, (3) para

u recreio. m pescador, ou fosse por ignorancia, ou por
malicia, acertou de ir a esse viveiro do General, e pescar

(I) Um ferro foi arrr.malado tres vezes. porque os al'l'ema
t ntE'S, dand'o o dinheiro da arrelllataçilo, deixavam o feno para
S. JOSl: I !

(2) Soneto do Pernambucano Francisco Josê de Saltes.

Muito tempo l1iio ha. que o mal' cobria
Este mesmo lugar. onde hoje estamos;
Ainda agora a areia que pisamos
!\la I secca esta das agoas que vertia!

Quem cansado chegar de longa via,
Escu ta ndo das aves os reclamos,
A' SOlllbra poderá de verdes ramos
Passar as horas do calmoso dia.

Se entre nós se celebra o grande Henrique,
!lorque'fez este Aterro. e a crer me movo,
Que ainda a sua memoria eterna rtque ;

Que dirá de Thomaz o gratq povo?
De Thomaz. que não só renova o dique,
I\Ias que todo o Recife fazde novo?

(3) Hoje bem conhecido nl'S Cinco-Pontas por Viveiro.dQJflunit.
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algomas tainhas; m,ls infeJiq;mentú, quando.sahio do viveir'o
fui enconet'ado pela I'onda., preso, e levado á presença do Ge:
neml, e este immed~atamenle o conuerfinou a trabalhar de
calceta 1m pé COlh os peix.és'P~mdllrados ao pe:SCOÇQ, e:m quan
to os mesmús peixes, pelu putrefacçã'o} Mo foss'em destrui
dos, Esta sentença foi cump,'ida á risca) til o pobre homem
J'lass"ou pela j(Í\jlll'ia Ihll'<lnte tres dias!

Concluido o conccrto 110 Ateno d'os Afogados, que ficou
c0!TI oitenta palmos de largo. tendo duzentas braças de éom
pnmento, estabeleceu O, Thomaz uma Fcüa, p'ertnittindo
l}ue se {lt'olonga'sse pelo mesmo Aterro uma linha de barra
cas, para recolher os viveres, e outras mercadorias, que ti
nl1ram 'ti!e SCl' eX'postos á venda: D. Thomaz ma~~dou loevanLar
lima t~nda (]'c campánlta pam si, e nos dias 19, 20, e21 de
Sefumbro de 1787, tivel'am lugar élS primeiras feiras do Ater
ro '(los Afogados, que só se repetiram dOl'anle a a'dmi'l1istr:a
ção de 'Seu autor. O oonCUI'50 ue povo foi numerosissimo ;
mas uma mui vigilante Policia, não só prohibio que houves
sem furtos, mas tambem o menOT dislurbio,

iffistJa Cidll'dc (então V.illa) carecia de praças dé f't'lercádo,
e essa faHa nfío escapou ao genio irnvestigadol' de D. Tho
mail. De'lermi'natio a fazet' gl'andes melhoramentos, sem
gasta1r'um s6 vintem da Fazenda Real" D. Thom'az insinuou a
Camal'a ou Senado do Hecife, que lhe propozesse a eonstl'tlc
Qã'o d'e dl!la~ ,pt'aças, !l'ma para o O1el'cado de hortalices, fl'u
tias, &c" e Oll~l'à pam o de peixe. Acamara, annunin(Jo, co
mo!le natural, á insinuação, propoz a construcção d'estas pra
ças, propo-ndo igun.lmente que ellas constiluissem parte de
seu patrimonio; a, sendo a proposta confirmada, delibeJ'Ou~
~e a começar os trabalhos da praça da Polé: mas, como faltava
dinheiro, autorisou D. Thomaz á mesma Camara pa'ra tomar
por empl'cstimo ao cofre' dos Lasaros, e ao cofre dos Deposi
tas Pubricos as 'quat'l'tiàs pre'cisas, vencendo o l.lin!l·eiro to
mado aos Lasaros 5 por cento ao anno., para ser pago princi
pal e jUl'O com o producto dos aluguel'es das casinhas das re-
feridas praças,. -

Com etreito, a Gamara, tomando por empl'estimo aos co
fres dos Lasaros a quantia de 800j425 rs" e ao coft'e dos De
positos Publicas a qua'ntia de 6:93'6#290, man'dou começar as
obras, sendo o Administradol' ger·al, e diL'pctor da construo
ção da Praça da Polé, (1) e da Ribei'ra (2) o or. ConegedOJ', e

t ...... " ••• t. t •• - - , . I' '. I'

(1) A praça da PoM con-ti.nha sessenta e'duns oa'Sin.h31s, em cu
ja frente havia um ajlpendr~.corrido.que descansava sobre arcos,

(2) A ribeira, ou ,pra.ça do 'Peixe. ti nha -igual numero de ca..
sas, e debaixo do alpendl'e cento. e vinte e oito bancos para o
lUeTC:ldo dó peixe,
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uv\dor Gel'al, Anlol'lio ")tavier de Moracs Teixcit'a Homem. (1)
J C-apitão Manoel lJuarle PAlhciro, e o Sargenlo-mór Pedro
"ernandes Gama, (Ineu Avô paLerrto) Procul'adores da Camara
le 1788 {) 1789, afillOS àenLró dos quaes fônlln começadas, e
l~abádas esLas obras, encarregaram-se vol unLaria men te, c

INltis dã AUn)inisll'<\çlío parLicular, de. pezas, &c.; e, dando
e Lri~Las contas, rcceberam o prcmio que sómenLe aSJlil'a o
10m cidlldão : ii cet'teM de LeI' servido bem o Seu Paiz,

Em 1792 roi o corl'e dos Lasal'os indemnisado da quan-
ia que tinha crr'lprcstado, I'Mebendo de pl'incipal e juros a

'Illantia de 950#910 /'s., (\ em 1801 roi igualmente inclemni
ado o corl'c dos Doposilós Públicos; de maneil'a que em me
IOS de oilo annos as casinhas da Riheira, e Praça da Polé de-

!tIO' de áluguellanLo, que ehegou para pagar toda a despe
1.a da ua con:U'ucçft'O ! (2)

D. Thotn32: ainda fez ol11,ros melhoramentos de ulili
lade maniresta: R13ndo\1 plantar no Aterro dos Arogado
.'lImelloiras, (3) á cuja somora de~cansavam os viandantes;
f 'l l'cgulal' as cal~adas das rllasJ lSlJO he, os passe.ios la(e
1'. es que até esse te'mpó eram mui incommodos) porque
ad; um pl'opl'ielal'io do casas bS levanlava, oLlabaixava,

(onrormo a sua phanlasia; concertou os arcos de pedra da
lonte do Reeiro ; deslel'l'ou das janc1las, e portas d~s casas

anLigo ~lSO de ul'upcmas, mandando que essas reneir-a
o'Sse'!'n subslituidllS, pondo-se M1 ill:'U lug-arroLula'8 de ma·

'Icira: (4 ) o calçamcnto regular das ruas da Freguezia de S,

(I) As c'a$as da Praça da Polé, e as tla RIbeIra, fóram reedi
leadas no 'século cm 'lu'!': vivemos, como no IU'gar cotllpetente
xc·orei.

(2) VC'ja-se no Arclli'Vo (\'a'Camura l\lunici-pnl d'"('s'ta Cidade,
,ino.100, 101, c 113.,

(3; ~stas arvoro. já n:i? existem; foram corladas pa4'a se edi
cara lJella rua, que hoje oJf.crecc o Aterro d'Os AfcJgados,

(4) O General Luiz do Rego llarreto desterrou as urupe
las {Ias janenas, e porta'5 da hQje Cidade de Goianna, de uma
raneira lI)ais S'lll1l1haria, Ten'dlJ 1I)'arcll8'do para alli á frente de
IlIa divisiin militar, deu C'nl um dia ordcm para exercicio ás

1rcs iI Ol':lS<!<l tUTde; oe, quando-cna.a I\l as tropas reunidas no lar
o do Carmo, mandou ensarilhar armas, e dispersar, recebendo
s Soldados 111-deJ'n de de'rralllarc1I1-se por totla li Cidaue afilll
e, quando loteasse a 'reuni-r, llvlI'l1'çarl::llI'pal'a 'toda's 'as pOI"l1rs e
.lellns, que tivessem urup-e1nàs, arrancar estas, e conduziÍ-as
i'l'a o pa'leo lia Carhlo.. Co'm 'e:Ifei to, os tioldad'Os cUllipril'a'ln
iaetall'lente esta ordelll, c tlelas Aves 'Marias um monte de uru
~mas, ardendo, diverti'a os espectaGIHes,'e fazia chorar l'abllgeu
s velhas, No h'lgal' competente narrarei estc facto lI'1.inuciow
unente.
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Fr:Pedro Gonsalves j um grande telheiro de quatro centos e
cincoenta e cinco palmos de largo sobre sessenta de fundo em
FÓl'a de Portas, ( ond~ hoje esta o Arsenal de Marinha) pa
ra recolher as madeiras de construcção; uma fenaria pa
ra concerl~r armamento '. e na qual começaram a apren
der o OffiCIO de serralheiro certo numero de r pazes' um
trapiche e guindaste, que até então não havia, pro~imo
a esse telheiro; emflm, o aproveitamento dos armazens
do antigo Forte do Matos, onde se colIacaram duas pl'en
sas para imprensar algodão, igualmente fóram obras de D.
Thomaz.

Este Ceneral era Militar, e a sorte, portanto, d'este
o mais firme baluarte do Thl'Ono, c da ar'dem ( -l< ) publi
ca não podia lhe ser indifferente : creou D, Thomaz uma Ca
deira de Matbematicas, e nomeou para seu lente a João Re
belIo \Ie Cerqueira Aragão; regulou o fardamento dos dous
regimentos de linha, reduzindo os galões, fr'anjas, e cair6is, de
maneira que ficou mais elegante, mais simples, e menos
dispendioso; aos Soldados, a quem estava em costume dar
se 120 rs., de dez em dez dias, para uma quarta de farin
ha, embora custasse o alqueire 2#000 rs , mandou (Ial' es
te vencimento de pão em genero; os Corpos Miliciannos
receberam igualmente reformas, tanto no fardamento, cu
mo na disciplina, e foi o'esse tempo, emfim, que os Begi
mentos de ~'lilirias, ou auxiliares, começaram a ter mu
sicas.

Ainda muitos outros melhor:1mentos receberia Pernam
buco, d'este Governador, se a terrivel srcca, que assolou esta
Provincia desde 1791 a 1793, o nfio embaraçàsse em grande
parte; mas foi n'esta mesma clllamidade, durante a qual mi
lhares de pessoas morreram de fome, e sêtfe pelos Sertões,
em que elle ainda mais mostJ'Ou a sua actividade, e em que
tambem o seu geniu Hrbitrario achou campo mais largo para
desen"olvel'-se. Os meios governativos d'aquelle General
oifravam-se no terror; totlos os seus nctos, portanto, re
sentiam-se da influencia de sua origem.

Não havia farinha de mandioca, e os atravessaJores, cn
jos corações não palpitam quando o sen semelhante soflrQ,

II

(-l<) Em nossos dias. uma autoridade principal em Per
nambuco, nos seus mni frefJurntes accessos :te colera, chama
va aos t\lililares = Força bruta =; e até dizia que d'clles '"Ião
precisava. Mas não tardou que reconhrccsse o erro, e 'injus
tiça que cOlllmettera, achando-se com elles sÓlllente para sal-,
vâr a ordem publica, atacada pelos homens da S~l~ predilec-'
ção! Hoje elogia a nobre e briosa classe flue olfendcra: estamos
satislei tos:
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~l1izeram enriquecer-se á cusla da desgraça publica; mas
General, refreando tanta maldade, conseguio que a farinha
unca excedesse o preço de cinco mil réis o alqueire. Mui

tos homens accusados de terem farinha guardada, fóram por
este facto recolhidos a cadeia, e cafl'egados de ferros, e a
I'arinha que se lhes achou tomada por perdida, e o seu pro
lucto applicado para os Lasaros de Santo Amaro. Todos,
pois, fóram obrigados a denunciar a farinha que tinham,

a leva-Ia á P,'aça da Polé, (hoje Pl'aça da Inl1ependencia)
afim de a venderem pai' preço, que nilo excedesse á cinco

ii réis o alqueire. Pelas onze horas do dia soltava-se um
foguete Jo ar, e este signal chamava os compradores ao
.nercado. Um piquete de Infantaria, cornmandado por

Olcial, linha a seu cargo, não só a policia do mel'cado;
-nas igualmente prohibir que ii. pessoa alguma se vendesse
mais de um salamim de farinha, devendo os pobl'es ser os
primeiros servidos; de maneil'3 que, quêr os ricos manJas
"em seus escravos, quêr fossem pessoalmenle, eram elles
empre os uIlimos que compravam,

Tres annos durou estu calamidade, augmentada ainda
ela falta do sal, (1 ) que chegou a vender-se pOl' vinte mil

·éis o nlqueire; e se nilo fossem as, embol'a violentas, p,'ovi
encias de D, Thomaz, devemos confessar, que grande nu

mero de victimas infallivelmentc lel'ia sido sacrificado il. a
areza dos monopolistas..

Na administJ'ação, pois, de D. Thomaz, os serviços l'e
vantes prestados ao povo, e um despotismo insupporlavel fó

I m simultaneos! Uma mulher, com a qual publicamente
General se amancebára, um Secretario particular, (2) con

I uente uo seu Governo, e de seus amores, o fizeram ainua
ommetter mais graves injustiças! Essa mulher bem se pó-

"e dizeI' que dispunha das g!'aças, que os Genel'aes então po
iam conferir,e o Secretario privado el'a igualmente um va
do, que I'aras vezes uão conseguia o que queria; mas ambos
1mbern se pI'estavam a ignoheis vinganças; e as~im como se
'lliam da sua ascendencia para conseguirem beneficios, que

"uasi sempre importam uma injustiça relativa, igualmente
luuziram o seu General, e prolecto(' a violar todas as Leis,

1 rendendo, carregando de fenos, e atédegl'edando, sem lór
na de processo, alguns Ciulldríos honestos, e abastados, cu

JO 'Jnico ueliQto era terem cahido na indignação da amante
I )-Gcneral, ou do seu Mercurio.

(1) Que faltasse farinha pelol secca, ninguem era culpado;
as sal, vivendo á beira do mar!

(2) Domingos José Fidelis, que veio com o General, na qua
ade de Mordomo, ou criado grave.
n~~. ~.
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Queixas repetidas, portahto, fôrám levàdas á presença
da Bainha D. Mària I; e.a Soberana, então mui mal satisfeita
com o procedimento do seu Cenel'al, o mandou relirar para
Lisboa, por Carta RegIa de 20 de Agosto de t 798, et\tregàh
do elIe a Administração d'esta Provincia, (então Capitania)
ao GoverDO Interino, quo, segundo a disposicão do Alvará de
12 de Dezembro de 1710, se compl1liha da primeira Autori
dade Ecclesiastica, da Patente ~lilitaJ' mais graduada que
havia, e do Ouvidor Geral da Comarca.

Tendo a Mesma Rainha n. ~laria I, por Alval'á de 12 de
Agosto de 1797, creado o lugar de Intendente de Marinha pa
ra cada uma das Capitanias do Brasil, com voto na respectiva
Junta da Real Fazenda, nomeou aquella Soberana para In
tendente do Arsenal de Marinha de Pernambuco ao Chefe
de Esquadra da Mtnada Real Pedro Sheveriu, e este primei
ro Intendente de Pemambuco tomou posse do seu novo lu
gar em 24 de Julho de 1798, em sessão da Junta da Fazen
da, da qual começou a ser membro,

ObedecendD D. Thomaz á Carta Regia, que o mandou
retirai', entregou, no dia 29 ue Dezembro de 1798, as rédeas.
ao Governo ao Bispo D, José Joaquim de Azeredo Coutinho,
ao dito Chefe de Esquadra Intonuente ua MurinhaPedl'o Sheve- ,4
rin, e ao Desembal'gad01' üuvidQ.!:_Gel'al, Antonio Luiz Perei-
ra da Cunha, que compozeram o Governo interino; e emlHu-
cou no dia seguinle para Lisboa.

Sob a dil'eoção d'este Triulrlviralo, a Capitania da Pal'u
hyba, que el'a sujeila ao Govel no de Pernambuco, foi decla
ra<il(l independente d'este Governo, por Carta Regia de 17
de Janeil'o de 1799, dando-se ao seu primeil'O Governador
independe[üc, Fernando Delgado Freire de Cllstilllo, e a seus
suooessol'es, () soldo de quatro mil cruzaaos annuaes.
Consequentemente mandou a dita Carta negia de 24 de Janei...
IO d e 1799,·01'ear na Capitania da Parahyba uma Junta da Fa
zenda; más esta creação foi suslada por circumstancias
que OCOOl'l'eratn, e portanto a intlepenclencia da Parahyba,
em quanto aos negocias da Fazenda noal, não foi enUío
complela, oomo em seu lugar direi.

A Capitania do Ceara, que Yl."osta parte teVe igual sorle
ii. da Parahyba, tatllbem foi desligada do Goveft10 de Per
nambuco n/esse lempo, em virtuue da mencionada Cada
Regia de 17 de Janeiro de 1799; porém, assim como Ilda outta,
a sua Junta da Fazenda não foi logo Ql'eada; ficando, como
na PaI'1:\h)'ba, adiada a sua installação.

Com tudo, os portos ela ainbas as Capitania.s f6r3m, nã.o
obstante, abertos para Portugàl, éessantlo a obrlgaçuo de VI
rem os seus genel'ós de e'X.portáção para a Alfandega de Per
nambuco, porque em cuda umU das teferidas Capitanias
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facto, e conhecendo a rasão do seu camarada, dirige-se ao
Pillacio para justifica-lo perante o Governauor: este, potém,
em vez de ouvil' o Capilfío, e proceder com justiça, e delica
deza' l.clo contrario, tratou mel! esteOfliciill, e no accasso de
furo:' em flue estava chegou a dizer-lhe: - O Soldado ha de
ser apoleado, e aquelle que mo cie obedecer, hei-de lança-lo
da janolla abaixo. ',- AIt ! Exm. Sr!! tornou-lhe o bl'ioso Ca
pitão Pernambucano, a ser isso commigl} que q11éda daremos nós
ambos! Hesposta esta que hoje seria mui moderada, mas que
n'aquelle tempo se reputou digna de commemor:lJ'-se pOl' for-o
te! Em fim o Capjt~o, vendo que nada eonseguia, sahio do
Palacio, e recolhou-se li sua Companhia.

Entl'etanto, I'ecolhido o Soldado a cadeia por ol'dem do
Goyernador, preparava-so a polé, e o barbaro castigo parecia
inevitavel ; o capitão ltodrigues de Souza, pOJ'tanto, con
vencido que os meios brandos eram inleiramente iOlprofi
cuos, julgou flue a sua honl'a o aC0n elhava a commetler um
crime, que devia ter sido severamente punido, ID3S que pela
relaxaçfío da disciplina n aquelles tempos não o foi, para al
vaI' o Soldado. Disposto, pois, a isto, fórllla <J sua Companhia,
uistri bu e-llle :ca rluxa me, e a fren te lI'ella marcha para n ca
deia I chama a i fi guarda d'esla, e enlimn ao cflrcerejro pa
ra que lhe entreguf\ o Soldallo, seu camarada, senfío, que ii.
fÓJ'ça Q obl'igaria a faze-lo. Então o Governadol', tendo no
ticia d'esta insubor linação tão reprehensivel, ordena que as
outras Companhias ataquem a do Capitfío Rodrigues, e pren
dam todos esses amolinados; porém u terrivel, o criminoso
exemplo que esse Capilão da, insubordifla as oulras Com
panhias, que, em lugar de obedecerem ao seu Govel'l1ador,
omo deviam, pelo contrario insubol'tUnam-se tambem, e

fazem causa commum com os amotiuado , movendo-se no
mesmo sentido o outro Regimento que se aquartelava m
Olinda!

proporcionada ao fim, arvoraào a prumo, tendo na extremidadc
superior lllT. braço, no fim élo 'lual estava presa ullla rohlana,
elll que passav.. um cabo, uu corda, cujas pontas chegavam ao
chnu: em uma das extrelltidades d'essa corda amarrava-se o
condemnnrlo por baixo rios braços, c entilo era guindado até
tocar na roldana; mas, logo que chcg,lI'a a essa altura, soltava-se a
corda dc repente, e a victima era precipitada; porélll nâo tocava
em terra, porque a outrn extrelllidade da corda estava prcsa
de sorte que produ7.ia esse resultado. Condemnar um desgra
çndo, por exemplo, a tres tratos de pajé, isto he n passaI' tres ve
1.es por este llarharo choque, era o mesmu que condemnal-o á
morte; porque necessariamente, ou morria logo, ou pelo menos
J1c3\'a doente para todo o resto de sua vida: aquelles mesmos que
apenas passavam por um só trato, nunca mais tin1Jatll saudc
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'e~tas circumstancias, O Bispo, e os Prelados das Ol'dcns
Religiosas dirigem-se ao Governarlor, e pedem-lhe que ce
da, para evitaI' del'ramamento de sangue, e todas as mais des
graças que se podiam segoir, O Governador ao principio
resistio; mas, vendo-se desobedecido por toda a tropa, fingio
que melhol' mfomlado pel'(loava ao Soldado, e o mantloo en
tregaI' ao Capitão, que immediatamente contramarchou para
o Quartel com o Soldado, por quem se sacrificára. Assim ter
minou esta questão, filha do orgulho do Govemador, e ain
da mais da falta de uisciplina militar.

Tanto o Govemudor, çomo o Capitão deram contas para
Lisboa sobr'esta occurrencia, mas o resultado foi nenhum:
apenas o Capitiío passou a ser reformado no 1.0 de Setembro
de 1774, pouco menos de um anno depois da insubordinação e
motim que commettêra, e já quantia o Governador não existia
em Pernambuco. ,

Este facto, que achei narrado no caderno que já tenho
citarIo, me foi repetido por meu pai, que Oeos tenha em glo-_
ria; e ainda o anno passado o 111m. Sr. Coronel Fl'ancisco Ca
sado Lima, que já conta mais de oitenta annos de idade,
teve a bondade de 01'0 repetir igualmente, dizentlo-mo que
acontecêra quantia S. S. ainda era mui cI'iança, e que seus
pais muitas vezes 111'0 contaram.

A Fazenda Real (hoje Fazenda Publica) era arrecadada,
e administrada n'esta Provincia por um Provedor, a cujo car
go estava tambem uma Contadoria; porém EL-Rei O. José,
dando-se por mal servido com essa fórma de arreoadação,
pela sua carta Regia, escripta ao Conde ue PavoLide, em 10 de
Abril de 1769, ( 1) extinguio a Provedoria de Pemambuco,
e creou a Junta, que de:ide então administrou a Fazellda
Real, e á qual Junta ficaram sujeitas as Pl'ovcdorias das Ca
pitanias da Parahyba, Rio Grande do NOlto, e Ceara.

Em virtude, pois, d'o ·ta Carta Regia, I'ecebida pelo Go
vernador e Capitão General ~Janoel da Cunha Menezes, ins
tallou eLle (2) a Junta no dia 2 de Janeiro de 1770; e no dia 17

(I) Veja-se 11a Secl"l~t:l.ri:l. <.la Thesouria do Fazenda <.l'esta
Província o Livro 1.0 de Ordens Regias, folha 28.
2) Termo de posse e juramento que deu o lUnt. e E!1Jm Sr. Manoel da

Cunha Men~zes, do Conc'clho de Sua Ma!1e.~tade Fülelissima, Gover
nador e Capitão Genem/ à'estas Capitanias, ás pessoas abaixo de
clarad/Js para o e.~'abelecimento da nova ."mta da adminisL1'a('ÍÍo,
e arrecadação da Fazenda Real.

Aos dons dias do lIIez de Janeiro do anno de 1770, n'esta Villa
de Santo Antonio uo Recife de Pernambuco, no Pala cio da resi
denda do lllm. e EXIl1. Sr. \Ianoel da Cunha Menezes, do Con
celho de ",ua \1agestaJe Fidelissirna, Governador e Capitão Gene-
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d'esse mez nomeou os Empregados, (2) e principiou aquel/ e
Trbllnal os seus trabalhos. Esta Junta funccionou atp. 7 de Ja
neiro de 1833, cómo no lugar competente nan'arei.

Finalmente, Manoel da Cunha, promovido ao Governo da
Bahi:J, entregou o de Pernambuco, em 31 ce Agosto de 1774.

A Cunha succedeu Jose Cesar de Menezes, 34." Governa
dor, que tomou posse do Govemo d'esla Provincia no citado
dia 31 de Agosto de 1774.

ral d'estas Capitanias. em observancia da Ordem de Sua Mages
tade. de lO de Abril de 1769. como Presidente da Junta da ad
ministração, e arrecadação da Fazl'nda Real, nomeou para Mi
nistros da me'lI1a Junta a Manoel Gomes dos Santos. para The
soureiro geral; a João do r~ego narros. Provedor da Fazenda
Real, no mesmo cargo de Provedor e eon tador da Real Fazenda j

ao Doutor l\lanoel Pacheco de Paiva. na mesma occupação que
exercia de Procurador da Real FaZl'uda j e a I:lernardo Pereira
de Vasconcellos. no oflicio que exercia de Escrivão da Fazencla
Real, e da reCl'lta e de,peza do dito Thesoureiro Geral; para
que todos uniformemente, com voto igual nas conferenciasda
mesma JUllta, hajam dr. procurar e f<lur etfectiva a melhor ad
ministração, c anec.ldação da Rl'al Fawnda. sem prpjnizo das
partes. para clljo dlcito cunferio a posse, e juramento ao dito
Thezoureiro geral; e os· mais Ministros servir~o debaixo do ju
ramento dos seus respectivos cargos; o que todos proll1etle
ram cumpl'ir. e guardar, dpbaixo do dito juramento, com sus
pensão de S~IIS respectivos olficios: ele que se mandou fazer es
te termo, em que lodos assignaram. E eu tlernardo Pereira de
Vasconcellos, Escrivão da receita e despeza do Thesol1reiro ge
ral, o escrevi e assignei. - Munool da Cunha Monelos. - João
do Rego /Jarros. - Manoel Pacheco de Paiva. - Manoel Gomes d08

Santos. - Dental'do Pereira de Vasconcollos.
(2) No livro l.u dos Tel'lllos da Junta da Fazenda acha-se o se

guinte Terlllo; que he o resumo dos primeiros trabalhos da Junta
da Fa~enda Real de Pernarnuuco :
Termo do assento, que se tomou em Junta para se nomearem os Ofli

cíaes qlle hão de servir na Contadoria Geral, c Vedo ria li'esta P'raça,
com os ordCllados que competem a cada um.

Aos 17 dias do lIIez de Janeiro do anno de 1770, n'esta Villa
de Santo Antonio cio Recife dr Pernambuco, em Junta da ade
lI1inist.-ação, c arrecadação õa Fazenda Real, estando presente,
como presidente d'ella, o IIlm. e Exm. :-iI'. ManoeI da Cunha Me
nezes, Governador e Capitão General d'estas Capitanias, com os
mais Deputados d~ mesma Junta, para e/feito de se deterominal'
os ordenados que devem vencei' os Officiaes do Expediente da
ditá Junta e Contadoria, se determinou, por votos conformes de
todos os vogaes, que interinamente, até a resoluçilo, detcrmi
naçio e approvação de Sua Magestade, se passasem nomeações
á pessoas abaixo declaradas, a saber:

Para Escripturario da f :ontadoria roeraI a Vi torianno Gomes
Maciel da Silva, com o ordenado por anno de 240#000 1'5.
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Durante o Governo d'c tQ Capitão-General, a espada
da Justiça Divina descarJ'cgou profundos golpes sobre os
peccadores Penlambucanos: a guerra, a pesle, e a fome
estes trcs OageLIos, que /lzcrarn derramaI' tantas lagl'ima~
ao Santo Rei Prophela, levuJ'am os filhos de Pernambuco ao
ultimo estádo de consternação.

Apenas José Cezar tomou posse do Governo, tratou de
completar o Regimento de infantaria do Recife, ( reorgani
sado em 27 de Março de 1750 ) c no dia 10 de Dezembro
de 1774 o fez embarcar para San~a Cathal'ina, alim de
marchar d'essa Ilha para a Colonia do Sacramento, pal'a
onde depois continuou a mandar Soldados d'esta Provin
cia, de sorte que, em 1776, tinham seguido viagem para a
Colonia mil e cíncoellla I'ernambucanos ! O Coronel Pc-

E a Antonio lI1artins Vianna, com o mesmo· ordenado de
240jOOO rs.

Para segundo Escripturafio, a José Rod rignes PorteIla, com
120jOOO rs.

A Manuel Antonio DUllrte, para rece1.>erdor dos generos, e
lI1iudos, COII1 '24'O'jOOO rs.

A Antonio de Dr.os da Paz, para conllnllo, CO\IJ 60jOOO rs.
A JoaCluill1 Gomrs ela Silva, para soliciladov das causas, com

e salario de 320 rs. PUI' dia, 1161800 rs,
Para Pol'teiro da COlltadoria a José de Almeida da Costa (COIl1

propinas) e ordenado de SO#OOO rs.
Os tres amciaes Cltle exerciam nos eon tos, (' agora com cxer

cÍ<)io na Vedoria geral, com o mr~tn() ordenado lJue linham, e
a metade dos emolumentos, e proprinas, pel'tcnccndo a outra
Inrtade aos tres Officiars do Contadoria; a saut:r :
Lni'l. nlanoel de Olivrira dc llrito I
Antonio de Figueiredo I cada um por anilo SOjOOO rs.
i\Jiguell\lartinS de Serqueira . , \

a Escrivao da Faz.enda Heal, Ilernardo Pereira de Vascon
cellos, que lJa do servil' de Escriviio da reedla c despeza, com o
lneSlllO ordenado Clue linha, 200#000 1'5.

O Provedor e CGntador .To~o do l\rgo narros, oom o mesmo
ordenado, e propinas que ti'nha 500#000 1'5.

O Doutor l?rocurador, da Faz.enda, Manoel Pacheco de Paiva,
com 85 Illesml,ls propinas que linha, se1n ordcnado até delermi-
naçiio de Sua i\lageslade. ' .

Assentou-se lambem Clue oThesoureiro Geral, Manoel Gomes
dos Santos, requeri ria aSua l\Iagestade para si, e seu fiel, José Go
mes dos Santos, o ordenado, e proprinas que lJão t1evencer, para
se o1.>servar o que o dilo Senho.r determinar a este respeito: li de
como assim se assentou fiz. este Tcrmo, em quc todos assignaram.
BCl'nardo Pereira de Vasconcellos, ~scrivâo da Thesouraria Geral,
o escrevi. - 1I1anoel da Cunha lU enezes. - João do Rego 1Jan'o$ 
Manoel Pacheco de Paiva. - 1I1(jlloel (James dos Santos. - IJeruarcla
l)creira de f asconcellos.,



DA P R O V I N C I A 1) E P E R N A M B ueo. 3n9

dro de Moraes Magalbães, (-I< ) natural de Pernambuco, Com
mandante do Regimento, o Tenente-Coronel João Gregorio,
e o Major Caetano da Silva Chances, naturaes de Lisboa,
fÓram os Omciaes superiores que marcharam n'esta expe
dição, que infelizmente nada m.ais pôde fazer, alem, de
provaI' o valor que nos caractensa, porque os AmerIca
nos Hespanhóes nos principios de 1777, snCCOl'l'idos por
urna esquadra de cento e vinte velas, que lhe enviara a
sua l\letropole, retornaram Louas as praças, que as fõr
-ças do Govemo Portugl1cz lhe haviam tomado uo Hio da
Pl'aU\,

Mas, entretanto que aqucllas cenLenas de Pernambu
canos soffl'iam no 1 io da Prata todos os incommodos ine
vitaveis da guerra, um outro tlagello ainda peior cobria de
lutõ a nos a lena I l\Iilhares de pessoas adulLas e crianças
succumbiram victimas do mortífero contagio das bexigas,
e tal era o numero de mortos que os cemiterios, c Igrejas
já não potliam oITerecer sepulturas! ToLlo o anno de 1775
se passou n'este terrivel estaclo, e quando em 1776 ia de
clinando, ouLI'O flagello não menos horrível chegou! Uma
ecca abrazadôl'a, e depois a sua Lerrivel e necessaria con

sequencia - a fôme - veio completar o castigo que a Jus
tiça Divina decretara.

Entrío o Bispo O' Thomaz da Encarnaçuo Costa e Li
ma, implorando o Divino auxilio a favor de seus Diocesa
nos, ordenou que se I1zessem pl'eoes em todas as Ma
trizes e Conventos, e que sabissem pr'ocissõcs de fJenitencia
pela 1'11 a, acompanhando elle mesmo e descalço urna d es
tas, que sahio de S Pedl'o tios clerigos, Contam os anti-

os, que presenciaram este acLo de piedade, que, tendo sa
ido esta procissao pelas sete hOl'as da noite, quando o

"Ao estava mui clal'o, e brilhantemente estrellado, acon·
~eceu que, hegando a procissão a Igreja da Madre de Deos,
Jesigna ia pal'a um I'igoroso miserere, e começando o Bispo

prégar contra o peccado, e a implol'llr Misel'icor'dia ao
'Todo-Misericordioso, de repente cen'ando-se o tempo,
:huveu tão copiosamente, que nenhum dos penitentes pó
le recolhel'-se a sua casa senão completamente molhado ~

)epois tI'essa noite começal'am as chuvas em toda a Pro
Jincia e veio a abundancia.

José Cezal' foi Governador mui activo; não vexou o

(-1<) Este illustre Pernambucano, tendo censurado a cobar
lia do Gp.neral Portuguez, l]ue se não quiz bater com 05 Hespa
Ihóes, foi preso, e l'ell1etlido para Lisboa, e aIli faIleceu na prisão,
em que nunca se lhe nomeasse o Concelho de guerra, que
'equerêra !
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povo ; ~, quando teve tle fazer recrulas, grandes e pe
quenos Igualmente fõram recrutados. Era mui zeloso tia
sua Autoridllde, e providenciava com violencia quando
haviam queixas contra os Ministros: não le'ntlo ~ Juiz de
Fora d? Recife querido reparar uma injustiça, que lh~
determlOou elllenda~se, mandou no dia 18 de Setembro de
1775 prender o mesmo Juiz de Fora, e o fez embarcar para
Lisbôa.

Na puniçfí<;> dos delinquentes era infatigavel. Havia annos
qlle um famIgerado mameluco, chamado cabelleira um
filh~ d'este, e um pardo, de nome Tbeodosio, l~drão
mUI astuto, horrorisavam esta PI'ovincia com seus enor
mes crimes I Aqui mesmo n'esla Cidade, esses facinoras
commetliam homicidios, e furtos; mas nas nossas cir
cumvizinhanças tinham infundido tão grande terror, pl'in
cipalmente os dous pl'imeiros, que niriguem se julgava
seguro ! Para todos armarem-se, como se· uma grande
q uadl'i lha ameaçasse as vidas, e bens de todos, nada mais
era prepiso, do que espalhar-se a noticia de que o cabel
leil'a se approximava! Tudo se punha em armas, c aquel
les que assim nfío se preveniam pt'!' timoratos, o recebiam
com submissos obsequias, e se prestavam apressados a
todas suas exigencias ! José Cezar fez marchar contra
esses malvados differenles parlidas- Militares, com ordem
de os conduzirem vivos a esta Cidade; e lendo essas par
tidas com algum prejuizo, porque os tacinoras resisti
ram, conseguido prendê-los, fôram elles processados, e a
final ccndemnados pela Junta de Justiça a morrerem en
fórcados; sentença que cumpriram quatro dias depois de
proferida, e subiram ao patibulo, dando mostras de gran
de conLricçfío, e arrependimento de seus delictos. Os
Trovadores d'aquelle tempo compozeram canLigas allusi
vas á vida, e morte do cabe\leil'a, e ainda hoje as velhas
cantam essas trovas, quando acalentam os netinhos.

Jose Cezar governou lIrhilrariamente, he verdade; mas
as sllas arbitrariedades raras vezes <ieiX3ram de ter um flln
do de Justiça. Entregou as rédeas do Govemo a sc:u suc
cessar no dia 13 de Dezembro de 1787 .

A José Cezar succedcu D. Thomaz José de MelJo, Caval
leiro da Sagrada Beligião de Malta, Coronel da Armada Real,.
e 35,u Govemador de Pel'Oambuco, que tomou posse d'cste
Governo no citado dia 13 de Oezemhro de 1787.

D, Thomaz foi um dos Capitries Gcneraes activos !lue
governaram Pel'Oambuco, e unico que nos m~lhoramenlos
materiaes seguia as pegadas de Henrique LUIZ, se não o
excedeu; porém esta Provincia muito mais deveria á sua
memoria se a sua admioistraçuo ofío tivera sido um jugu
de ferro!



.) . (,/ ~ , ,J., ~....~ ri ? ~ •

360. nl E M O U I Â S H 1ST O U r c A S

povo ; ~, quando teve de fazer recrulas, grandes e pe
quenos Igualmente f6rarn recrutados. Era mui zeloso da
sua. Autorid~de, e providen?i~va com viole.Clcia, quando
havulm queixas contra os Mllllstros: nfío lendo o Juiz de
Fora do Recife querido reparaI' uma injustiça, que lhe
delerminou ernenda~se, mandou no dia 18 de Selemuro de
1775 pl'ender o mesmo Juiz de Fora, e o fez embarcar para
Lisbôa.

Na puniçã? dos delinquentes era infaligavel. Havia annos
que um famIgerado mameluco, chamado cauelleira um
filh? d'esle, e um pardo, de nome Tbeodosio, l~drão
mUI astuto, horrol'isavam esta Pl'ovincia com seus enor
mes crimes I Aqui mesmo n'esla Cidade, esses facinoras
commettiam homicidios, e fUI'los ; mas nas nossas cir
cumvizinhanças tinham infundido LUa grande lerror, prin
cipalmenLe os dous primeiros, que niriguem se julgava
seguro ! Para todos armarem-se, como se· uma grande
quadrilha ameaçasse as vidas, e bens de todos, nada mais
era pre~iso, do que espalhar-se a nolicia de que o cabel
leira se approximava! Tudo se punha em armas, c aquel
les que assim não se preveniam ppr Limoratos, o recebiam
com submissos obsequias, e se prestavam apressados a
todas suas exigencias ! José Cezar fez marchal' contra
esses malvados dill'el'enLes partidas Militares, com ordem
de os conduzirem vivos a esta Cidade; e tendo essas par
tidas com algum prejuizo, porque os Cacinoras resisti
ram, conseguido prendê-los, fóram elles processados, e a
final ccndernnados pela Junta de Justiça a morrerem en
rórcados; sentença que cumpriram quatro dias depois de
proferida, e subiram ao palibulo, dando moslras de gran
de conlricção, e arrependimento de seus ueliclos. Os
Trovadores d'aquelle tempo compozeram canLigas allusi
vas à vida, e morte do cabelleira, e ainda hoje as velhas
cantam essas trovas, quando acalenlam os netinhos.

Jose Cezar governou lIr1Jilr,Hiumenle, he verdade; mas
as suas arbitrariedades raras vezes deixaram de ter um fun
do de Justiça. Entregou as rédeas do Govemo a S<:lU suc
cessar no dia 13 de Dezem bro de 1787 .

A Jose Cezar suocedeu D. Thomaz Jose de Mello, Caval
leiro da Sagruda Beligifío de Malla, Coronel da Armada Real,.
e 35.v Govcmador de Pernambuco, que tomou posse d'este
Governo no cilado dia 13 de Oezemhro de 1787.

D. Thomaz foi um dos Capilães Gen'eraes activos !lue
governaram Pernambuco, e unico que nos melhoramenLos
materiaes seguio as pegadas de Henrique Luiz, se não o
excedeu; porem esta Provincia muito mais deveria á sua
memoria se a sua administraçuo nuo tivera sido um juga
de ferro!
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Em a nota do Additamcnto ao Prologo, linha ultima, em
lugar de - a da primeira, lea-se - o da primeira.

Paginas. Linhas. Erros. Emendas.

22 20
25 10
27 33
32 17
33 39
42 22
)' :H
44- 4

4!)

" 5
M .5 e ti
58 34
5 29 c 30
60 19
60 :35

63 25

61 -iU

(j7 :1I

um principio de
quiJombo. como
o dos Palmares,
que se ia for
mando no dis
tricto de Porto
Calvo, e a cuja

incidente ...•... indecente
toma tomou
para adquirir dinheiro,

ou satisfazer para satisfazer
mais feliz menos infeliz
n'e~ta Provincia o'esta Cidade, que

enUlo era Villa,
e na Cidade de
Olinda

despachos . despachados
Palemares, ... Palmares,
haveram . . . . houveram
castigal'em . . . . castigar
a 7 de Abril. a 7 de Al>ril de 693
cm prensaI' . . . . . . . im prensar
FRS' FRZ'
o resto do Quilornho

dos Palmare , a cuja ..

PJ li \'\'0 J. o • • • • • •

Francisco de Castro Mo-
racs D. Francisco de

Castro Moraes
de um pequeno do pequeno
a proporção quasi a proporção
clle pareceu .....•. Me pareceu
prcluClLir ......•. pel'luilLir
maiores superiores
Recife, '. Antonio, Boa-

ViSl'l, e Afogados. . Recife, S. Antonio,
S. José, e Afoga
dos

Secretaria do Gover
no: do livro 1..

Do lívro 1. 0
" ••••• Secrelaria do Gover-

110: do livro 1.0
v lJispo pum .... o Bispo (20. 0 Go-

vemador) par~

1
32
27

18
8e9

20
21

»
18
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70 27 e 28
77 35
86 7 e 8

d'este MOG(lI'cha. e <.l'es.te Monarcha
Nolas dos cadernos ... Nota dos cadernos
Editaes que se public<.ram.• Ediotaes que se publi-

caram

1711

e a_os Capitiles An
tonio Rabello, e
José de

Recebeu Felis José
Machado de Men
donça ( 2t. o Go
vernador) a car
ta do Bispo,

da Almada de Almeida
delatadores .....• delatores
o certo. . acerto
a busca-los, teve a busc.a-\os. Teve
e ao Capitão Antonio

Rabello, em Quinta-
Feira-Maior, e com
elle oCn pi tão José de

1710 . . . . . . . . 1711
nada cerca .. na da cerca
no Arraial , na do Anaial
Ajudante Tenente Ajudante de Te-

nente
se lhe iriam. . . se lhes iriam
ha vendo. . . . . havendo
perigassm . . . . perigassem
Com desgole ssto Com este desgosto
disparraem dispararem
amarrando-os amarrando-lhes
Alfonso Droa A{fonço Broa
que tcm que tinha'
maneira que de maneira que
congregara so congregára
Rccebe-\,I ~"dG-C-'--

Felis Jose Maehado
de Mendonça a carta
do Bispo, • . ••.

93 5
)) 29
» 30
94- 37

97 37
116 7
121 13

)) 32
125 23
127 26
144 17
146 15
157 15
158 26 e 27
167 22 e 23

180 ))
182 35 e 36
184 1

li 1/i.
» 47 e 48

185 1 e 2 BalTos Cavalcante, pren-
dendo-o Gonçlllo Fer
reira, um mulato es
cravo, que fOra de s"eu
Pai, o Coronel Frnn-
cisco de BalTos.... Barros Cavalcnnti,

em Quinla-feira-
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185 17
190 10
» 17

193 19
213 1~7

222 19
» 31

229 36
232 21
235 39
» 45

21~7 18
:!51 JH
254 7
258 6

» 47
260 2
270 .1.2 e 1~1

273 3
» 8 e 9
» 27

280 11
28~ 11
2 9 7
291 24
» 27
» 28

303 12
301 19
331 38 e 39
335 16

» 45
347 24
350 34
353 16 c 17

Maior, pt'endeu
um mulato- cha
mado GonçalIo
Ferreira, escra
vo que fOl do Co
ronel Francisco
de Barros, pai
desteullimo pre
so.

Santa, Gonçalo. Santa o dito Gonçalo
quc o mes- ..... que o mesmo
Esle nome se lhe deu Esle nome se lhes deu
uas . . . . . . , . . suas .
esemestassel'virem. estivessem; e Sérvm-

do eslas
como ter ter
parece . . ., ., pareceu
do aDpassado .•.. do anDO passado
separar. • • • • . . superar
da Cunha. . . . . . da Cunha
dar-lhes.....•• dar-lhe
triunfo .. _ . tl'unfo
vesse. . . . . .. viesse
a compral'am. o compraram
a Visita-los " .. a visita-lo
da tropa .. .. da fl'ota
ellos ...•.•. , elle
nototorias notoriaas
Almada Almeida
Almada Almeida.
e fémenos ..•... fe, e menos
outras outros
linha ido. . . . . tinham ido
edo conspiração. e da conspiração
ler. . . . . . seI'
se defia '" se devia
e emvtal . . e em lal
justifica-los. . justiça-los
assent- . . . . assento
Pela. . . . . .. Pita
.mpressa a Esphcra

UI) valor nominal. impressa a esphel'a.
ignorai o se nd ignoro se ainda
D, João IV, D. João V.
28. o Governadol' .. 29." Govcl'Dadol'
de Paula, Manoel . dc Paula Manoel



Paginas. Linhas. En·os. Emendas.

359 28
3ô6 30

» 35 e 36

» 45

pela rua . . . . • . pelas ruas
os trabalhos da pra- .

ça da Polé : mas . os trabalhos; mas
das casinhas das re-

feridas praças. . das casinhas que, .
gu ndo o risco, ç
viam cercar as re
ridas praças.

bancos • • • • • • • bancas

Mais oulJ'os erros escaparam, quando corrigi; porém CI
mo em nada altCl'am o sentido, não os emendo, certo de q
o judicioso leitor os supP'·irá. Mesmo dos que aqui vão co
ruc~05, alguns rôram emendados no acto de imprimil', e pc l

isso em muitos Volumes não se hão de achar erros, que t
davia vão mencionados nas Erratas.

Os vocabulos uma vez emendados, assim se devem e
tender em toda a Obra.

MAIS UMA ADVERTENCIA SOBRE O 1,° TOMO.

No Ensaio Topographico-Historico, pagina 43, linhas 31
em lugar de - se verá no 3.· Tomo das Memorias - léa-se
seguinte - se verá no 4.° Tomo das Memorias.

~o=
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Ól'am eífectivamenle inslalIadas as respectivas Mesas de ar
recad3çrro de direitos.

Finalmente, sob a administração d'esle Triumvirato, (-l<)
que, se TlHO fez males, igualmente nenhum beneficio fez a
]lernambuco1 passou o ullimo dia do Seeulo XVIII.

(") Durante a Administraçilo do Governo Interino, creou-se,
por ordcm Regia, a cadeira dc Gcometria d'este Recife; porém,
como a historia dos Estudos n'esta Provincia está ligada á da ad
ministração l'~cclcsiastica do Bispo D. Jusé Joaquim de Azcredo
Coutinho, Director e reformador dos Estudos reserrei esta ma
teria para o livro, cm que me occupo da administração Eccle
silastlca do mesmo Bispo.

FUI no Tmw IV.
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EXP ICAÇÃO
DA

DA PLANTA

----------=~!!!!===-~""~~~~.-.--------

A - Braço do rio Capibaribe, que desagoa por baixo da ponte
dos Afogados.

B - Rio Beberibe.
C - Rio Ca_pibaribe.
D - Recife, ou Tocha que abriga o porto de Pernambuco.. .
E - Barra pequena, e só propria para lanchas, denominada Barreta.
F - Sthmo de Olinda.
G - Bancos de arêa, que se descobriam com mare secca.
II - Ilhas cobertas de mangues
I - ValIas, ou canaes. S. Antonio era cortado por um canal, que,

atravessando a povoação, corria por onde está hoje a rua das
Agoas Verdes, e cortava a praça dos coqueiros, como se vê da
plapta. Este canal communicava com ,outro, que, cercando a
povoação pelo lado que olha para a Boa-Vista, enchia as cavas
da Fortaleza das Cinco Pontas, e a da outl'a que havia, onde os
Religiosos Franciscanos em outro tempo tiveram o seu grande
Cl'Uzeiro.

I K _ Terras de paúes.
L - Pequenas povoações com casas de telha.
P - Porto, onde os navios ancoram.
1 - Palacio edificado pelo Conde de Nassau, hoje Palacio da Pre

sidencia, novamente construido e augmcntado pelo dignissimo
Pel'Dambucano o SI'. Barão da Boa-Vista.

2 - Pequeno FOI'te collocado em uma ilha no meio do rio neberibe,
ao quallJs Portuguezes chamavam do Sequá, e os Hollandezes--
Wandeu burchy. .

3 - Forle (hoje não existe) collocado onde esleve em outro tempo o
Cruzeiro de S. Francisco, ao qual denominaram os Hollandezes
- Forte Eroesli.

4- - Casa forte, levanlada pelo Conde de Nassau, no lugar que hoje
se conhece por Carmo-Velho, á qual o dilo Conde denominou
Boa-Vista, nome que depois coube á margem opposta do rio
Capibaribe, que he hoje a Freguezia da Boa-Vista.

5 - PonlcdoRecife.
G - Ponte da Boa-Vista. Não era toda recta, formava pelo contra

rio O angulo que na planta se vê.
7 - Praça peqnena na frente da Igreja do Corpo Santo no Recife.

8 _ Quarteis de tropa, levantados pelos Hollandezes.
9 - Praça dos Coqueiros, assim dlamada por ser guarnecida d'es

tas arvores: era esta praça cortada pelo canal que banhava San
to Antonio, como se observa na planta.

10-Fol'taleza das Cinco Pontas, chamaua pelos Hollandezes-Forte
IJenrice.

11 - Fortificação (hoje não existe1cercada por um canal, e cuja
arthilharia dominava o Aterro d,s Afogados.

12 - Alerro dos Afogad.os. Era g ar ci pelo lado deI tel;ra por
um canal, que começava perto d;i ponte a Boa-Vista, e termina
va junto a ponle dos Afogados, <;mde o mesmo aterro formava o
angulo, que na planta se vê.

13 - Sanlo Amaro, lugar ao qual os Hollandezes chamavam Villa:
he hoje a nossa Cidaçle nova.

14 - Fo"te do Mar (Est~ desal'lnadl), por inuti1.)
15 - Fortaleza do lll'Un1, sobre o StI~mo de Olinda.
16 - Forte a que os Portuguezes chamavam Bur,aco de S. Tiago

(conserva hoje a primeira parte d'este nome) e os Hollandczes
Forte do I3rum.

17 - Ilha hoje conhecida por - Nogueira.
18 - Lugar denominado Salinas: ainda hoje conserva este nOtIH',
19 - Aldeia de Indios na estrada do Parnamerim.
20 - Viveiro de peix.cs. que recebi.l agua do rio Capibaribe.
2l - Engenho da l\Jagrlalena, enlãochamauo engenho do lendo ça.
22 - Forte dos Afogatlo (hoje nãl) existe) denominado pelos Uol-

landezcs - Principe Cuilherme,
23 - Ponle dos Afogado.
24 - Casas que haviam na Freguezia da Boa·-Vista, no lugar que

hoje he conhecido pai' Ponte-Velha.
25 - Barra
26 - Casas nobres, que os BailaI dezes denominavam - Amelia.
27 - Pequeno Forte (hoje nào e-isle) sobre o rio Beberibe, no

lugar em que está a Igreja do Pi ar em Fórà de Portas. Foi esta
a Fortaleza de terra, que tão dellodaduOlente se defendeu quan
do os Ilollandezes invadiram Pel'Oambuco em 1630.

28 ...... Aldeia de Indios no lugar, lue lambem he conhecido pelo
nome de Salinas.

N. B. Os IIollandezes cercaram o Recife, e Santo Antonio de trincheiras, e muralhas guarnecidas de Arthilher'ia, e protegidas
de espaço em espaço POI' Bastiões. D'estas fortificaçôes restam alg~mas muralhas no Recife, e o Forte q le os Portuguezcs denominaram
Quebra-pratos, que hoje acha-se desarmado, e alugado a tlm partICular.\ ---IL- ...I:_


