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9

Patrícia Valim1

Ao desembarcar em Cuba em 1791, Vict or Hugues, o persona-
gem principal do desconcertante livro O século das luzes (1962), 
de Alejo Carpentier, bateu à porta de um palacete onde residia três 
adolescentes de família crioula, Carlos, Sofi a e Est eban, que viviam 
mergulhados nas limit ações impost as pela escravidão, pelo comér-
cio de exportação e pela exasp eração do domínio colonial. Por ser 
um grande entusiast a das ideias de Robesp ierre, Hugues ch egou 
à ilha com a missão de ser o mandatário da Revolução Francesa, tra-
zendo uma guilhotina na bagagem.

Na narrativa de Alejo Carpentier, as ideias da França revo-
lucionária são apropriadas pela elit e crioula e disseminadas para 
a totalidade da população por meio das ações de Vict or Hugues 
e seus amigos, de sorte que os que não eram adeptos à revolução 
foram mortos na guilhotina, a máquina. Como um dos desdobra-
mentos da política de Robesp ierre, a guilhotina passou a ocupar pa-
pel de dest aque na hist ória e na vida daqueles personagens porque, 

1 Pesquisadora de pós-doutorado na Universidade Federal da Bahia 
(UFBA).

prefácio
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ao ser constantemente acionada, impulsionou uma espécie de eco-
nomia da morte, à medida que as cidades caribenhas passaram a or-
ganizar sua economia e serviços nas praças nas quais as execuções 
aconteciam.

Essa história romanesca empreende fértil diálogo com a histo-
riografia do Ocidente, a dar conta da Revolução Francesa e de even-
tos paralelos na porção caribenha, antilhana, espanhola e portugue-
sa da América. Na narrativa de Carpentier, o espetáculo proporcio-
nado pela guilhotina findou quando o próprio Robespierre foi gui-
lhotinado e o decreto da abolição da escravidão foi revogado. Dali 
para frente e assim por diante, Carpentier demonstra que, embora 
os personagens tivessem mudado profundamente com a radicaliza-
ção das ideias francesas e por estarem envolvidos no trágico destino 
de várias pessoas guilhotinadas em praças públicas, tudo pratica-
mente voltou ao que era antes da chegada da novidade que Hugues 
trouxe na bagagem. 

Chama atenção o fato de que o livro termina quando a guilho-
tina deixa de fazer sentido para aqueles homens, se é que ela teve 
algum durante o período em que a trama ocorre. Isso porque a gui-
lhotina passa a ser o quinto personagem. Uma máquina de matar, 
um desvio das técnicas mercantis, que operava na mesma lógica  
de uma linha de montagem, anunciando a um só tempo o progresso  
do capitalismo e o limite dos ideais de liberdade, igualdade e frater-
nidade pautados pelo escravismo. A certa altura da narrativa, um 
homem se pergunta, momentos antes de ser guilhotinado: “o que  
é civilização?”, pelo que alguém da plateia respondeu: “civilização  
é guilhotina”. 

Na Bahia de 1799, nos momentos finais de sua vida, João de Deus 
do Nascimento, muito emocionado no patíbulo público, momentos 
antes do seu trágico fim, disse para o “inumerável povo” que esta-
va na Praça da Piedade, em Salvador, para assistir àquele mórbido 
espetáculo: “liberdade é isso”, apontando para a forca. Se na narra-
tiva romanesca de Carpentier o progresso das nações surge como 
promessa anunciada pela máquina, a guilhotina, na Bahia de 1798,  
embora os setores médios e baixos daquela sociedade desejas-
sem mudanças profundas em relação ao exercício político que lhes 
era vetado, o que prevaleceu foi a reforma como resposta à crise  
do Antigo Regime. Paradigmática, nesse sentido, foi a construção  
de um novo patíbulo público na Praça da Piedade, em Salvador, que  
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foi o palco dos momentos finais da vida de quatro homens livres, po-
bres e pardos: João de Deus do Nascimento, Lucas Dantas, Luiz Gon-
zaga das Virgens e Veiga e Manoel Faustino, criminalizados – enfor-
cados e esquartejados – por fazerem política nas ruas da cidade.

Naquele final do século XVIII, a coroa portuguesa se fortaleceu 
com sua ilustração e as reformas dela derivadas para evitar as revo-
luções, de sorte que as ideias da França revolucionária foram qua-
lificadas de “perigosas ideias francesas” e “francezias”, cuja apro-
priação era motivo de constante preocupação nas elites locais, evi-
tando-se a qualquer custo que os demais setores daquela sociedade, 
homens livres, pobres, pardos e escravos, fossem “contaminados” 
por essas ideias. A despeito desse esforço, quatro homens livres, 
pobres e pardos foram condenados por crime de lesa-majestade  
de primeira cabeça – conspiração contra a coroa portuguesa –, de um 
movimento argutamente analisado por Luís Henrique Dias Tavares 
em História da sedição intentada na Bahia em 1798, que a Editora  
da Universidade Federal da Bahia (Edufba) nos brinda com esta  
segunda edição. 

Da melhor safra dos intelectuais baianos militantes na conso-
lidação da identidade local no cenário nacional pós-Estado Novo, 
Luís Henrique Dias Tavares passou a figurar entre os expoentes  
da historiografia brasileira por meio de uma relevante pesquisa  
documental em arquivos brasileiros e estrangeiros, permitindo-lhe 
sofisticar a análise do movimento de 1798, que não se encerrou nes-
ta obra porque o autor, na condição de diretor do Arquivo Público  
do Estado da Bahia, buscou incansavelmente trazer a lume docu-
mentos que elucidassem o movimento baiano de 1798. 

Nesse incansável exercício de pesquisa documental, Luís Henri-
que Dias Tavares foi o primeiro a transcrever, após os sete capítulos 
que compõem este livro, um anexo no qual o autor revela o impor-
tante documento Outra relação feita pelo Fr. José d’Monte Carme-
lo, religioso carmelita descalço, dando-nos a conhecer os momentos  
finais dos condenados pelo crime de lesa-majestade de primeira ca-
beça e corroborando a suspeita que acompanha a historiografia que 
versou sobre o movimento, no século XX, de que a composição social 
do evento foi muito mais ampla do que a definida pelos desembarga-
dores do Tribunal da Relação da Bahia, em 1799. 

Para além de uma narrativa primorosa sobre os fatos ocorridos 
na Capitania da Bahia e suas relações e implicações com o Império 
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português de 1796 até 1800, fundamentada em ampla documen-
tação, o leitor terá a oportunidade de constatar nos sete capítulos 
deste livro que Luís Henrique Dias Tavares partiu da constatação 
de que, naquele momento, as peças dos autos das devassas eram  
incompletas, optando por nos conduzir a um importante exercício 
metodológico de ordenar as denúncias, portarias, sequestros, inter-
rogatórios, acareações, acusações, defesas e sentenças, permitindo-
-nos a um só tempo a reconstituição dos autos originais e a amplia-
ção das coordenadas para o aprofundamento da compreensão sobre 
o movimento de 1798. 

Por isso, a historiografia que versou sobre o movimento de 1798 
ao longo das três últimas décadas do século XX até os nossos dias  
é unânime em reconhecer o caráter paradigmático desta obra para 
a compreensão de um importante episódio que esclarece muito  
as contradições da história da Bahia e do Brasil no passado e ainda 
no presente. Esse reconhecimento se deve inegavelmente ao manejo 
analítico da ampla documentação elencada, mas também, e sobretu-
do, às questões abertas pelo historiador que possibilitaram que mui-
tos historiadores se ocupassem da trama ocorrida em 1798. De mi-
nha parte, agradeço-o imensamente. 

Salvador, 22 de setembro de 2014
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introdução

Embora não se possa afi rmar que o movimento revolucionário 
de 1798 é desconhecido na hist oriografi a brasileira, já que exist em 
trabalhos esp ecífi cos, alguns dos quais excelentes, e já que os docu-
mentos que lhe concernem foram divulgados, não é demais sugerir 
que ainda precisa aparecer uma hist ória sua. Quero dizer: uma ver-
são correta, exata, para os episódios dos papéis sediciosos e da reu-
nião do campo do Dique, na parte do Dest erro, em agost o de 1798. 
É ponderável considerar que a just ifi cativa para essa falta é a pró-
pria documentação, em torno da qual exist em dois problemas: 
1) disp ersão e esfacelamento dos autos das duas devassas, procedi-
das de agost o de 1798 a março de 1799; e 2) Omissões, negligências 
e confusões no corpo desses autos.

Para o primeiro problema, há a solução da reunião do material 
divulgado nos volumes XLIII-XLIV e XLV dos Anais da Biblioteca 
Nacional, e XXXV e XXXVI dos Anais do Arquivo Público. Ambas as 
publicações não consideraram e nem buscaram a forma origi nal dos 
autos. Além do mais, não são edições críticas, limit adas que est ão 
à simples transcrição dos documentos, e por sinal, transcrição eiva-
da de impropriedades.

O que est á nos volumes XLIII-XLIV e XLV dos Anais da Biblio-
teca Nacional são três códices exist entes na Seção de Manuscri-
tos (11/3/2-4) daquela ilust re Casa. Ao divulgá-los, Mário Behring 
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chamou-os “autos originais”, transmitindo a ideia de que os autos  
da devassa de 1798 eram completos, mas realmente são partes –  
e nem sempre originais, pois são cópias – das duas devassas presidi-
das pelos desembargadores Avelar de Barbedo e Costa Pinto. 

Antes do bom trabalho de Mário Behring, José Carlos Ferreira 
divulgou os papéis de 12 de agosto no volume 26 da Revista do Insti-
tuto Geográfico e Histórico da Bahia, estudando-os como testemu-
nhos de “princípios jacobinos”; Francisco Borges de Barros publi-
cou alguns dos documentos existentes no Arquivo Público do Esta-
do da Bahia nos Anais: II (p. 121-125), III (p. 69-70), IV-V (p. 255-
257), VIII (p. 39-63), IX (p. 130-131), XV (p. 39), XVIII (p. 227), 
XX (p. 48-49). Mais ou menos assim, também procedeu o meticu-
loso anotador da longa crônica de Ignácio Accioly, o historiador 
Braz do Amaral. Muito antes desses pioneiros, Francisco Adolpho 
de Varnhagen (Historia geral do Brasil) e J. C. Fernandes Pinheiro 
(A conjuração de João de Deus, publicado na Revista Popular, tomo 
8, 1860) já haviam noticiado o movimento baiano, tomando como 
base partes da enorme documentação. Varnhagen dela tomou co-
nhecimento pela cópia da “Devassa que procedeo o Desembargador 
Francisco Sabino Alvares da Costa Pinto [...]”, a ele oferecida pelo 
marquês da Palma. No volume II da primeira edição de sua Histó-
ria geral do Brasil, o nosso primeiro historiador chegou a resumir  
os papéis de 12 de agosto, aos quais classificava de “loucos avi-
sos e ridículos plebiscitos”. Quanto a Fernandes Pinheiro, viu João  
de Deus do Nascimento como o chefe do movimento baiano. 

Tudo parece indicar que o organizador dos Anais da Biblioteca 
Nacional, volumes XLIII-XLIV e XLV, José Carlos Ferreira, Francis-
co Adolpho de Varnhagen, Borges de Barros e Braz do Amaral dei-
xaram de verificar que os códices examinados eram partes insepa-
ráveis das devassas, que não eram, isoladamente, autos completos. 

Ora, é por tudo isso que o estudioso do movimento precisa con-
siderar essa documentação no seu todo. Em busca de uma trilha 
clara, de um corpo uniforme de notícias que permitam conhecer  
o movimento e abrir as coordenadas para a sua compreensão, deve 
ordenar as denúncias, portarias, sequestros, interrogatórios, depoi-
mentos, ordens régias, acareações, acusações, defesas e sentenças, 
num esforço máximo para a reconstituição dos autos originais. Para 
isso, conta-se com os volumes dos Anais da Biblioteca e do Arqui-
vo Público. Neles estão as duas devassas: a de Avelar de Barbedo, 
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ordenada para averiguar o autor ou autores dos papéis sediciosos 
de 12 de agosto de 1798, e a de Costa Pinto, destinada a investigar  
a Sedição e o levantamento intentados na Bahia daqueles anos finais 
do século XVIII.

É prudente informar que os autos das devassas não bastam.  
É bom considerar outros elementos: os que estão no Arquivo His-
tórico Ultramarino, em Lisboa, na Biblioteca Nacional do Rio de Ja-
neiro, no Arquivo Nacional e no Arquivo do Estado da Bahia, nos  
volumes das coleções de ordens régias, cartas dos governadores e ca-
pitães-gerais para Lisboa e autoridades na Bahia. No Instituto Histó-
rico Brasileiro estão as importantes relações de Frei Monte Carme-
lo. No Instituto Geográfico e Histórico da Bahia há uma cópia auto-
grafada da defesa formulada pelo advogado José Barbosa de Oliveira.  
Ao lado da assinatura, escreveu: “1798 e morreram em 1799”.

O que há em arquivos franceses começou a ser examinado a par-
tir da recente pesquisa da historiadora Katia Mattoso, professora  
de História Contemporânea que elevou o nível dos estudos de His-
tória na Bahia. A autora de Presença francesa no movimento demo-
crático bahiano de 1798 pesquisou, em Paris, a existência histórica 
do comandante Larcher, considerado em Borges de Barros, Braz do 
Amaral e Afonso Ruy de Souza como inspirador da organização ma-
çônica Cavaleiros da Luz. 

Sendo possível contornar o problema da dispersão e do esface-
lamento dos autos das devassas, persistirá, entretanto, o das omis-
sões, negligências e confusões. De fato, Avelar de Barbedo e Costa 
Pinto deixaram obscuros diversos fatos, atitudes e posições dos réus 
e suspeitos detidos entre agosto de 1798 e março de 1799. Não são 
apenas as testemunhas que “sabem por ouvir dizer” e os interroga-
tórios que deixam de insistir na elucidação de aspectos importantes. 

Um exemplo: na devassa do desembargador Avelar de Barbe-
do fica sem explicação a atuação de dois personagens indicados 
por Domingos da Silva Lisboa e Luís Gonzaga das Virgens e Veiga;  
chamavam-se: Manoel Henriques, bacharel em Direito, e João da 
Silva Norbona, cirurgião prático e comerciante. Manoel Henriques  
é citado por Silva Lisboa em 27 de agosto de 1798 e confirma-
do no interrogatório a que respondeu em 20 de fevereiro de 1799.  
Não é nada vago. Descreve Manoel Henriques como homem bran-
co, natural de Lisboa, formado em leis, versado em várias línguas, 
inclusive o inglês. O mulato Domingos da Silva Lisboa, que também 
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era natural de Lisboa, recebeu-o em sua casa e o hospedou, somen-
te afastando-o porque era dado à bebida. Ainda informa: Manoel 
Henriques, homem baixo, de olhos grandes, que vestia chita preta 
e amarela “de inferior qualidade”, comunicara-lhe “que se retirava 
para hua das Vilas do sul”. Mas essa descrição e sinais de nada ser-
vem para os desembargadores Barbedo e Costa Pinto encontrarem 
o apontado Manoel Henriques.

Outro exemplo: Luís Gonzaga indica João da Silva Norbona como 
autor dos cadernos e papéis encontrados em sua casa; descreve-o, 
recorda o tempo em que esteve viajando em sua companhia pelos 
sertões, aprendendo habilidades mecânica e cirúrgica, mas os de-
sembargadores Barbedo e Costa Pinto preferem considerar inven-
ção o homem que o soldado Gonzaga dizia ter encontrado no Ter-
reiro de Jesus um dia antes de sua prisão. Tanto no caso de Mano-
el Henriques como no de Norbona, os desembargadores realizaram 
investigações simplesmente formais e, desde logo, inúteis, pois fo-
ram efetivadas seis meses após as declarações de Domingos da Silva  
Lisboa e Luís Gonzaga das Virgens e Veiga. Escutam testemunhas 
que nada sabiam e rapidamente concluem que Manoel Henriques  
e João da Silva Norbona não passavam de invencionices. 

Ocorrem outros vários casos de pessoas e episódios não esclare-
cidos na devassa do desembargador Costa Pinto. É assim que ficam 
nas sombras as indicações que pareciam apontar Francisco Agosti-
no Gomes, cônego Salvador Pires de Carvalho e Albuquerque, Luiz 
Gercent, José Porphirio, Antônio da Rocha Dantas, Antônio Alvares 
de Figuerêdo e Manoel Joaquim. No depoimento de José de Freitas 
Sá Couto há afirmativa de que o coronel Francisco José de Mattos 
Ferreira e Lucena soubera da existência de “confederados”, de “reu-
niões secretas” em casas particulares, e que as comunicara ao go-
vernador Fernando José de Portugal e Castro na altura de agosto/
setembro de 1797. No entanto, Barbedo e Costa Pinto deixam passar 
a declaração e nada indagam ao coronel Ferreira e Lucena. 

Muitos são os aspectos que vão continuar obscuros no movi-
mento de 1798. De certo que procurei esclarecer alguns, um desses 
a participação do comandante Larcher. Mas antes desejei escrever 
a história de 1798 com a maior preocupação de ser claro e simples 
– de contar o que aprendi sobre esse movimento. Para isso, estive 
lendo e pesquisando desde um certo dia de 1954 em que voltei a sen-
tir vontade de fazer alguma coisa além de dar aulas de História no 
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ensino médio. Sabendo, assim, que apenas estou abrindo mais algu-
mas janelas e portas, de modo a estimular outros trabalhos, tenho  
de ser muito grato para com os que já estudaram 1798 e desses estu-
dos deixaram sábias lições. 

Na hora da gratidão, devo fazer destaque para o governo de Por-
tugal pela bolsa que me concedeu (janeiro/junho de 1966), através 
do seu Ministério de Negócios Estrangeiros, para que fosse pesqui-
sar os papéis dos arquivos de Lisboa. E por em Lisboa ter vivido uma 
cidade humana, aceitável no frio do inverno, sorolenga em abril, 
longa e bela nas tardes de outubro, minha gratidão abraça os ami-
gos portugueses nas pessoas de Alberto Iria, mestre dos arquivistas  
portugueses, Joel Serrão e Cunha Mattos. 

Salvador, 1970
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A Bahia da Sedição

Luís dos Santos Vilhena, professor de grego havia 10 anos, que es-
tava, em 1797, solicit ando licença da Rainha para ir cuidar da saúde 
em Lisboa,1 descreveu a Bahia nos seus dois planos: a praia, ou Cida-
de Baixa, longa rua tortuosa, que se est endia da Preguiça à Jequit aia 
e tinha inevit áveis becos e casarões de três e quatro andares; e a Cida-
de Alta, rua irregular, que ia do Forte de São Pedro à Soledade e tinha 
meia légua de comprimento, três praças (do Palácio, Nova da Pieda-
de e do Terreiro de Jesus), edifícios dosquais o mais importante era 
o do Senado da Câmara, ruas mal traçadas dos bairros de São Ben-
to, “o maior entre todos”, Santo Antônio Além do Carmo, Dest erro 
e Saúde.2 O médico que aconselhava a Vilhena uma est ação de banhos 
nas Caldas da Rainha, José Antônio de Souza Ferreira, culpava o clima 
da cidade do Salvador pela molést ia de pele que o acometia. 

1 Arquivo Hist órico Ultramarino, Bahia, caixa 52, d. 17.897. 

2 VILHENA, Luís dos Santos. A Bahia no século XVIII: recopilação de notí-
cias soteropolit anas e brasílicas contidas em 20 cartas. Notas e comen-
tários de Braz do Amaral. Apresentação de Edison Carneiro. Salvador: 
Itapuã, 1969. v. 1, p. 44.

Sedicao-Intentada-miolo.indd   19 16/09/2016   14:03:12



luís henrique dias tavares

20

“Os edifícios são de má arquitetura, pouco sólidos e informes”,3 
escrevia, nesse mesmo ano de 1797, Miguel Antônio de Mello, para 
Rodrigo de Souza Coutinho. Prosseguia observando que as ruas não 
eram regulares, que não havia mercados públicos, que as fontes 
eram poucas e sujas, que até se desconhecia o uso de animais do-
mésticos, preferindo-se utilizar 20 escravos em trabalho de carga, 
pois ficaria melhor executado do que um carro puxado por dois bois. 

Nos autos das devassas de 1798, a topografia dessa cidade ficou 
na recordação dos passos dos que foram presos e responderam in-
terrogatórios: ruas das Verônicas, Direita do Palácio, Portas do Car-
mo, Corpo Santo, Caminho Novo, Caquende, Travessa do Açougue, 
Poeira, Genipapeiro, Direita de Nossa Senhora da Ajda; Ossos, Fon-
te Nova, Capitães, Fonte das Pedras, Direita da Matriz, São Pedro, 
Canto do Peixe, Direita da Sé, Direita do Colégio, Portão da Piedade, 
Canto de João de Freitas, Campo do Dique do Desterro, Estrada das 
Boiadas; e ladeiras de São Miguel, da Fonte do Gravatá e do Alvo – 
ruas, travessas e ladeiras em que andaram Lucas Dantas do Amorim 
Torres, Manuel Faustino dos Santos Lira, Luís Gonzaga das Virgens 
e Veiga, João de Deus do Nascimento, os enforcados e esquartejados 
de novembro de 1799.4 Por sinal, são ruas, travessas e ladeiras que 
configuram um pequeno centro urbano. 

Na planta topográfica da cidade do Salvador, da autoria do aju-
dante de engenheiro Joaquim Vieyra da Silva, feita em 1798, nota-
-se a maior concentração de residências, igrejas e edifícios no tre-
cho atualmente compreendido entre o Pelourinho e a Barroquinha.  
Na praia, a concentração de sobrados estava principalmente acen-
tuada da Preguiça ao local hoje denominado Mercado do Ouro.  
No mais, eram os vazios que levavam à Estrada das Boiadas, à Barra 
e ao Monte Serrat. O mesmo se observa no prospecto de Vilhena, 
que é Salvador de 1801.

Nessa cidade habitavam mais de 60 mil pessoas, calcula Mi-
guel Antônio de Mello na sua carta a Rodrigo de Souza Coutinho.  

3 Arquivo Histórico Ultramarino, Documentos não Catalogados, Bahia, 
caixa verde 7. 

4 Annaes da Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro, v. 43-44, 1920; v. 45, 
1922; Anais do Arquivo Público do Estado da Bahia, Salvador, v. 35/36, 
jul.-dez. 1959. (Autos da Devassa do Levantamento e Sedição Intentada 
da Bahia 1798). 
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Vilhena ressalva: “há quem compute 80.000”.5 Nos mapas censitá-
rios de 1775, remetidos para o Conselho Ultramarino pelo governa-
dor Manuel da Cunha Menezes, estavam relacionados 40.922 habi-
tantes6 – total que o censo de 1780 diminuiu para 39.209. Não será, 
portanto, exagero, ficar com os cálculos de Vilhena e Miguel Antô-
nio de Mello e estimar para Salvador dos fins do século XVIII uma 
população entre 40 a 50 mil habitantes. Nessa população, ainda  
de acordo com Luís dos Santos Vilhena, a terça parte era de brancos 
e índios e duas outras de negros e mulatos. Digamos, 20 mil brancos 
e índios e 40 mil negros e mulatos.

Uma composição racial colorida: brancos da terra, brancos  
de Portugal, índios, negros de diversas nações, mestiços de variado 
matiz, pardos escuros, trigueiros, fuscos e claros.

Nos 33 presos e processados,7 essa composição aparece: pardo 
escuro, dois; pardo claro, quatro; pardo, 14; branco, 10; pardo tri-
gueiro, um; pardo fusco, um; preto, um. Também observamos que 
três são filhos de escravos, 14 de pardo e branco, dois de branco  
e preto, cinco de pardo. Note-se: quatro são filhos de mãe escrava. 
Há, inclusive, um caso de mulher branca (Bárbara Rodrigues de Vas-
concelos) ligada com homem pardo: são os pais do soldado Manoel 
de Santa Anna. Outro caso: no interrogatório de 10 de setembro, João 
de Deus declara-se filho legítimo de homem branco, José de Araújo.

Informando a divisão social dessa população, Vilhena alinha sete 
camadas principais: corpo de magistratura e finanças, corporação 

5 VILHENA, 1969, p. 55.

6 AZEVEDO, Thales de. Povoamento da cidade do Salvador. [Salvador]: Ita-
puã, [1969]. p. 196, 202-203.

7 Luís Gonzaga das Virgens e Veiga, João de Deus do Nascimento, José Fe-
lix da Costa, Luís Leal, Lucas Dantas, Romão Pinheiro, Caetano Veloso 
Barreto, Manuel Faustino dos Santos Lira, Ignacio da Silva Pimentel, Luís  
de França Pires, José Joaquim de Sirqueira, Antônio Joaquim da Silva,  
José Raimundo Barata de Almeida, José de Freitas Sá Couto, Nicolau  
de Andrade, José do Sacramento, Domingo Pedro Ribeiro, Antônio Simões 
da Cunha, Cipriano José Barata de Almeida, Cosme Damião Pereira Bas-
tos, Ignácio Pires, João Pires, Manoel José de Vera Cruz, Gonçalo Gonçal-
ves de Oliveira, José Pires, Fortunato da Veiga Sampaio, Vicente, Felipe 
Nery, João Fernando de Vasconcellos, Hermógenes Francisco de Aguillar, 
Manoel de Santa Anna, Francisco Muniz Barreto de Aragão e José Gomes 
de Oliveira Borges.
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eclesiástica, corporação militar, corpo dos comerciantes, povo no-
bre, mecânicos, escravos.8 Naturalmente que as distribuiu confor-
me a posição que ocupavam na administração da capitania da Bahia, 
deixando de esclarecer, por outro lado, que elementos compunham 
as categorias que ele denominou como povo nobre e mecânicos.  
Por vez, o Avizo ao Povo, um dos boletins de 12 de agosto, relaciona: 
“Comissario, mercador, mascates, lavradores de mandioca, fabri-
cantes de açúcar, tabacos”.

Pelos autos das devassas de 1798, considerando as profissões 
dos presos e das testemunhas naquela Salvador, cidade mercantil 
de uma colônia de Portugal, as camadas sociais, dispostas confor-
me as atividades, estavam colocadas em: 1) funcionários a serviço 
da metrópole; 2) comerciantes exportadores e importadores; 3)  
comerciantes do varejo; 4) artesãos; e 5) escravos. 

Naquela mesma relação dos 33 presos e processados, estão: 11 
escravos, cinco alfaiates, seis soldados da tropa paga, três oficiais 
militares, um negociante, dois ourives, um bordador, um pedreiro, 
um cirurgião, um carapina e um professor.

Daí, excetuando os seis soldados, um sargento e dois tenentes, 
o pequeno comerciante José Raimundo Barata, o cirurgião Cipriano 
Barata e o professor Muniz Barreto, fica-se com 11 escravos e 10 ar-
tesãos. Deve-se reparar, ainda, que alguns escravos são artesãos, nos 
exemplos de Luís de França Pires, José Pires e do negro Vicente, es-
cravos e alfaiates; Luís Leal, escravo e sapateiro; João Pires, escravo 
e carapina; e Felipe Nery, escravo e cabeleireiro. Ademais, escravos 
de aluguel.

Entre os depoentes, estão funcionários a serviço da metrópo-
le, nos exemplos de Francisco Vicente Vianna, Coronel Dom Car-
los Balthazar da Silveira e Francisco Gomes dos Santos; e comer-
ciantes, nos exemplos de Manoel José Villela de Carvalho, Manoel 
Francisco de Oliveira e Manoel José da Mata. As diferenças sociais 
entre essas camadas não chegavam a erguer barreiras à cordialidade  
e ao convívio, como observou o inglês Thomas Lindley, europeu cioso 
da “subordinação de classes”.9 E é assim que as devassas de 1798 dão 

8 VILHENA, 1969, p. 55-56.

9 LINDLEY, Thomas. Narrativas de uma viagem ao Brasil...: acompada de 
diversas apreciações... e uma descrição da cidade e das províncias de S. 
Salvador e Pôrto Seguro. São Paulo: Cia Ed. Nacional, [1969]. p. 71.
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os exemplos do almoço em casa do tenente José Gomes de Oliveira 
Borges, com a participação do soldado Lucas Dantas, do sargento 
Joaquim Antônio da Silva e do alfaiate João de Deus; do batizado 
da filha de Lucas Dantas, com a presença do tenente Hermógenes 
Francisco de Aguillar; das conversas de Francisco Muniz Barreto de 
Aragão, com Santos Lira; do cirurgião Cipriano Barata, um homem 
diplomado em Coimbra, com vários soldados e artesãos; da atenção 
do tenente Hermógenes com o soldado Luís Gonzaga, dispensando-
-o da ronda do mar etc. Mas a cordialidade e convívio agradável 
nada têm com as barreiras à ascensão social − mas essas existiam e 
eram fortes.

Na descrição topográfica da cidade, em sua população, nas ca-
madas sociais em que se divide, estão as marcas de sua natureza.  
É, Salvador, uma cidade de comércio e para o comércio. No entanto, 
embora esteja no centro das atividades comerciais, é, na verdade, 
muito pobre. Ela própria nada produz. Recebe, porém, no seu por-
to mercadorias da Europa, da África, da Ásia, das ilhas oceânicas  
de São Tomé e Príncipe, Açores e Madeira, gêneros do Rio Grande 
do Sul, do Recôncavo, do Sertão, de Ilhéus e Porto Seguro e das capi-
tanias de Espírito Santo e Sergipe. E embarca açúcar, cachaça, fumo 
em rolo, rapé e zimbro (búzio da costa sul da Bahia) para Angola, 
também reexportando, para o mesmo país, ferragens e tecidos gros-
seiros; fumo (refugo do que ia para Lisboa), búzio, cachaça, algumas 
libras de ouro para Guiné e ilhas de São Tomé e Príncipe.

Em 1797, o valor das importações foi o seguinte:10

Procedência Valor em mil réis

Portugal (Lisboa e Porto) 2:054.129$560

Ilha da Madeira  1.566$500

Costa da Mina 412.020$000

Angola 67.400$000

Rio Grande 345.250$000

10 Arquivo do Estado da Bahia, Seção Histórica, Cartas do governo a sua 
majestade, 1797-1798, caixa 138.  
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Por sua vez, nesse mesmo ano, a Bahia exportou para Portugal 
gêneros no valor de 2:195.733$350; para a Ilha da Madeira no valor 
de 18.326$500; para a Costa da Mina no valor de 413.064$220; para 
Angola no valor de 31.488$766, e para o Rio Grande do Sul no valor 
de 34.525$000.

Já começava a ter um certo valor o movimento interno de e para 
o porto de Salvador, tanto assim que mais de 100 embarcações a vela, 
saveiros e barcos entravam por semana, vindos de Itaparica, Jaguaripe, 
Estiva, Aldéia, Nazaré, Jacoruma, Capanema, Maragogipe, Cachoeira, 
Iguape, Saubara, Santo Amaro, São Francisco, Guaíba, Paraguai-Mirim, 
Loreto, Madre de Deus, Santo Estevão, Passé, Maré e Cotegipe, trazen-
do caixas e feixes de açúcar, rolos de fumo, cerâmica (tijolos, telhas, ta-
lhas), pipas de aguardente, farinha de mandioca e outros víveres.11

De Lisboa e do Porto, Salvador importava azeite doce, aguarden-
te de uva, aletria, barbante, bolacha, canos de espingarda, chapéus, 
cobertores, fechaduras, pregos, caixilhos, machados, foices, farinha 
de trigo, linho, pomadas, pelica, pólvora, presuntos, pedras de can-
taria, linhas, vinhos, louças e marroquins12 – artigos que iam para  
o Recôncavo e para o Sertão, para as capitanias de Sergipe e Espírito 
Santo e para o Rio Grande do Sul, ou eram reexportados para os por-
tos do comércio negreiro. 

Essas atividades do comércio – do interior da capitania da Bahia, 
das capitanias subalternas de Sergipe e Espírito Santo, de Ilhéus  
e Porto Seguro, das ilhas dos Açores, Madeira, São Tomé e Príncipe, 
de Angola e Guiné e de Lisboa e Porto para Salvador e de Salvador 
para esses portos – valiam milhares de cruzados, como documenta-
ram os diversos mapas de exportação e importação remetidos pelos 
governadores para o Conselho Ultramarino.13 Um homem prático, 
o provedor da Casa da Moeda, José Venâncio Seixas, não perdia, 
contudo, o horizonte mais vantajoso desse comércio, e escrevia em 
1799: “A pedra fundamental da prosperidade da capitania da Bahia, 
e ainda da de parte de Minas Gerais, Goiás e Cuiabá, é o comercio  
da costa de Minas.”14 Como estranhar, portanto, o apoio que davam

11 Annaes da Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro, v. 36, 1914, doc. 18.306.

12 Arquivo Público do Estado da Bahia, Seção Histórica, Cartas do governo 
a sua majestade, 1797-1798, caixa 138.

13 Idem.

14 Arquivo Histórico Ultramarino, Bahia, caixa 55, doc. 19.248. 
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funcionários da metrópole, como José Venâncio Seixas e o governa-
dor Fernando José de Portugal e Castro, aos comerciantes?

Em longa resposta à Carta Régia de 22 de agosto de 1799, D. 
Fernando apoiava a pretensão do comércio de Salvador, da licença 
para reexportar espingardas e pólvora para a África e da dispensa  
dos navios negreiros tocarem nas ilhas de São Tomé e Príncipe,  
citando o exemplo do bergantim Tristão, que chegara na Ilha  
do Príncipe com 370 escravos e assistira à morte de 342, dizima-
dos, nos dois meses de atracado, pelo escorbuto e a bexiga. Também 
apoiava os comerciantes que desejavam a revogação da ordem que 
os obrigava enviar capelães nos seus navios, o que significava despe-
sa grossa (capelães para a Costa da Mina, 250$000; para Cabinda, 
300$000; para Angola e Benguela, 250$000) e atribulações para  
o Arcebispo. Da mesma forma, manifestava-se favorável à venda  
de negros escravos para os portos estrangeiros, opinando: “Não en-
tro pois em duvida ser muito vantajoso permitir-se que os Estran-
geiros possam comprar escravos na Bahia, e Rio de Janeiro”,15 o que 
significava, em verdade, sugerir licença de comércio negreiro para 
os portos de Montevidéu e Buenos Aires. Aliás, nos mapas de expor-
tação, entende-se perfeitamente que o comércio com o Rio Grande 
do Sul é também com as possessões espanholas do Prata. 

Sob o estímulo da boa vontade de D. Fernando, 38 comercian-
tes dirigiram circunstanciada representação ao rei, solicitando dis-
pensa da exigência dos seus navios tocarem em São Tomé e Príncipe 
quando voltassem da África.16 Contudo, não era possível esconder 
a verdade básica: Salvador era a cidade comercial de uma colônia  
de Portugal.

A condição de cidade colonial importava existir em função  
da metrópole. A propósito, vale como declaração o que escrevia 
José Venâncio Seixas em ofício de 1799, ao observar que os senho-
res de engenho “vão já sendo mais ricos do que devem ser nas colô-
nias, cujos trabalhos devem principalmente dirigir-se para a opu-
lência da Mãe Pátria”.17 Com o mesmo espírito atuava o Conselho 
Ultramarino na sua constante preocupação com a maior eficiência 

15 Arquivo Histórico Ultramarino, Bahia, caixa 60, doc. 20.766.

16 Idem, caixa 60, doc. 20.770.

17 Idem, caixa 57, doc. 19.698.
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dessa colônia portuguesa, como demonstram diversos ofícios  
de D. Rodrigo de Souza Coutinho, entre os quais o de 27 de outubro  
de 1798, mandando o governador instruir as Câmaras na indicação 
de futuros funcionários coloniais, que deviam seguir para Lisboa em 
busca de aperfeiçoamento em topografia, hidráulica e contabilida-
de; o de 3 de abril,18 acompanhando 125 exemplares de livro sobre  
o açúcar, ou o de 23 de dezembro de 1799,19 encaminhando os livros 
A cultura americana, Fazendeiro do Brasil (tomos 1, 2 e 3: açúcar, 
anil e café), Memória sobre Algodoeiro, Arte de fazer cola, Ciência 
das sombras, Cultura do cânhamo, Cultura da caneleira, Cultura  
do cravo girofe e Extrato de salitre. Ainda assim, os muitos ofícios 
do Conselho Ultramarino sugeriam o aperfeiçoamento da técnica 
da lavoura e da produção do açúcar, como é exemplo o que manda-
va aplicar em engenhos da Bahia as moendas da Jamaica (cilindro  
do meio de menor diâmetro que os laterais).20 Ademais, uma extensa 
e severa legislação21 encaminhava as garantias do monopólio con-
forme o sistema do pacto colonial (a metrópole fornecia os artigos 
manufaturados e a colônia os produtos da lavoura).

Muitos, e principalmente a cidade do Salvador, pagavam tribu-
tos para o erário régio e para a manutenção da própria máquina ad-
ministrativa da colônia. 

A cobrança de selos e a arrecadação de dízimos, terças e ren-
dimentos, feitas sob o sistema de contrato (a política da monar-
quia absoluta portuguesa de fins do século XVIII era no sentido  
da redução dos contratos e da cobrança direta pela Fazenda Real),  
ou diretamente pela Fazenda Real, levantavam rendas para o Real 
Erário de Lisboa, para a capitania da Bahia e para o Senado da Câmara  
da cidade de Salvador. 

Para o Real Erário de Lisboa, cobravam-se:22

18 Arquivo Histórico Ultramarino, Bahia, caixa 53, doc. 18.476.

19 Idem, caixa 60, doc. 20.788.

20 Idem, caixa 55, doc. 19238.

21 Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ministério do Reino, Livro 360, Co-
leção Leis e Ordens que proíbem os navios estrangeiros, tanto os de Guer-
ra como os mercantes, nos portos do Brasil.

22 SILVA, Inácio Acioli de Cerqueira e. Memória histórica e política da pro-
vincia da Bahia. [Bahia]: Imp. Off. do Estado, 1931. v. 3, p. 184.
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1. Selo da alfândega: 10 réis por selo de chumbo nas fa-
zendas e 2 réis do cordelinho.

2. Terças partes dos ofícios: serventuários contribuí-
am, anualmente, com a terça parte do que rendesse 
os seus ofícios. 

3. Donativos dos ofícios: pensão arbitrária e proporcio-
nal ao rendimento de cada ofício.

4. Donativo voluntário: rendimento temporário, recaía, 
como obrigação, no montante de 975:000$000, à ra-
zão de 29:166$000 por ano, durante 30 anos, para  
a reconstrução de Lisboa, castigada pelo terremoto 
de 1755. Em 1796, D. Fernando publicou editais cum-
prindo ordens do Conselho Ultramarino, que dese-
java de Salvador 3 milhões de cruzeiros. Na ocasião, 
D. Fernando conseguira dos comerciantes e senho-
res de engenho a promessa de um empréstimo da or-
dem de 133 contos, dos quais já recolhera 77 em maio  
de 1797.23

5. Direito sensorial de moeda: rendimento proporcional 
ao ouro entregue à Casa da Moeda da Bahia.

6. Subsídio literário: um real em cada arratel de carne 
picado nos açougues e 10 réis por canada de aguar-
dente fabricada na terra.

Para a Capitania da Bahia, cobravam-se:24

1. Dízimos reais: 10% do valor de todos os gêneros.

2. Dízima da alfândega: 10% do valor das fazenda importadas.

3. Dízima do tabaco e da aguardente: 8$000 por cada ar-
roba de tabaco exportado para Costa da Mina. A deci-
são do Conselho Ultramarino uniu a dízima da aguar-
dente em 1$600 por cada pipa exportada para Angola. 

4. Rendimento das aguardentes e vinhos de mel: 150$000 
por cada alambiqueiro de alambique de “Hum só ecto 

23 Arquivo Histórico Ultramarino, Bahia, caixa 50, doc. 17.344.

24 SILVA, 1931, v. 3, p. 178.
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ou cano” e 80$000 por alambique de dois canos.  
Os senhores de engenho que fabricavam aguardente 
pagavam menos: 40$000 e 60$000.

5. Rendimentos dos direitos dos escravos vendidos para 
as minas: 9$000 por cada escravo.

6. Rendimentos dos direitos de 1$000 por escravo.

7. Rendimento do donativo das caixas e rolos de tabaco: 
380 réis por cada caixa de açúcar; 180 réis por cada 
feixe de açúcar; 70 réis por cada rolo de tabaco.

8. Rendimento do subsídio dos molhados: 10$934 por 
cada pipa de vinho de Lisboa e Porto.

9. Rendimento do contrato da pesca de baleias: terça 
parte do valor do contrato: 48:000$000.

10. Rendimento das estradas de Jacobina e Rio de Contas: 
3/8 de ouro por cada carga de fazenda; 1/8 de ouro por 
cada boi destinado à matança; 2/8 de ouro por cada 
cavalo; 2/8 de ouro por cada escravo. 

11. Dízima da chancelaria.

12. Rendimentos do contrato do sal: terça parte do valor 
do contrato.

Além desses direitos, outros existiam a título de propinas desti-
nadas à compra de munições e pagamento do ordenado do governa-
dor. Recaíam sobre todas as arrecadações.

Para o Senado da Câmara, cobravam-se:25

1. Renda das carnes: 500 réis por cada boi, com a so-
bretaxa de 100 réis para a construção dos currais  
da cidade.

2. Balança do peso real: 3 réis por arroba dos pesados.

3. Balança dos pescados: 480 réis por cada pescado.

4. Balança e machados dos açougues: aluguéis estipula-
dos à razão de 320 réis pela semana de cinco dias. 

5. Renda de ver: cobrada aos vendeiros e regateiros 
que transgrediam as posturas. De acordo com uma 

25 VILHENA, 1969, p. 171.
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representação feita pelo tesoureiro do Celeiro Públi-
co à Rainha, a renda do ver, que era leiloada por 200  
e 400 mil réis, alcançou 2 contos em 1798, explican-
do-se essa supervalorização com a espoliação que  
o arrematante tinha possibilidade de exercer contra 
os pequenos comerciantes, nisso agindo em sociedade 
com os almotacéis.

6. Renda do aluguel das cabanas: cobrada aos vendeiros 
de peixe e outros gêneros. As cabanas (barracas) fica-
vam fora das portas de São Bento. 

7. Foros de terras: taxa dos locais públicos destinados  
à venda dos gêneros. 

Dessas rendas, excetuando-se os 100 réis dos currais, retira-
va-se a terça parte para o Real Erário e o restante era destinado  
às obras públicas, pontes, fontes, calçadas e soldos de sargentos-
mores, e ajudantes, aposentadorias e ordenados dos filhos da Folha 
e dos expostos. 

As arrecadações desses tributos causavam descontentamento. 
Daí porque um dos boletins sediciosos de 12 de agosto de 1798 opôs-
se aos “tributos e direitos que são cobrados por ordem da Rainha  
de Lisboa”. É testemunho de igual sentimento a representação anô-
nima enviada à Rainha D. Maria I, em 15 de agosto de 1797, na qual 
se lê: “Cada vez mais se vão multiplicando os males sobre os males, 
reduzido (o povo) a uma penúria geral de tudo”.26

Em fevereiro de 1799, José Venâncio Seixas escrevia: “Há pois 
para este ano uma terrível perspectiva: o empréstimo exaurido;  
as rendas no mesmo estado; os bilhetes de alfândega que se hão  
de vender até setembro já no giro...”.27 Por sinal, o descontentamento 
com as cobranças de dízimas, terças, rendimentos, etc., generaliza-
va-se nas capitanias do Brasil da segunda metade do século XVIII, jo-
gando como fator de conflito entre colonos e metrópole, o que levou  
os mineiros de 1788-1789 a colocarem a decretação da cobran-
ça do que incidia sobre o ouro – a derrama – no centro do levante  
sugerido nas conversas de janeiro e fevereiro de 1789 na casa do te-

26 Arquivo Histórico Ultramrino, Bahia, caixa 60, doc. 20.928. 

27 Annaes da Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro, v. 36, 1914, doc. 19.688.
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nente-coronel Francisco de Paula Freire de Andrade.28

Órgãos da administração colonial, mais diretamente ligados  
à arrecadação (Alfândega, Provedoria da Moeda, Mesa de Inspeção 
e Casas de Fundição do Ouro), eram igualmente criticados e apon-
tados pelas “iniquidades” que cometiam. 

Ainda, devemos considerar que essa cidade do Salvador servia 
de sede do Governo da capitania da Bahia, possuindo, também, sob 
sua jurisdição, as capitanias de Sergipe e Espírito Santo. Não obs-
tante, as ligações com o interior eram as mais precárias, feitas pelas 
estradas coloniais que conduziam ao litoral e que eram traçados que 
alongavam as distâncias, além de malconstruídas e inseguras. 

Na divisão eclesiástica, a capitania tinha quatro freguesias: do 
Recôncavo, das Vilas do Sul, do Sertão de Baixo e do Sertão de Cima. 

Nessa Bahia, na cidade de Salvador, em agosto de 1798, na ma-
nhã do dia 12, apareceram os papéis sediciosos. 

28 AUTOS de devassa da Inconfidência Mineira. Rio de Janeiro: [s.n.], 1936-
38. v. 4, p. 48; v. 1, p. 100.
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Em agost o de 1798, na manhã do dia 12, apareceram fi xados em 
alguns pontos da cidade do Salvador – esquina da Praça do Palácio, 
paredes da cabana da Preta Benedit a, na Rua de Baixo de São Ben-
to, da Igreja de São Domingos, da casa de Manoel Joaquim da Silva 
e às portas do Carmo – ou foram encontrados nas sacrist ias de três 
igrejas – Sé, Passo e Lapa −, 11 papéis manuscrit os, em seguida deno-
minados “papeis sediciosos.”1 Antônio Moniz Leit e Xavier, homem 
branco de 44 anos, proprietário de farmácia, viu e leu,2 tomando-
-o das mãos do cônego da Sé, Manoel Anselmo, o que est á apenso 
na Devassa sob o número 7 (“O Povo Bahinense Republicano orde-
na, m.da e q.r q. seja feit a [...]”). Joaquim Pereira Rios, homem bran-
co de 50 anos, cabo de polícia da freguesia de Santana, também viu 
o mesmo boletim nas mãos das capelãs da Sé.3 Pedro Nolasco de Sá 

1 Arquivo Público do Est ado da Bahia, Seção Hist órica, maço 581, jan./jun. 
1959.

2 Anais do Arquivo Público do Est ado da Bahia, Salvador, v. 36, p. 395, jul./
dez. 1959. 

3 Ibid.

Os boletins sediciosos
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Marinho e Azevedo, homem branco de 65 anos, senhor do Engenho 
Campina, viu nas mãos do Padre Capelão do 2° Regimento o bole-
tim colocado na Igreja da Lapa.4 E o que está nos autos com o núme-
ro 9 (“Aviso ao Clero, e ao Povo Bahinense indouto [...]”), Antônio 
José Alvares de Azevedo, homem branco de 35 anos, proprietário 
de armazém de molhados e residente ao cais do Cal, viu5 o boletim 
colado na parede da cabana da preta Benedita. Foi quem o arrancou  
e entregou a um criado do governador, D. Fernando José de Portugal.  
E o de número 2 (“Quer o Povo que sefaça nesta cidade [...]”),6 Ma-
noel Joaquim da Silva, rapaz branco de 19 anos, dono de farmácia, 
viu e leu o que estava na parede de sua casa, às portas do Carmo. 
Descolou e entregou ao capitão Antônio José de Mattos Ferreira  
e Lucena, que passava na hora, saindo de uma casa na mesma rua. 
Por sua vez, o capitão levou o boletim ao conhecimento do pai, co-
ronel Ferreira e Lucena,7 que o destruiu, queimando-o na chama  
de uma vela. Parece ter impressionado o capitão, que recordava pe-
daços: falava da próxima revolução, oferecia vantagens à tropa paga 
e prometia “liberdade aos escravos”.

João Gomes da Silva, homem branco de 38 anos, dono de far-
mácia, viu e leu8 o boletim deixado na sacristia da igreja da Rua  
do Passo. João Álvares Ribeiro, homem de 62 anos, meirinho da mo-
eda, viu dois: os que se encontravam na esquina da Praça da Piedade 
e na parede da Igreja de São Domingos. Soldados estavam retirando-
-os às oito da manhã. São eles os de números 2 e 3. 

João Lourenço Seixas, homem branco de 43 anos, dono de far-
mácia, não viu os boletins de 12 de agosto, mas em compensação 
lembrava de ter lido um que fora colado na parede do açougue  
da Praia em 15 de julho.9 Por sinal, que desse boletim também se  

4 Anais do Arquivo Público do Estado da Bahia, Salvador, v. 36, p. 389, jul./
dez. 1959. 

5 Ibid., p. 390.

6 Ibid., p. 382.

7 Anais do Arquivo Público do Estado da Bahia, Salvador, v. 36, p. 406, 
1959. No seu depoimento de 10 de outubro, Sá Couto inclui um “Manoel 
Joaquim branco, combotica entre os participantes.” Ibid., v. 35, p. 130, 
jan./jun. 1959.  

8 Ibid., v. 36, p. 395, jul./dez. 1959. 

9 Ibid., p. 392.
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recordava o tenente Hermógenes Francisco de Aguillar.10 Acredita-
se, ainda, no autor anônimo da Relação da francezia formada pelos 
omens pardos da cidade da Bahia no ano de 1798,11 que outros bo-
letins existiram com “dizeres atrevidos”. Cita dois: “Sr. D. Fernan-
do ajunte o seu dinheiro e vá se andando”; “Sr. Fernando se se unir  
a nós será o chefe da Assembleia”. Por sua vez, sem entrar em por-
menores, Luís dos Santos Vilhena,12 informa que foram colocados 
“ludibriosos pasquins” no patíbulo público – instrumento de suplí-
cio que foi incendiado misteriosamente no período de D. Fernando 
José de Portugal, tanto que o Governo viu-se obrigado a construir às 
pressas outro novo para enforcar Lucas Dantas, Manuel Faustino, 
Luís Gonzaga e João de Deus.

Desses 11 boletins, 10 se encontram no Arquivo do Estado  
da Bahia.13 Dos mesmos, existem cópias nesse Arquivo e na Seção  
de manuscritos da Biblioteca Nacional.14 Também foram amplamente 
divulgados nos Anais do Arquivo Público do Estado da Bahia, volume 
XXXVI, em Braz do Amaral15 e no recente trabalho de Katia Mattoso, 
Presença francesa no movimento democrático Baiano de 1798.16

Nos manuscritos que pertencem ao Arquivo do Estado da Bahia, 
dos originais que são os reunidos no maço 581 da Seção Histórica, 
cinco apresentam evidentes sinais de cola e caliça, denotando que 
estiveram afixados em paredes. São os de números 1, 2, 3, 8 e 10. 

Vamos transcrever os 10 boletins na ordem da devassa, como se acham 
no maço 581 da Seção Histórica do Arquivo Público do Estado da Bahia: 

10 Anais do Arquivo Público do Estado da Bahia, Salvador, v. 36, p. 320, jul./
dez. 1959.

11 Arquivo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, lata 402, ms. 69. 
12 VILHENA, 1969, v. 2, p. 425.

13 Arquivo Público do Estado da Bahia, Seção Histórica, maço 581.

14 Biblioteca Nacional, Seção de Manuscritos, I-28, 23 / n. 1-12. 

15 AMARAL, Braz do. A conspiração Republicana da Bahia de 1798.  
In: AMARAL, Braz. Fatos da vida do Brasil. Salvador: Tip. Naval, 1941.

16 MATTOSO, Kátia de Queirós. Presença francesa no movimento democrá-
tico baiano de 1798. Salvador: Itapuã, 1969. (Coleção Baiana)
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Avizo

Animai-vos Povo Bahinense17 que está para chegar o tempo 
felis da nossa Liberdade: o tempo emque todos seremos ir-
maons: otempo emq todos seremos iguaes: sabei q já seguem 
opartido da Liberdade os seguintes
Oficiaes de Linha ..........................................................   34
Oficiaes de Milicias ......................................................   54
Homens graduados empostos, ecargoz ..................   11
Inferiores de Linha .......................................................   46
Inferiores de Milicias ...................................................   39
Soldados de Linha .......................................................   107
Soldados de Milicias ...................................................  233
Homens graduados em Leitras .................................   13
Homens do commum ....................................................  20
Homens do comercio .....................................................    8
Frades Bentos ..................................................................    8
Franciscanos ..................................................................   14
Barbadinoz ......................................................................     3
Therezos ...........................................................................    14
Clerigos ...........................................................................    48
Auxiliares do S.to ofício ...............................................       8
 Soma tudo .................................................................  676
Aqui não se faz menção dos não conhecidos, porém sim daq.les 
q igualm.te se comunicão por conseguencia da Liberd.de

O Povo Bahinense
Quer o povo q. sefaça nesta Cid.e e seu termo a sua memora-
vel revolução, eq o soldado perseba 200 reis de soldo cada dia.

Povo.

17 Nos Anais do Arquivo Público do Estado da Bahia, Salvador, v. 36, p. 373, 
jul./dez. 1959. Lê-se: “sta para chegar o tempo de falar na nossa liberda-
de.” Em Braz do Amaral, na assinatura, “Bahiense”, quando está no ori-
ginal Bahinense.
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Avizo ao Povo Bahinense

O’ vós Homens Cidadaons, o’ vós Povos curvados, e abandona-
dos p.lo Rei, p.los seu dispotismoz, p.los seus ministroz...18

O’ vós Povo qnascesteis pa sereis Livres, e para gozares  
dos bons efeitos da Liberdade; O’ vós Povos q viveis flagelados 
com o pleno poder do Indigno coroado, esse mesmo rei q vós 
creasteis; esse mesmo rei tirano he q.m se firma no trono pa vos 
veixar, pa vos roubar, epa vos maltratar.
Homens, o tempo he xegado pª a vossa ressurreição, sim pª 
ressussitareis do abismo da escravidão, para levantareis a Sa-
grada Bandeira da Liberd.e

A liberd.e consiste no estado felis, no estado livre do abati-
mento: aliberd.e he adoçura da vida, o descanço do homem 
com igual palallélo de huns pª outroz, finalm.te aLiberd.e he  
o repouzo, e bemaventurança do mundo. 
A França está cada vez mais exaltada, a Alemanha já lhe do-
brou o juelho, Castela so aspira a sua aliança, Roma ja vive 
aneixa, o Pontifice já está abandonado, e desterrado: o rei  
da Prucia está prezo p.lo seu próprio pôvo: as nascoens do mun-
do todas tem seus olhos fixos na França, a liberd.e he agrada-
vel pª todos: he tempo povo, povo o tempo he xegado pª vós 
defendereis a vossa Liberd.e o dia da nossa revolução, da nos-
sa Liberd.e e da nossa felicid.e está para xegar, animaivos, que 

sereis felis pª sempre. 

Prélo

O Povo Bahinense, e Republicano ordena m.da, eq.r q seja fei-
ta nesta Cid.e eseo termo para ofuturo a sua memoravel re-
volução; portanto m.da q seja punido com morte natural para 

18 Anais do Arquivo Público do Estado da Bahia, Salvador, v. 36, p. 374, jul./
dez. 1959. Há uma série de reticências após o primeiro parágrafo, dando 
ideia de rasura. Este primeiro parágrafo temina na palavra “ministros.” 
No segundo parágrafo, a palavra “coroado” saiu “corrado”. Katia Mat-
toso traduziu “rei tirano” onde lemos “soberano.” Em verdade, a palavra 
“soberano” está rasurada, mas se lê “s” e “ano” perfeitamente. No quarto 
parágrafo, onde está “reprizo”, o certo é “repouzo”. Braz do Amaral omi-
tiu “para sempre” na última frase.
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sempre todo aq.le eq.l q.r sacerdote que no pulpito, conficio-
nario, exortação, pr q.l q.r forma, modo, maneira etc. persu-
adir aos ignorantes, efanaticos com o com q for contrário  
a Liberd.e ebem do Povo: manda o Povo q o sacerdote q con-
correr para ad.a revolução seja reputado concidadão como 
condigno. Os Deputados frequentarão todos os actos da igre-
ja para q seja tomado inteiro conhecimento dos delinquentes: 
assim se entenda alias (ilegível)19

Note-se
Que cada soldado terá soldo 200 r. Cada dia

O Povo N° 676
Entes daliberdade

Deve ser publicada
aprez.e que fica notada
no Livro das Diétas f. 18

Cap. 27 parag 3
N° 10 Republicanos 676

Do Povo Bahinense emconsulta dos Deputados  
e Representantes q são 392 Entes.  

Viva. 

Prélo

O povo Bahinense Republicano ordena m.da eq.r q para o futuro 
seja feita a sua dignissima revolução nesta Cid.e eseo termo; 
port.o m.da q seja punido com pena de morte natural para sem-
pre todo aq.le eq.l q.r padre q no pulpito, conficionario, exor-
tação por q.l q.r modo, forma, maneira etc. persuadir aos ig-
norantes efanaticos o contrario daliberd.e e bem do Povo; ou-
trossim o Padre q concorrer para a fruição da d.a revolução, 
eliberd.e será reputado Condigno Concidadão: q.r o Povo que 
cada soldado perseba 200 reis desoldo por cada dia; oexpos-
to seja entendido alias (ilegível)20 Os Deputados frequentarão  
os actos da igreja p.a tomar conhecim.to dos delinquentes.

19 Anais do Arquivo Público do Estado da Bahia, Salvador, v. 36, p. 374, jul./
dez. 1959. Na página indicada foi grifado “rejustado” onde é “registrado”.

20 Braz do Amaral (1941) omitiu “o exposto seja entendido alias”.
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Do Povo Bahinense
Entes daliberdade

Deve ser publicada aprez.e q fica notada no Livro das Diétas 
f. 21, Cap. 26, parag. 8
N° 12 Republicanos 676

Do Povo Bahinense emconsulta dos Deputados  
e Representantes q são 392 Entes.

Viva
Avizo ao Povo

O Povo Bahinense Republicano para o futuro pertende, man-
da, e q.r q seja feita p.a o futuro a sua revolução nesta Cid.e 

e seo termo para oq faz q seja siente o Comersio desta Cid.e 

outrosim ordena q q.al q.r comissário, mercador mascates, la-
vradores de mandiócas fabricantes de açucar etabacos hajão 
de ter todo o direito soubre as suas fazendas com auxilio do 
Povo, seg.do o plano e boa ordem q para esse fim setem pensa-
do21 alem do socorro de fora. 
Para o d.o efeito se tomárão as medidas, tudo abem do Povo, 
principalmente aumen.to do Comercio, e Lavradores: os taver-
neiros também serão contemplados na boa união. 
Aq.le q.l q.r q. seja q recuzar será morto e logo se fará se-
questro dos seus bens, e a respeito dos descendentes dos q  
forem tiranos, e falços do estado revolucivo aseu tempo se ha-
verá respeito.
Assim seja entendido alias (ilegível)

Do Povo Bahinense Republicano em consulta dos Deputados

Prélo

O Povo Bahinense Republicano ordena m.da eq.r q seja feita 
para o futuro a sua digna, ememoravel revolução nesta Cid.e 

eseo termo; portanto m.da que seja punido com morte natural 
para sempre todo aq.l q.r sacerdote q no pulpito, conficionario, 

21 Anais do Arquivo Público do Estado da Bahia, Salvador, v. 36, p. 375, jul./
dez. 1959. Grafa “marcado” onde é “mercador”. Braz do Amaral coloca 
“passado” onde é “pensado”. Omite “aquele” e grafa “ao estado” em lugar  
de “do estado”.
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exortação, conversação, modo, forma, maneira etc. persuadir 
aos ignorantes fanaticos com o comq for nocivo, e inutil a li-
berdade, ebem commum do Povo: manda o Povo que o Sacer-
dote q concorrer para ad.a revolução seja tratado como conci-
dadão: Os Deputados da Liberd.e frequentarão todos os actos 
da igreja para tomar conhecimento do exposto mormente dos 
delinquentes. Assim reintenda22 alias (ilegível)
Note-se que o soldado terá 200 r. de soldo por cada dia
Deve ser aprez.e publicada q fica notada no Liv. das Diétas  
f 17, Cap. 19, par. 20 n° 9. Republicanos 676
O Povo n° 676 Entes da Liberdade
Do Povo Bahinense emconsulta dos Deputados, e Represen-
tantes q são 392 entes.

Viva.

Prélo

O Povo Bahinense e Republicano ordena m.da e quer q para  
o futuro seja feita nesta cid.e esseo termo a sua memoravel 
revolução; portanto manda q seja punido com pena de mor-
te natural para sempre todo eq.le e q.l q.r padre q no pulpito, 
conficionário exortação, conversação; por q.l q.r modo, forma, 
emaneira se atrever apersuadir aos ignorantes, e fanaticos 
com oq. for contra a liberd.e, iguald.e e fraternid.e do Povo: ou-
trosim m.da o Povo que seja reputado23 Concidadão aq.le Padre 
q trabalhar para ofim da Liberd.e Popular.
Quer q cada hum soldado tenha de soldo dous tostoens cada 
dia de soldo.
Os Deputados da Liberdade frequentarão todos os actos  
da igreja para que seja tomado inteiro conhecim.to dos delin-
quentes: assim seja entendido alias....

O Povo n° 676 Entes da Liberdade

Deve ser publicada aprez.e q fica notada do Livro das Diétas f. 

27, Cap. 30, parag. 8. N° 14 Republicanos 676

22 Em Braz do Amaral (1941): “se entenda”.

23 Braz do Amaral (1941) omite “manda”, “pena”, “outro sim”, e coloca 
“tratado” onde está “reputado”.
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Do Povo Bahinense emconsulta dos Deputados, e Represen-
tantes q são 392 Entes.
Viva.

Avizo ao Cléro, eao Povo Bahinense indouto

O Poderozo, eMagnifico Povo Bahinense Republicano des-
ta cid.e da B.a Republicana consideerando nos m.tos latroci-
nios feitos em ostitulos, imposturas, tributos, e direito q são 
celebrados por ordem da Rainha de Lisboa, e no q. respeita 
a inutilid.e da escravidão do mesmo Povo tão sagrado, e Dig-
no de ser Livre; com respeito aliber.e e iguald.e ordena, m.da, 
equer, q. p.a ofuturo seja feita nesta Cid.e e seu termo a sua 
revolução para que seja exterminado para sempre o pecimo 
jugo reinável da Europa; seg.do os juram.tos celebrados por tre-
zentos noventa edous Dignissimos Deputados Representantes 
da Nação em consulta individual de duzentos oitenta equa-
tro Entes q adoptão a total Liberd.e Nacional; contida no geral 
receptáculo de seiscentos setenta eseus homens seg.do o pré-
lo acima referido. Portanto faz saber, e dá ao prélo q se axão 
as medidas tomadas p.a o socorro Estrangeiro, e progresso  
do commercio deAçucar, Tabaco, e pau-Brazil, e todos os 
mais gêneros do negocio, e mais viveres; comtanto que aqui 
virão todos os Estrangeiros tendo porto aberto, morm.te aNa-
ção Franceza: Outrosim m.da o Povo q seja punido com pena 
p.a sempre todo aq.le Padre regular, e não regular q no pulpito, 
conficionario, exortação, conversação por q.l q.r forma, modo, 
emaneira persuadir aos ignorantes, fanáticos, e ipocritas; 
dizendo q he inútil aliberd.e Popular: também será castigado 
todo aquele homem q cair naculpa d.a não havendo izinção de 
qualid.e para ocastigo. Quer o Povo q todos os Membros mili-
tares deLinha, milícias, eordenanças; homens brancos, par-
dos, epretos concorrão p.a aliberd.e Popular; m.da o Povo q cada 
hu soldado perseba de soldo dous tostoens cada dia, além das 
suas vantagens q serão relevantes. Os Oficiaes terão aum.to  

de posto, e de soldo, seg.do as diétas: Cada hu indagará quaes 
sejão os tiranos opostos aLiberd.e e estado livre do povo p.a ser 
notado: cada hu Deputado exercerá os actos da igreja p.a no-
tar q.l seja o sacerdote contrario a Liberd.e: o Povo será Livre 
do despotismo do rei tirano, ficando cada hu sujeito as Leis  
do novo Codigo, e reformado formulário: será maldito  
da socied.e Nacional todo aq.le ou aq.la que for inconfidente  
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a Liberd.e coerente ao homem, emais agravante será a cul-
pa havendo dolo eclesiástico; assim seja entendido alias 
(ilegível).

O Povo
Deve ser publicada para não haver ignorância: fica notada 
aprez.te no Livro das Diétas folh. 12, cap. 3, parag. 1
N°. 10 Republicanos
Do Povo Bahinense em consulta dos Deputados, e Represen-
tantes que são 393 Entes.
Viva.24 

O Povo Bahiense Republicano ordena manda, eq.r q para o fu-
turo seja feita nesta Cid.e eseo termo sua muito memorável 
revolução. Portanto invoca atodos aq.les q donde perante q.m 
cada hu emparticular assim militares, homens pardos, epre-
tos sejão constantes aobem comum daliberdade, igualdade; 
outrossim q.r o Povo que cada hum sold.o tenha de soldo dous 
tostoens por cada dia além das suas vantagens q serão rele-
vantes. Os oficiais terão avanço segundo as Diétas.
Cada hu soldado he cidadão mormente os homens par-
dos, epretos q vivem escornados, eabandonados, todos se-
rão iguaes não haverá diferença; so haverá liberd.e, iguald.e  
e fraternid.e aq.le q seoposer aliberd.e Popular será enforcado, 
sem mais apelação: assim seja entendido, alias (ilegível)
Breve teremos socorro estrangeiro.

Do Povo25

Nesses 10 boletins, alguns de redação imprecisa e confusa, 
lembrando repetição de frases lidas ou escutadas, os itens glosa-
dos são os que se referem aos militares, aos religiosos, ao comércio,  
à situação política da Europa, à França, à Bahia perante o domínio 
de Portugal, aos homens pardos e às ideias de liberdade, república, 
democracia e igualdade. Por sua vez, as palavras mais repetidas são: 
povo, liberdade, deputados, liberdade popular, republicanos, entes 
e dietas. 

No “Avizo n. 1”, nos 676 somados como partidários da liberdade, 
513 são militares, e desses, mais da metade (287) é indicada como 

24 Arquivo Público do Estado da Bahia, Seção Histórica, maço 581.

25 Ibid.

Sedicao-Intentada-miolo.indd   40 16/09/2016   14:03:12



sedição intentada na bahia em 1978

41

pertencente às tropas milicianas. Ora, de acordo com as informa-
ções de Luís dos Santos Vilhena,26 os regimentos auxiliares, em nu-
mero de quatro (Úteis, Tropas Urbanas, Pretos e Pardos), tinham 
2.317 homens. Os de linha (1º e 2º Regimentos de Linha e Regimen-
tos de Artilharia) totalizavam 1.438 soldados e 333 oficiais, infe-
riores, cabos e tambores. Não seria por isso mesmo que os boletins  
1, 2, 4, 5, 7 e 8 expressavam: “o Soldado terá de soldo 200 réis  
por cada dia”?

No boletim número 9, além das recompensas: “cada hu soldado 
receba de soldo dous tustoens cadadia”; “os oficiais terão aumento 
de posto, e soldo”,27 colocavam: “todos os membros militares de Li-
nha, milícias e ordenanças, homens brancos, pardos e pretos, con-
corrão para a Liberdade Popular”. O autor (ou autores) dos bole-
tins sabia que a revolução para a independência do Brasil precisava  
dos soldados das milícias e das tropas regulares, mas é estranho 
que os boletins não prometam acesso aos postos graduados para  
os mulatos (homens pardos) quando essa reivindicação estava na 
conversa e na frustração social dos homens de cor, nas suas queixas, 
revoltas e requerimentos ao governador, como é o exemplo de Luís 
Gonzaga.28

Num quadro de notícias que tinha pelo menos três anos de atra-
so − o boletim número 3 informava: “Alemanha já lhe dobrou o jue-
lho, Castela só aspira a sua aliança, Roma já vive aneixa [...]”, mas  
em agosto de 1798 já haviam ocorrido o golpe de Estado de 11  
de maio (22 Floreal) do Diretório contra os jacobinos e a campa-
nha de Napoleão do Egito. Por outro lado, uma nova colisão estava se  
formando contra a França, e logo em seguida iria recomeçar a lutar 

26 VILHENA, 1969, v. 1, p. 244-246.

27 Arquivo Público do Estado da Bahia, Seção Histórica, maço 581, 9° bole-
tim. Nas suas anotações, Luís Gonzaga escreveu: “ganha o soldado gra-
nad. mais que o fuzileiro 3. 650 reis, q. são onze patacas seis vintens e dez 
reis cada ano”, Anais do Arquivo Público do Estado da Bahia, Salvador, 
v. 36, p. 467, jul./dez. 1959. Com João de Deus foi apreendido um “regula-
mento de soldo”, Annaes da Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro, v. 45, 
p. 39, 1931. Segundo depõe Manoel Félix de Jesus, João de Deus considera-
va “insolencia perceber hum soldado 50 reis por dia de soldo e hum Co-
nego da Sé 640 reis”. Annaes da Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro,  
v. 43-44, p. 150, 1920.  

28 Anais do Arquivo Público do Estado da Bahia, op. cit., p. 522. 
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na Itália e na Alemanha −, a situação geral da Europa é vista no hori-
zonte do promissor avanço da França (“A França está cada vez mais 
exaltada [...]”), razão pela qual essa França é considerada a preferida 
para o comércio e a boa amizade desejada pelos sediosos de 1798, 
com todas as nações. No outro extremo negativo, Portugal, que não 
chega a ser citado como país, ficava no despotismo, no “pleno poder 
do Indigno coroado”, principalmente abusivo, nos “tributos, e di-
reitos que são elaborados por ordem da Rainha de Lisboa”.29 Curioso  
é que seja esse o único boletim que fale “da Rainha de Lisboa” (Dona 
Maria I), quando os demais indicam o rei, numa repetição de frases 
que mais parecem feitas com o guilhotinado rei da França, Luís XVI. 
Aliás, com a imprecisão e falta de características locais, as formu-
lações dos boletins a respeito de liberdade, república, democracia  
e igualdade serviriam em boletins que fossem igualmente divulga-
dos em qualquer parte da Europa e da América dos anos da Revo-
lução Francesa; não têm a originalidade e a força das declarações  
dos prisioneiros Lucas Dantas, Manoel Faustino, João de Deus,  
Sá Couto e Manoel de Santa Anna. 

Como seria o texto do boletim que o coronel Ferreira e Luce-
na queimou? Expressaria mais clara e precisamente a situação  
da Bahia, os interesses dos que participavam do movimento?

Além das referências ao atendimento do comércio, nos boletins 
de número 6 (“se tomarão as medidas, todo abem do Povo, princi-
palmente aumento do comercio [...]”) e 9 (“progresso de commercio 
deAçucar, Tabaco e pau-brazil, e todos os mais gêneros de negocio, 
e mais viveres [...]”), uma citação expressa de reivindicações de gru-
pos locais a serem atendidas e respeitadas é a do direito de proprie-
dade (“sobre suas fazendas”) dos comissários, mercadores, masca-
tes, lavradores de mandioca, fabricantes de açúcar e plantadores  
de fumo.30 Não percebemos claro o porquê da identificação de co-
missários, mercadores, mascates, lavradores de mandioca, fabri-
cantes de açúcar e plantadores de fumo. Por que estão no mesmo 
plano? Não se diferenciavam? Cada uma dessas categorias não ti-
nha problemas específicos? Não eram os “fabricantes de açúcar” os 
grandes senhores da produção agrária e os lavradores de mandioca 
e plantadores de fumo os menores?

29 Arquivo Público do Estado da Bahia, Seção Histórica, 9º boletim. 

30 Idem, Seção Histórica, 6º boletim. 
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Como tem uma estrutura definida, com formulações e ideias que 
aparecem repetidas nos outros boletins, é aconselhável examinar  
o boletim número 9, que tem 421 palavras, diagramando-o para des-
tacar os temas:

TEMAS

•	 Motivos para a revolução: 

“latrocínios feitos com os títulos de imposturas, tributos, 
e direitos que são elaborados por ordem da Rainha [...]”  

•	 Objetivos a serem alcançados: 

“seja exterminado para sempre o péssimo jugo reinavel  
da Europa”;

“progresso do comércio de Açúcar, Tabaco e pau brasil,  
e todos os mais gêneros de negócio”;

“porto aberto”;

“o Povo será livre do despotismo do rei tirano”.

•	 Meios para obter a vitória:

“se axão as medidas tomadas para socorro Estrangeiro”.

•	 Recompensas: 

“cada hu Soldado receba de soldo dous tustoens cadadia”;

“os oficiais terão aumento de posto, e soldo”.

•	 Repressões:

“seja punido com pena vil para sempre todo aq.le Padre re-
gular, e não regular”

“será maldito da Sociedade Nacional todo aq.le ou aq.la que 
for inconfidente a Liberd.e.”

É esse boletim número 9 o núcleo de onde o autor (ou autores) 
retirou as frases dos outros? É o de redação mais antiga?

Muitas dúvidas existem e continuarão existindo a respeito dos 
boletins sediciosos. No entanto, mesmo que não os coloquemos na or-
dem de autenticidade das palavras de Lucas Dantas, Manoel Faustino,  
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João de Deus, Sá Couto e Manoel de Santa Anna, é inegável que eles 
romperam o silêncio das conversas que encaminhavam ideias e planos 
revolucionários. 

No mesmo dia 12, tomando conhecimento dos boletins levados à sua 
presença e informado da repercussão que encontravam, o governador 
D. Fernando José de Portugal e Castro baixou a Portaria 58, ordenando 
ao Ouvidor Geral do Crime, desembargador Manuel de Magalhães Pin-
to Avellar de Barbedo, uma devassa para descobrir o autor ou autores.  
O escrivão nomeado foi Veríssimo de Souza Botelho.

A primeira data dos autos da devassa é 14 de agosto. Falam tes-
temunhas arroladas sob um critério que não é explicado. 

Antônio Rodrigues Machado,31 homem branco de 39 anos, viú-
vo, administrador da Casa da Ópera, não viu e nem leu os papéis, 
mas soube, “por ouvir dizer”, que eles foram colocados na noite  
de 11 para 12 de agosto e que falavam de religião e liberdade. Tam-
bém ouvira comentários que apontavam como autores soldados  
e oficiais do Regimento dos pardos.

Francisco José de Oliveira,32 homem branco de 53 anos, morador 
na Rua de Baixo de São Bento, oficial de Justiça, ouvira o meirinho 
da moeda, João Alvares Ribeiro, declarar que fora retirar “hum pas-
quim” na Rua de Baixo, mas já não o achara.33 Ele próprio, que resi-
dia quase defronte da cabana da preta Benedita, nada vira e nada 
soubera.

João Francisco da Silva,34 homem branco de 55 anos, morador  
da Rua do Jenipapeiro, cabo da polícia da freguesia de Santana, “ou-
vira dizer” que tinha posto certos pasquins em lugares públicos, mas 
não lera, não sabendo o que continham, e ignorava quem os colocara 
em paredes e sacristias de igrejas. 

Num conjunto de 70, e todas mais ou menos do mesmo com-
passo (“ouvira dizer”, “sabe por ouvir dizer”, “saber por ser públi-
co”), o que denota a reserva com que falavam, essas testemunhas  
ao menos informam que os boletins motivaram comentários os mais 

31 Anais do Arquivo Público do Estado da Bahia, Salvador, v. 36, p. 379, jul.-
dez. 1959.

32 Ibid., p. 386.

33 Anais do Arquivo Público do Estado da Bahia, Salvador, v. 36, p. 387, jul.-
dez. 1959. Fora retirado por Antônio José Alvares de Azevedo.

34 Ibid., p. 388.
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diversos na cidade do Salvador; uns impressionavam pelo o que fa-
lavam do soldo dos militares (capitão Antônio José de Mattos Fer-
reira e Lucena: “falavaem hua próxima revolução que seintetava 
fazer, prometendo grandes vantagens a tropa”), a outros pelo que 
feriam a questão do custo de vida (João Lourenço Seixas: “mandava 
a Camara que puzesse a carne a seis tustoens”); ainda outros, pelo 
tom polêmico contra as instituições (Antônio Moniz Leite Xavier: 
“palavras indecentes e atrevidas contra o Governo”). Mas são tes-
temunhas geralmente vagas. Devemos notar, também, para fri-
sarmos a evidente cautela dos declarantes, que o estranho método  
da devassa estendera os interrogatórios de 17 de agosto de 1798  
a 1 de março de 1799, com o que a devassa sobre os boletins se mistu-
rou com a devassa sobre a reunião do Dique do Desterro. É assim que 
muitos dos declarantes foram chamados após as prisões ordenadas 
pelos desembargadores Avellar de Barbedo e Costa Pinto. Natural, 
portanto, o zelo de acusações taxativas, como as de Pedro Nolasco 
de Azevedo − que não vacilou em reconhecer a letra de Luís Gonzaga 
no boletim achado na sacristia da Igreja da Lapa35 −, ou os silêncios, 
as discreções, as palavras engolidas. 

Enquanto o desembargador Barbedo fazia perguntas e escuta-
va declarações formais, como se não esperasse maiores resultados 
daquela forma de investigação, o governador D. Fernando tomava 
a iniciativa, conforme ele próprio relatou,36 de examinar as peti-
ções arquivadas na Secretaria do Governo. Parece que já estava es-
perando encontrar “alguma semelhança” entre a letra nos boletins 
e a de duas petições do mulato requerente de causas, Domingos  
da Silva Lisboa – e assim concluímos por causa da informação  
de 20 de outubro de 1798, na qual D. Fernando fala de Domingos 
da Silva Lisboa como se o conhecesse por ser “algum tanto solto  
de língua”.37 Além do mais, é conveniente esclarecer desde agora que 
o governador era conhecedor da existência de conversas sediciosas 
na cidade, informado que fora (agosto/setembro de 1797) pelo coro-
nel José de Mattos Ferreira e Lucena, comandante do 2° Regimento 

35 Anais do Arquivo Público do Estado da Bahia, Salvador, v. 36, p. 387, 390, 
392, 406, jul.-dez. 1959. 

36 Arquivo Público do Estado da Bahia, Seção Histórica, Cartas do Governo 
a Sua Majestade. 

37 Idem.
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de Linha. É possível que D. Fernando ligasse nomes aos novos fatos. 
Foi preso Domingos da Silva Lisboa, homem pardo de 43 anos, 

requerente de causas, natural de Lisboa, mas sempre residente na 
cidade do Salvador, e nesta ligado à importante família dos Pires 
de Carvalho e Albuquerque. A prisão é efetuada no dia 16 de agos-
to. Feita a apreensão de livros e manuscritos em sua casa no dia 21,  
os escrivães adjuntos Manoel Thomé Jardim de Souza Uzel, Antônio 
de Azevedo Coutinho, João Pedro dos Anjos, Vicente Ferreira An-
tunes Correia e os taleliões Antônio Barbosa de Oliveira e Manoel 
Ribeiro de Carvalho procederam o exame de verificação de letras. 
Acharam que os boletins tinham muitas letras e palavras semelhan-
tes às das petições realmente escritas por Domingos da Silva Lisboa. 
Estavam longe de ser técnicos, mas citavam as palavras “cidade”, 
“mandar”, “qualquer”, “termos”, “que”, “pardos”, “nesta”, “Liber-
dade”, e as letras N, C, O, S, Q, R e F como iguais nos documentos.  
E ainda notavam uma característica: “em qualquer dição que 
aantecedente tenha aletra vogal, aperna desta vai formar a astia  
do mesmo b, ficando neste Ligada, e o mesmo sucede com os hh.”38 
Também observam semelhanças entre o papel dos boletins e o “pa-
pel branco” que o escrivão Veríssimo de Souza Botelho recolheu na 
casa de Domingos da Silva Lisboa. Era, então, o mulato requerente 
o autor dos boletins?

Na casa de Domingos da Silva Lisboa, que residia à Ladeira  
da Misericórdia, além de 15 petições e uma lista de mulatos que 
ainda não serviam na milícia, foram apreendidos mais de 50 livros,  
os quais não registraram-se os títulos. E mais: papel em branco, 
pena e tinta:

1. Um caderno com o título Orador dos Estados Gerais;39

38 Anais do Arquivo Público do Estado da Bahia, Salvador, v. 36, p. 294-296, 
jul./dez. 1959. No Embargo, observou João Barbosa de Oliveira: “qualquer 
pessoa q. se considere experiente no conhecimento de letras não pode 
expender senão pressumpções fracas”. Annaes da Bibliotheca Nacional  
do Rio de Janeiro, v. 45, p. 18, 1931.

39  Anais do Arquivo Público do Estado da Bahia, op. cit., p. 436. (Letra M, 
nos Autos). Nesse manuscrito, Domingos da Silva Lisboa escreveu “Este 
he, e sera a cauza de huma dezordem universal; merece o autor e seus se-
quazes serem queimados”. Annaes da Bibliotheca Nacional do Rio de Ja-
neiro, op. cit., p. 20, 1931.
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2. Um poema à Liberdade;40

3. Quatro cadernos contendo trechos do livro de Volney, 
As ruínas.41

Estava Domingos da Silva Lisboa tão preocupado com a possi-
bilidade de encontrarem entre os seus pertences o poema à liber-
dade (declarou que o tivera do cônego Salvador Pires de Carvalho)42 
que chegou a pedir ao carcereiro Bento José de Freitas para o retirar  
e esconder. Não obstante, no dia 22 de agosto, no dia seguinte 
àquele em que os escrivães adjuntos e os tabeliães cotejaram letras  
de petições escritas por Domingos da Silva Lisboa com as dos bole-
tins sediciosos, dois outros boletins apareceram, em forma de car-
tas, na igreja do Convento do Carmo. Eram dirigidas ao governador 
e ao prior do Carmo:

1º Prescrição do Povo Bahinense
O Povo
R.mo em Christo Padre Prior dos Carmelitas Descalços, e para 
o futuro Geral em Chefe de Igreja Bahinense; seg.do a secção 
do Plebiscito de 19 do corrente, quer, e m.da o Povo q. seja feita 
a sua revolução nesta Cid.e por consequência de ser exaltada 
a bandeira da igualdade, Liberd.e e fraternid.e Popular, port.o 
m.da que todo o Sacerdote Regular, e Irregular assim o aprove, 
e ostenta alias... Vive et Vale.
Ba Republicana 20 de Agosto de 1798.
Anônimos Republicanos.43

2º Prescrição do Povo Bahinense
O Povo
O Povo Bahinense, e Republicano na Secção de (ilegível)  
do presente mês houve porbem eleger, e com effeito ordenou 
q. seja V. E.xa invocado compativelm.te como Cidadão Presi-
dente do Supremo Tribunal da Democracia Bahinense para 
asfunçõens da futura revolução, q. seg.do o Plebiscito sedará 

40 Anais do Arquivo Público do Estado da Bahia, op. cit. (Letra N, nos Autos)

41 Anais do Arquivo Público do Estado da Bahia, v. 36, p. 436. (Letra O,  
nos Autos)

42 Ibid., p. 437.

43 Arquivo Público do Estado da Bahia, Seção Histórica, maço 581.
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principio no dia 28 do prez.e p.las duas horas da manhã, con-
forme o prescrito do Povo. Espera o Povo que V.xa haja porbem 
o exposto.
Vive et vale. Bª Republicana 20 de Agosto de 1798
Anônimos Republicanos

Sobrescripto
Ilmo e E.xmo Snr. General
Segredo, segredo, segredo.44

O aparecimento desses novos boletins inocentava Domingos  
da Silva Lisboa?

A conclusão do governador não parece ter sido exatamente pela 
inocência, mesmo porque o requerente ainda respondeu um inter-
rogatório no dia 28 de agosto,45 quando Luís Gonzaga já se encontra-
va preso. Depois de libertado, ainda voltou a ser preso e interrogado 
em março de 1799. No entanto, com essas cartas-boletins, o próprio 
governador voltou a examinar petições e requerimentos arquivados 
na Secretaria do Governo e novamente chegou a outro possível au-
tor: o soldado Luís Gonzaga das Virgens e Veiga, conhecido desertor 
reincidente a quem ele mesmo, o governador, perdoara uma pena 
de seis anos de prisão com trabalhos forçados. Foi ele o escolhido 
por ser um estranho rebelde, mistura de beato religioso e revoltado 
social? Será que D. Fernando ligara aos boletins mais um dos nomes 
de agosto/setembro de 1797?

Mandou que o coronel Antônio José de Souza Portugal prendesse 
Luís Gonzaga, o que efetivamente se deu na tarde de 23 de agosto.46 
Foi então conduzido à presença do governador, o soldado e mulato 
Luís Gonzaga, um homem de estatura normal, cheio de corpo, com 
o cabelo preto um pouco falho na testa e comprido sobre a nuca –  
e escutou que o acusavam de ser o autor dos boletins de 12 de agos-
to e das cartas-boletins do dia 22. Negou. E continuou negando 
daí por diante, a longo das inquirições (em 1798: 31 de agosto, 1 
de setembro e 4 de setembro; em 1799: 6 de março) e acareações.  

44 Arquivo Público do Estado da Bahia, Seção Histórica, maço 581.

45 Anais do Arquivo Público do Estado da Bahia, Salvador, v. 36, p. 429-432, 
jul./dez. 1959. 

46 Ibid., p. 567-571.
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Teria confessado ao pé da forca, segundo o testemunho do frade que 
o acompanhou ao martírio, Frei José do Monte Carmelo: “Principiou 
Gonzaga a sua confissão com tal arrependimento e dor que parecia 
conhecer-se sensivelmente; derramava muitas lágrimas, e repetia 
muitas vezes, se Deus teria ainda misericórdia dele?”47

No caso de Luís Gonzaga, o responsável pela devassa, desem-
bargador Avellar de Barbedo, simplificou a verificação das letras  
dos boletins com a dos requerimentos e petições consideradas  
de sua autoria, limitando o exame à comparação da assinatura que 
dera perante o Conselho de Guerra (1793) e a que estava na petição 
feita por João Francisco de Magalhães, e isso em 6 de março de 1799, 
sete meses depois da prisão de Luís Gonzaga. Também considerou 
como terminantes as afirmativas de Pedro Nolasco de Sá Marinho 
e Azevedo,48 na casa de quem Luís Gonzaga às vezes dormia e al-
moçava; da escrava Emereciana Francisca do Espírito Santo,49 que 
o conhecia da casa de Pedro Nolasco e que dele ouvira “expressões 
atrevidas contra a religião”, mas a quem Luís Gonzaga considerava 
como inimiga; e do cadete do 1° Regimento, D. Bernarbé de Uzeda  
e Lima.50 Igualmente foram consideradas as palavras do sargento  
do regimento Auxiliar da Marinha de Pirajá, João Rodrigues  
da Mata,51 que recordava ter Lucas Dantas lhe declarado que Luís 
Gonzaga escrevera os boletins por se achar preterido no pedido  
de baixa, “desejando antes morrer do que continuar no serviço mi-
litar”; dos escravos José Felix da Costa52 e Luís Leal,53 e a denúncia 
do tipo “sabe por ser público” do comerciante Manoel Francisco  
de Oliveira.54

47 Arquivo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, lata 402, ms. 69. 

48 Anais do Arquivo Público do Estado da Bahia, op. cit., p. 389. 

49 Ibid., p. 391.

50 Anais do Arquivo Público do Estado da Bahia, Salvador, v. 36, p. 393, jul./
dez. 1959. 

51 Annaes da Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro, v. 43-44, p. 119-120, 
1920.

52 Annaes da Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro, v. 45, p. 69-71, 1922. 

53 Ibid., p. 72.

54 Ibid., p. 73. 
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Nos termos da conclusão da devassa foram incorporadas 
as suposições e as referências às conversas e frases, pondo fim  
os desembargadores Barbedo e Costa Pinto que Luís Gonzaga se ani-
mara “a tomar a infernal resolução de conceber, escrever e publicar  
os nefandos papeis [...]”.55

Ao ser preso Luís Gonzaga, foram apreendidos diversos pa-
péis, entre os quais alguns requerimentos: ao coronel Antônio José  
de Souza Portugal, um pedindo atestado de bom comportamento; 
outro com informação favorável do alferes Jorge Luís Teixeira, pe-
dindo dispensa da revista da noite; e um outro solicitando um ano  
de licença sem perda de soldo. A Frei Bento da Trindade, escolhen-
do-o para seu protetor e apresentando-se como “desamparado  
de todos os homens”. Ao escrivão dos Residuos, procurando obter  
o teor do testamento de Manoel Gomes Veiga, seu avô pelo lado ma-
terno. À Rainha D. Maria I, no qual alega servir na tropa há 15 anos 
sem que fosse “premiado com a graduação de postos”. Ao governa-
dor D. Fernando, no mesmo sentido: “se o Sup.e não he digno de ser 
accesivel na graduação dos postos, por ser homem pardo [...]”, e re-
querendo baixa.56

Outros papéis acumulavam anotações dos mais desencontrados 
assuntos: Paraíso perdido, poema de John Milton; questões grama-
ticais de barbarismo, solicismo, sintaxe, elipse, zeugma, sinérise  
e síntese; vida de Jesus Cristo na versão do padre João Baptista  
de Castro; dízimo divino, cujo pagamento devia obedecer ao que es-
tava determinado no Antigo Testamento; regulamento militar etc.57 
Ainda outros eram orações, ladainhas e ensinamentos religiosos, 
muitos deles copiados do Horas portuguesas.58

Uma parte importante dessas anotações forma um diário. Está 
incompleto, mas compreende um largo período da vida de Luís Gon-
zaga (agosto de 1791 a abril de 1797):

55 Anais do Arquivo Público do Estado da Bahia, Salvador, v. 36, p. 23-27, 
jul./dez. 1959.

56 Arquivo Público do Estado da Bahia, Seção Histórica, maço 580. 

57 Ibid.

58 Anais do Arquivo Público do Estado da Bahia, Salvador, v. 36, p. 538,  
jul./dez. 1959.  
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1791 
4 de agosto: Sangra Ana, filha de Ignácio Brandão.

1794 
10 de setembro: 9h da noite, cerco do Desterro;
28 de setembro: Acompanha a procissão do Senhor  
da Cruz;
23 de novembro: Falece Francisco Manoel da Paixão;
29 de novembro: O tenente Hermógenes dispensa-o da ronda 
no mar;
6 de dezembro: É recolhido ao hospital;
20 de dezembro: Depois de receber alta, é chamado à revista 
das 9 horas, mas não se apresenta (“não me tocava similhan-
te ação”). O Alferes deu parte, mas não foi punido.

1795  
10 de janeiro: Vai à casa do Dr. José Gonçalves Junqueira;
11 de janeiro: Participa da grande revista às tropas;
26 de fevereiro: Morrem o tenente Antônio Agostinho  
e Daniel Coelho;
27 de fevereiro: Morre Arvellos;
4 de março: Epidemia de tosse;
7 de março: Cai um raio no mirante do Convento da Lapa;
18 de abril: Preces públicas por causa de desabamentos de ter-
ra na cidade;
23 de abril: Chegam à cidade do Salvador, na nau Conceição, 
os generais Francisco Manoel de Mello, vindo de Gôa, e Antô-
nio Manoel de Mello, vindo de Moçambique;
28 de maio: Desembarcam em Salvador dois enviados do rei 
do Daomé, um dos quais príncipe;
19 de junho: Atraca a nau Polifemo, trazendo 200 presos;
2 de julho: 30 homens do seu Regimento são destacados para 
a fragata nova;
6 de julho: Aportam em Salvador 13 naus inglesas;
7 de julho: Aporta em Salvador uma nau inglesa;
13 de julho: Aporta em Salvador uma nau inglesa;
19 de julho: Chegam a Salvador os soldados que serviam  
na fortaleza do Morro de São Pedro/São Paulo;
7 de agosto: é preso “o amigo Marcos”;
15 de agosto: O alferes José Luís Teixeira atesta a sua boa 
conduta;
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12 de setembro: É licenciado da guarda da Praia pelo cabo  
de esquadra Vasconcelos;
18 de setembro: Folga;
20 de setembro: Às 20 horas, atraca um brigue vindo de Lis-
boa, com a Ordem Régia que mandava reter as naus no porto;
1 de outubro: Morre Beatriz;
8 de outubro: às 20 horas, viu a mulher de Vianna, Dionisia, 
castigar escravos.

1796
6 de fevereiro: Desordens no Bonfim, entre Caboclinho  
de Moura e marujos;
9 de fevereiro: Atraca o comboio de Bernardo Ramires, com-
posto de 15 embarcações;
1 de abril: Parte de Salvador o comboio de Bernardo Ramires;
17 de abril: É preso pelo capitão Pedro;
18 de abril: É solto;
22 de junho: “principiei a reforma da vida.”;
11 de outubro: Desordens entre a tropa e a justiça.

1797 
3 de abril: Morre o capitão Joaquim Soares.59

Estão nesses requerimentos anotações, lembranças, impreca-
ções a Deus e aos Santos, decisões supremas (“principiei a reforma 
da vida”) e rol de despesas, os retalhos que formam a personalidade 
de um soldado brasileiro dos fins do século XVIII. É mulato, neto  
de português e africana. Vive machucado na sua condição de homem 
de cor preterido nas promoções. É, na certa, hábil em trabalhos 
manuais. Vivendo na cidade do Salvador, está impressionado com  
o que se passa ao seu redor, incluindo morte de conhecidos, castigos  
físicos em escravos, embaixadores negros de um reino da África que 
chegam à cidade e são recebidos pelo governador, navios estanca-
dos no porto, esquadras inglesas que atracam em dias sucessivos e 
comboios de proteção contra possíveis ataques de navios franceses.

Reunimos desse Luís Gonzaga alguns dados biográficos: Luís 
Gonzaga das Virgens, filho do capitão Joaquim da Cunha Rubim e de 

59 Anais do Arquivo Público do Estado da Bahia, Salvador, v. 36, p. 461-493, 
jul./dez. 1959. 
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Rita Gomes Veiga; neto, por linha materna, de branco, o português 
Manoel Gomes Veiga, natural de São Pedro do Escudeiro, Braga,  
e de negra, a escrava Helena; nasceu na cidade do Salvador, Fre-
guesia do Pilar, em 1761. Com a idade de 20 anos, em 26 de agosto  
de 1781, sentou na praça, sendo destacado para servir na Cia. de 
granadeiros do 1° Regimento. Desertou, porém, em outubro de 1786. 
Retorna à tropa em 1790, no mês de abril, mas volta a desertar no dia 
22 do mesmo mês. Outra vez se apresenta à tropa e é perdoado pelo 
governador, que já era D. Fernando José de Portugal. Alguns meses 
depois, em abril de 1791, volta a abandonar o Regimento, desertan-
do. Dessa vez, distancia-se e vai parar no Rio Grande do Norte, onde 
teria conhecido um português letrado, Manoel João ou João da Silva 
Norbona, e com ele anda negociando pelos sertões. Aprende latim  
e cirurgia. Na companhia desse João da Silva Norbona, vem para  
a Vila de Nossa Senhora do Rosário do porto da Cachoeira. Ali, em 
julho de 1792, é preso e remetido para Salvador. Leva muitos meses 
encarcerado. Em 10 de abril de 1793, responde ao Conselho de Guer-
ra. Aceita a culpa, não se defende. É então condenado a seis anos  
de trabalhos forçados nas fortificações, mas foi perdoado, benefi-
ciando-se com as homenagens ordenadas em regozijo pelo nasci-
mento da Princesa da Beira. 

Em 1791 houve a última das três deserções de Luís Gonzaga.  
De 1793 até o episódio dos boletins, viveu na revolta das preteri-
ções, ora punido, ora sob a proteção de alferes e cabos. Tinha fa-
ses místicas de católico apostólico romano (anotação nos seus pa-
péis: “Decoração detesto a religião Franceza,60 perdidos concidero  
aos de minha nação obediência não confeço a Calvino e Lutero [...]”). 
Considerava-se incompreendido e destituído de proteções. Vivia 
isolado. Pedro Nolasco, que o conhecia por ser Luís Gonzaga afilha-
do de sua falecida esposa, retratou-o: “andava comumente só, tinha 
suas manias, e melancolias.”61

Foi Luís Gonzaga das Virgens e Veiga o autor dos boletins?
Entre os papéis encontrados com Luís Gonzaga, estavam:

60 Anais do Arquivo Público do Estado da Bahia, Salvador, v. 36, p. 390, jul.-
dez. 1959. Protestante, “religião francesa”. 

61 Ibid., p. 517.
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1) A fala de Boissy d’Anglas;
2) O Orador dos Estados Gerais;
3) O Avizo de Petesburgo;
4) Trecho de As ruínas de Volney;
5) A Gazeta de Lisboa.62

Os três primeiros são os que mais influíram para o texto  
dos boletins. No entanto, explicando por que se encontravam entre  
os seus papéis, Luís Gonzaga declarava que pertenciam a João da Sil-
va Norbona e Manoel João/João da Silva Norbona, com quem estive-
ra no Rio Grande, negociara pelos sertões e aprendera cirurgia, latim  
e habilidades mecânicas. Um “sujeito muito inteligente, einstruido.”63 
Fazia indicações precisas: Norbona vivera na cidade do Salvador 
desde 1793, residindo no cais das Amarras. Lá fizera negócios inclu-
sive com a casa comercial de Francisco Agostinho Gomes e dali saíra 
para Lisboa no comboio comandado pelo tenente-general Bernar-
do Ramires (abril de 1796). Parece que Norbona retorna a Salvador. 
Pelo menos, em suas declarações, Luís Gonzaga informa que o havia 
encontrado no Terreiro de Jesus no dia anterior à sua prisão.

O mesmo João da Silva Norbona é apontado por Luís Gonza-
ga como autor dos requerimentos cuja letra o governador encon-
trara semelhante à dos boletins. Seria também o autor das anota-
ções, escrevendo-as à medida que Luís Gonzaga as ditava e dono  
dos cadernos manuscritos em que estavam copiados a fala de Boissy,  
o Orador, o Avizo, o trecho de As ruínas. Ainda, de acordo com Luís 
Gonzaga, pertencia a Norbona o exemplar de a Gazeta de Lisboa.

Verdade? Invenção?
Naturalmente que as devassas haviam de concluir contra a exis-

tência real de João da Silva Norbona. No máximo, o desembargador 
Avellar de Barbedo faria um simples e formal interrogatório, mas 
isso em fevereiro de 1799, sete meses depois dos episódios de agos-
to. É impossível, portanto, qualquer afirmativa que conclua pela au-
toria de Luís Gonzaga, de Domingos da Silva Lisboa ou do esquivo 
personagem chamado Manoel João/João da Silva Norbona ou de um 

62 Anais do Arquivo Público do Estado da Bahia, Salvador, v. 36, p. 571, jul./
dez. 1959.

63 Annaes da Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro, v. 45, p. 27-32, 1922. 
A respeito de Norbona, observou João Barbosa de Oliveira: “não se segue 
contudo que na realidade não existesse”.
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alguém que deixou de aparecer. De qualquer forma, Luís Gonzaga  
foi o condenado por causa dos “horrorozos papéis espalhados  
pelos Templos e Lugares públicos”, em nada adiantando as dúvidas  
e objeções lógicas do advogado que o defendeu, João Barbosa  
de Oliveira.64

Fosse quem fosse o autor dos boletins, tudo indica que agiu por 
conta própria, tomando uma iniciativa que havia de precipitar numa 
possível ação o tudo de apenas conversas de mulatos artesãos e sol-
dados, libertos, filhos e descendentes de escravos. Como disse um 
deles, João de Freitas Sá Couto, repetindo palavras do ourives Luís 
Pires: “semelhantes papéis não podiam ser fabricados poralgum  
dos facionários, prque os conciderava já esquecidos de semelhan-
te lembrança; antes os atribuia aalgum inimigo delles, que tivesse  
desejo de ver verificada a mesma revolução”.65

64 Annaes da Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro, v. 45, p. 27-32, 1922.

65 Anais do Arquivo Público do Estado da Bahia, Salvador, v. 35, p. 129, jan./
jun. 1959.  
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A prisão de Luís Gonzaga motivou a reunião na casa de Luís Pi-
res, na noit e do mesmo dia 23 de agost o, e as post eriores conversas 
e encontros que marcaram a reunião do campo do Dique do Dest er-
ro. Dela est amos informados pelas declarações de Manoel Faust i-
no dos Santos Lira,1 Lucas Dantas do Amorim Torres,2 João de Deus 
do Nascimento,3 Nicolau de Andrade4 e José de Freit as Sá Couto.5 Fi-
camos sabendo que já se encontravam Nicolau de Andrade, Sá Cou-
to, Santos Lira, João de Deus e o próprio Luís Pires quando ch ega 
Lucas Dantas.

Logo que entrou na sala, disse o seguinte:
“− Notícias funest as! Est á preso Gonzaga e o foi no exercício que 

hoje fêz o seu Regi mento.”

1 Anais do Arquivo Público do Est ado da Bahia, Salvador, v. 35, p. 14, jan./
jun. 1959. 

2 Idem. Salvador, v. 36, p. 589, jul./dez. 1959.

3 Annaes da Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro, v. 45, p. 134, 1922.

4 Anais do Arquivo Público do Est ado da Bahia, op. cit ., p. 140. 

5 Ibid., p. 125.

A reunião do Dique
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Luís Pires indaga:
“− Por que foi prêso?”
Lucas Dantas, que portava capote e usava brinco “emhuma ore-

lha”,6 respondeu:
“Porque mais? Iremos todos presos, um por um, porque o Gonza-

ga está prêso e ha-de confessar tudo”.7

João de Deus quer detalhes e Lucas informa que soubera da pri-
são de Gonzaga por Romão Pinheiro. Em seguida, conclui: “he oca-
sião de seguirmos o nosso intento, ou ficarmos bem oumal. João,  
he tempo de vossê se esforçar, avize aos dous homens, de quem  
eu lhe tenho feito tantas vezes lembrança”.8

O que aconteceu depois dos diálogos é recordado confusamente 
nos depoimentos de João de Deus, Sá Couto e Nicolau de Andrade, 
mas a decisão está em todos: resolveram sair. Luís Pires se vestiu  
e calçou rapidamente, descendo todos para a rua. João de Deus se-
guiu em direção ao Terreiro de Jesus, “a procurar sua casa”, e os ou-
tros – Luís Pires, Lucas Dantas, Sá Couto e Nicolau de Andrade – 
andaram para a Cruz de Pascoal em busca da residência de Tereza  
de Andrade, amante do comerciante-mascate Pedro Leão de Aguil-
lar Pantoja, irmã do tenente Hermógenes. É Lucas Dantas quem vai 
falar com Pedro leão. Enquanto isso, os quatro esperam na porta da 
rua. Escutam “huma voz dentro da caza”.9 Há cuidados com a luz: 
“retirem-se que vem luz”.

Lucas Dantas retorna e comunica a Luís Pires e Santos Lira:
“– Diz o Pedro que amanhã dará a resposta”.10

Da Cruz do Pascoal, voltaram Luís Pires, Lucas Dantas e San-
tos Lira para a Rua da Misericórdia, onde Lucas Dantas e Luís Pires  

6 Anais do Arquivo Público do Estado da Bahia, Salvador, v. 35, p. 146, jan./
jun. 1959.

7 Annaes da Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro, op. cit. 

8 Os dois homens a quem Lucas recorda a João de Deus são o oficial de fer-
rador Joaquim José da Veiga e o cabeleireiro Joaquim José de Santa Anna, 
que iriam denunciar os preparativos para a reunião do Dique. O primeiro 
antes das seis da manhã, e o segundo, pelas três horas da tarde.

9 Anais do Arquivo Público do Estado da Bahia, Salvador, op. cit., p. 17.

10 No depoimento, Lucas diz eu Pedro Leão respondeu que ia comunicar  
a prisão de Luís Gonzaga ao irmão, tenente Hermógenes, e que diria, no 
dia seguinte, “o que se devia fazer”. Anais do Arquivo Público do Estado 
da Bahia, Salvador, v. 36, p. 610, jul./dez. 1959. 
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separaram-se de Santos Lira e vão procurar o 2º tenente José Gomes 
de Oliveira Borges, filho do sargento-mor e governador do presídio 
do Morro de São Paulo, Caetano de Oliveira Borges.11 Buscavam no-
vas informações? Procuravam outros elementos para uma decisão?

Na tarde do dia 24, Lucas Dantas procurou Santos Lira,12 con-
tando o que soubera a respeito dos papéis apreendidos na casa de 
Luís Gonzaga. Ambos supõem que um desses era “huma lista em que 
talvez estariam descritos”. Foi então acertado outro encontro para 
a noite, na casa de Lucas Dantas, no Cruzeiro de São Francisco. Não 
é este muito referido nos que estudaram o movimento de 1798, mas 
deve ser considerado como aquele em que Lucas Dantas comunicou 
o local da reunião que iria realizar no campo do Dique. É ao menos 
possível chegar a essa conclusão aceitando-se o que declara Santos 
Lira: “ealhi logo chegou o dito Luis Pires, edisse: ‘– He tempo de ver 
eu agente que temos; porque se for bastante, faremos o levante, per-
didos; e a revista hade ser no campo do dique daparte do Desterro’”.13

Na frase malgrafada estão distintas as duas alternativas:
1. Sendo bastante o número de partidários, fariam o levante (“se 

for bastante, faremos o levante”. Na frase de Lucas Dantas: “he oca-
sião de seguirmos o nosso intento”).

2. Não sendo bastante, ficariam calados (“nos havemos de ca-
lar”, disse Luís Pires).

Portanto, não se tratava somente de libertar Luís Gonzaga,14 mas 
de precipitar o levante, antes pensado para um dia de Ópera – algo 
em que existia enorme dose de inocência, mas também um dramá-
tico impulso de desespero: alguns mulatos, soldados e artesãos que 
haviam escutado e conversado assuntos proibidos, concebido ideias 

11 Anais do Arquivo Público do Estado da Bahia, v. 36, p. 84; jul./dez. 1959. 

12 Ibid., p. 19.

13 Anais do Arquivo Público do Estado da Bahia, Salvador, v. 15, p. 19, jan./
jun. 1959. 

14 Ibid. Na conversa com Joaquim José da Veiga, João de Deus convidou-o 
para “huma rebelião e levantamento”, Annaes da Bibliotheca Nacional 
do Rio de Janeiro, v. 43-44, p. 99, 1920. Veiga ainda acrescentava, ao re-
petir sua denúncia ao tenente-coronel Alexandre Theotônio, “para deter-
minarem com certeza e fazerem no dia seguinte da meia noite para o dia 
hum grande saque nesta cidade”. Annaes da Bibliotheca Nacional do Rio 
de Janeiro, v. 43-44, p. 102, 1920. A Joaquim José de Santa Anna: “huma 
rebelião que projetara nesta cidade”. Ibid., p. 101. 
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perigosas e que agora iam lançar o destino da feliz liberdade na ação 
do impossível.

Para essa reunião do Dique, Santos Lira convida José Raimundo 
Barata da Almeida, irmão de Cipriano Barata, negociante que mas-
cateava pelos sertões e naqueles dias servia de escrevente no cartó-
rio de outro irmão, o tabelião Joaquim José Barata de Almeida; Luís 
de França Pires, escravo do secretário perpétuo do estado do Brasil; 
José Pires de Carvalho e Albuquerque; Ignácio Pires, também es-
cravo do mesmo José Pires de Carvalho e Albuquerque; Manoel José  
de Véra Cruz, lacaio de José Pires de Carvalho e Albuquerque; e José 
Felix, mulato escravo de Francisco Vicente Vianna.

Luís de França Pires, irmão da mulata Francisca, que era amante 
de Lucas Dantas, respondeu que estaria presente.

Ignácio Pires também foi afirmativo: “Está bom”.
Manoel José de Véra Cruz se esquivou: “Ora, história”.
José Felix declarou “que lá não hia”, explicando que Lucas Dan-

tas “blasonava” contar com todo o Regimento de Artilharia, e, a ser 
assim, podia dispensá-lo.15

João de Deus convida: Ignácio da Silva Pimentel, soldado mulato 
da Companhia de Granadeiros do 2º Regimento e alfaiate que traba-
lhava na sua oficina; José do Sacramento, alfaiate mulato que tam-
bém trabalhava na sua oficina; Joaquim José da Veiga, mulato forro, 
ferreiro de profissão, que residia às portas de São Bento; Joaquim 
José de Santa Anna, preto, cabeleireiro, capitão do Regimento Au-
xiliar dos Homens Pretos; Manoel do Nascimento, mulato alfaiate; 
Vicente, escravo de Bernardino de Senna e Araújo; João, moleque es-
cravo de D. Maria Josefa Bernadina de Araujo, aprendiz de alfaiate.16

Desses sete convidados, cinco dos quais trabalhavam na oficina 
de João de Deus, o mais importante era o capitão da milícia dos pre-
tos, Joaquim José de Santa Anna, convidado juntamente com o seu 
Regimento.17 Com ele estavam guardadas as armas dos milicianos. 
Ao que tudo indica – considerar o longo diálogo com João de Deus, 

15 Annaes da Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro, v. 45, p. 121, 1922. 

16 Ibid., v. 43-44, p. 101, 1920. 

17 Annaes da Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro, v. 43-44, p. 92, 1920. 
Ver o depoimento de José Antônio dos Santos, homem branco, proprie-
tário de botequim na mesma rua em que residia João de Deus. Recordou  
o dia em que João de Deus “ceou” em companhia de Santa Anna. Ibid.,  
p. 101. 
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que ele próprio recordou ao formular a denúncia –, não desconhe-
cia o movimento. Ele mesmo estava muito revoltado com a notícia  
da próxima indicação de um sargento branco para o comando do seu 
Regimento.

Às três horas do dia 25 de agosto, esse Joaquim José de Santa 
Anna foi repetir a Francisco Gomes de Souza o que ouvira de João 
de Deus. Mostrava-se cheio de receios. Aconselhado por Francisco 
Gomes, também comunicou tudo ao desembargador Avellar de Bar-
bedo, ao governador D. Fernando e ao tenente-coronel Alexandre 
Theotônio de Souza. Foi este último quem instruiu para voltar à casa 
de João de Deus, aceitar o convite e fingir-se convicto e decidido par-
tidário. Já é, pois, como parte do esquema de segurança do Governo 
que procura João de Deus – e João de Deus ainda pede que leve uma 
faca de ponta para a reunião, pedido modesto a quem podia conse-
guir armas de fogo.

Joaquim José da Veiga, para quem as conversas sediciosas tam-
bém não eram desconhecidas, encontrou João de Deus na tarde  
do dia 24, na calçada das Mercês, na frente do convento. Voltaram  
a ter novo encontro atrás da capela de Nossa Senhora da Ajuda. Não 
obstante, na madrugada de 25, foi denunciar João de Deus ao coro-
nel Carlos Balthazar da Silveira, que o conduziu ao tenente-coronel 
Alexandre Theotônio. Daí por diante passa a agir como elemento de 
segurança do Governo. 

Lucas Dantas convidou o soldado do 1º Regimento, José Joaquim 
de Siqueira, que estava no hospital e decidiu sair para atender Lucas. 
Foi ele o terceiro denunciante, mas sua denúncia foi considerada 
tardia: formulou-a na noite da reunião do Dique para o soldado Ma-
noel José dos Santos, repetindo-a depois a Francisco José de Setúbal. 
Somente por último, ao governador D. Fernando. Por isso mesmo,  
é preso e arrolado entre os suspeitos. 

Esses convites parecem bisonhos e estão longe de convencer  
a existência dos 676 partidários alardeados no boletim número  
1. Ainda assim, a reunião convocada para o campo do Dique do Des-
terro – conhecidas essa convocação e as circunstâncias dos convi-
tes apenas pelas versões e esclarecimentos dos que foram encarce-
rados, faltando as indispensáveis versões de Luís Pires, Pedro Leão  
e dos tenentes José Gomes e Hermógenes; os dois primeiros porque 
jamais foram presos e os dois outros porque ficaram nas negativas 
– mostra que confiavam em pessoas que ficaram ocultas. Por sinal, 

Sedicao-Intentada-miolo.indd   61 16/09/2016   14:03:13



luís henrique dias tavares

62

João de Deus chegou a dizer que esperava achar 280 partidários  
no Dique.18 Em outra ocasião, no interrogatório a que respondeu  
no dia 12 de setembro, voltava a repetir a decepção que sentira com 
o pequeno número de pessoas presentes no Dique.

Em verdade, só compareceram ao campo do Dique do Desterro 
João de Deus, Joaquim José da Veiga, Joaquim José de Santa Anna, 
Luís de França Pires, o preto Vicente, Lucas Dantas, José Joaquim 
de Sirqueira, Luís Pires, Caetano Veloso, Romão Pinheiro, Ignácio da 
Silva Pimentel, José do Sacramento, José Gomes de Oliveira Borges  
e José Raimundo Barata de Almeida. Ao todo, 14 pessoas!

João de Deus saiu da oficina, na Rua Direita do Palácio (atual Rua 
Chile), em companhia de Joaquim José da Veiga e Ignácio Pimentel. 
Enquanto Ignácio Pimentel ficava “mais atrás”, João de Deus e Joa-
quim José da Veiga dirigiam-se para a casa de Lucas Dantas, local 
anteriormente combinado para saberem ao certo o ponto da re-
união. Já ali encontram Santos Lira e Luís de França Pires. Foram 
eles que transmitiram o aviso: a reunião seria no campo do Dique, 
na parte do Desterro. Formado o grupo, João de Deus, Joaquim José  
da Veiga e Luís de França Pires procuram o campo do Dique, tomando  
o caminho de São Miguel. Nas imediações do Convento do Desterro, 
encontraram Joaquim José de Santa Anna e o preto Vicente. Ain-
da em grupo, chegaram ao campo do Dique, na parte do Desterro,  
o atual trecho da Avenida Joana Angélica, que, ainda hoje, é chama-
do de Ferraro. 

Conforme antes combinara, Joaquim José da Veiga parou na por-
ta do coronel Dom Carlos Balthazar da Silveira,19 que já os aguardava 
na janela. 

“– Vossa Senhoria dá huma pitada de rapé?” diz Joaquim José  
da Veiga.

A esta pergunta, que os outros escutam, o coronel responde in-
dagando para onde iam. Com a resposta, recomenda: “Ora, pois vão, 
e não façam alguma desordem”. João de Deus não desconfia de nada?

Parece que só vai compreender a gravidade da situação depois 

18 Annaes da Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro, v. 45, p. 100, 1922. Em 
outra ocasião, no interrogatório a que respondeu no dia 12 de setembro, 
voltava a repetir a decepção que sentira com o pequeno número de pes-
soas no Dique, Ibid., v. 43-44, p. 125, 1920.

19 Ibid. 
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de falar com o tenente José Gomes de Oliveira Borges20 e com Luís 
Pires, deste escutando a confirmação do fracasso que já sentira  
no ponto da reunião: “Não sei como isto he! Pois Antônio José, bo-
lieiro de Caetano Mauricio, e Lucas Dantas tinham ficado de vir,  
e de trazerem consigo sessenta homens!”21

Separando-se do grupo, João de Deus fica conversando com Joa-
quim José de Santa Anna no adro da Igreja de Santana. Veiga vai pela 
Rua do Tingui, em busca do tenente-coronel Alexandre Theotônio. 
Luís de França Pires desce pela ladeira da Poeira, seguindo para  
a casa de Lucas Dantas. Nessa ida, encontra Santos Lira no canto 
das Mouras, “ao pé de São Domingos”.22

Lucas Dantas, que saíra de casa logo depois das Ave-Marias, foi 
para o encontro do Dique em companhia do soldado José Joaquim 
de Sirqueira, fazendo o percurso pelo Canto do Peixe, Travessa  
do Açougue, Rua da Cruz do Azulejo e São Miguel. Quando apareceu 
Luís Pires, de casaca, calção de ganga de cor amarela, meias bran-
cas, sapatos com fivelas e chapéu de copa alta,23 armado com duas 
pistolas, viram passar o tenente-coronel Alexandre Theotônio. Luís 
Pires quis atirar, não sabemos ao certo se para ferir Alexandre Theo-
tônio ou se para avisar aos outros, mas foi impedido pelo soldado 
José Joaquim de Sirqueira,24 que ainda não formalizara, àquela hora,  
a denúncia contra Lucas Dantas, embora já houvesse conversado 
nesse sentido com o comerciante de livros Joaquim Marques Pes-
soa25 e com o soldado Manoel José dos Santos.26

Caetano Veloso Barreto, soldado do 2º Regimento que fora 
convidado por Lucas Dantas, dirigiu-se sozinho para a reunião.27  
Ao pé da fonte do Gravatá, viu o tenente-coronel Alexandre Theo-
tônio de Souza, que estava embuçado. Deduziu logo o que acontecia. 

20 Annaes da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, v. 43-44, p. 127, 1920. 

21 Ibid.

22 Anais do Arquivo Público do Estado da Bahia, Salvador, v. 35, p. 70, jan./
jun. 1959.  

23 Ibid., v. 36, p. 595, jul./dez. 1959.  

24 Ibid.

25 Annaes da Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro, op. cit, p. 104. 

26 Ibid., p. 144.

27 Anais do Arquivo Público do Estado da Bahia, op. cit., p. 103.
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Disfarçou-se, porém, fingindo que ia para Nazaré, mas retrocedeu até  
o muro dos fundos do Convento do Desterro e desceu “para o campo 
do Dique”, na entrada do qual encontrou Lucas Dantas já de volta 
num grupo em que formavam Luís Pires e o soldado Sirqueira. Lucas 
Dantas foi logo dizendo:

“– Aqui anda o seu Tenente Coronel, vamo-nos embora, que se-
não faz cousa alguma: elle que aqui veio, he porque teve algum aviso.”

Caetano Veloso respondeu:
“– He verdade, que vim atraz delle desde o Gravatá”.28

Outro que comparece sozinho, José Raimundo Barata de Almei-
da, também chegou para saber que estavam descobertos. É essa sua 
queixa para Manuel Faustino, horas depois, quando o procura em 
casa de dona Maria Francisca da Conceição e Aragão: “Vossê fez  
a boa, mandou-se para o campo, onde achei o tenente-coronel Ale-
xandre Theotônio”.29

Talvez não seja relevante acompanhar esses passos, diálogos  
e ditos. Mas há uma justificativa para assim procedermos: nas cau-
telas dos que foram isolados ou em grupo – tomando, cada qual, 
caminhos diferentes – e na decepção e revolta que sentem com os 
que deixam de comparecer está a possibilidade de deduzirmos que 
havia de fato uma conspiração. Que ela era dos que aceitaram a reu-
nião. Que ela era dos que não compareceram. E mais: que a reunião  
do Dique foi uma entre outras anteriormente realizadas.30

28 Anais do Arquivo Público do Estado da Bahia, Salvador, v. 35, p. 103-104, 
jan./jun. 1959. 

29 Ibid., p. 21.

30 Annaes da Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro, v. 43-44, p. 110, 1920. 
Depoimento de João Baptista Ferraro: em outras muitas anteriores “per-
cebeo ele testemunha fallas de pessoas que estavão na baixa daquele 
campo ao pé do dique [...]”, mas o local também era preferido para encon-
tros amorosos.
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Essa reunião do campo no Dique, na parte do Dest erro, foi pre-
viamente revelada ao Governo pelas denúncias de Joaquim José da 
Veiga1 e Joaquim José de Santa Anna.2 O primeiro falou antes ao ve-
lho coronel do Regi mento de Artilharia, Dom Carlos Balthazar da 
Silveira, a quem procurou “antes das seis horas”.3 Logo em seguida 
aos conselhos que deu – “fosse assentindo disfarçadamente aque-
la propost a, fazendo-se forte, e até oferecendo gente para a acção” 
–,4 o coronel seguiu para o Palácio do Governador, onde comuni-
cou a D. Fernando tudo o que se passava. Na mesma manhã, pelas 
“dez horas”,5 D. Fernando ch amava o tenente-coronel Alexandre 
Th eotônio de Souza e o incumbia das diligências que deviam levar 
ao conhecimento “do fundo dest a matéria”. Ao meio-dia de 25 

1 Annaes da Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro, v. 43-44, p. 87-91, 
1920.

2  Ibid., p. 91.

3  Ibid., p. 99.

4  Ibid.

5  Ibid., p. 103.

Denúncias e prisões

Sedicao-Intentada-miolo.indd   65 16/09/2016   14:03:13



luís henrique dias tavares

66

de agosto, Alexandre Theotônio escutava a denúncia de Joaquim  
da Veiga. 

Joaquim José de Santa Anna tomou o cuidado prévio de revelar  
o convite de João de Deus ao deputado da Junta de Administração 
da Fazenda Real, escrivão Francisco Gomes de Souza.6 Eram pelas 
três horas da tarde do dia 25 de agosto. Santa Anna estava aflito, 
movido pela dúvida, receio dos castigos, ressentimentos e ambi-
ções (caso vencessem, João de Deus dissera que seria promovido ao 
posto de coronel do Regimento de linha) e queria saber como agir.  
O escrivão opinou pela ida ao ouvidor-geral do crime, desembarg-
dor Avellar de Barbedo. Assim procedeu. Depois de ouvi-lo, Avellar 
de Barbedo quis que fosse repetir tudo ao governador, D. Fernando.  
Por sua vez, D. Fernando o escuta e o envia para o tenente-coronel 
Alexandre Theotônio. Que fosse receber as instruções...

Por causa das providências práticas, tomadas então pelo Go-
verno, as medidas de segurança antecederam a Portaria que fo-
malizou a devassa. A Portaria, que é de 26 de agosto,7 designando  
o desembargador Francisco Sabino Alvares da Costa Pinto para ve-
rificar “factos conexos” aos dos papéis sediciosos, esclarecia que  
o nomeava para “proceder em matéria tão delicada, e melindrosa com  
a maior brevidade”. Desde aí, com as denúncias de Veiga, San-
ta Anna e José Joaquim de Sirqueira, com as declarações do coro-
nel Dom Carlos Balthazar da Silveira, do tenente-coronel Alexan-
dre Theotônio, do escrivão Francisco Gomes de Souza, do doutor 
Francisco Vicente Vianna e de Manoel José Villela de Carvalho,8 foi  
traçada uma orientação quase natural, destinada a deixar muito bem 
concluído que em toda a Sedição “não concorreram pessoas de con-
sideração”,9 conforme escreveu D. Fernando para Rodrigo de Sou-
za Coutinho em ofício de 12 de fevereiro de 1799, também negando  
e repelindo denúncias e versões circulando em Lisboa após a chega-
da do comboio de setembro de 1798. Por sinal que outro funcioná-
rio do Governo português, o administrador da Casa da Moeda, José 
Venâncio Seixas também desautorizou a tendência lisboeta para  

6 Annaes da Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro, v. 43-44, p. 85-86, 1920

7 Ibid., p. 101, 1920.

8 Ibid., p. 109.

9 Arquivo Histórico Ultramarinho, Bahia, 19.177, caixa 55. 
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descobrir a “francezia”, onde ele apenas encontrava “uma associação se-
diciosa de mulatos”,10 da qual só participaram “pessoas insignificantes”. 

Pessoas insignificantes começaram a ser presas no dia 26. Por 
que não na noite do próprio 25 de agosto? Não quis o tenente-coro-
nel Alexandre Theotônio efetuar prisões no próprio campo do Di-
que do Desterro? Esperava maiores indícios? Esperava a revelação 
de outros partidários? Ou queria dar tempo para que escapassem os 
que não eram “insignificantes”?

Todas as perguntas são pertinentes, quanto mais consideran-
do que desapareceram da cidade o lavrante Luís Pires e o irmão  
do tenente Hermógenes, Pedro Leão, para que não mais apareces-
sem; e saíram para o Recôncavo, onde foram presos dias depois, Lu-
cas Dantas e Santos Lira. Ao próprio João de Deus, que nem tentou 
fugir, ainda no dia seguinte à frustrada reunião do Dique, Veiga vai 
indicar uma roça em Brotas, pertencente à dona Brites, para que ali 
realizassem outra reunião.11 Foi essa outra manobra de Alexandre 
Theotônio?

D. Fernando precisava minimizar a Sedição aos “insignifi-
cantes”. Não adotara ele atitude contemporizadora e tolerante 
em agosto/setembro de 1797, quando das informações do coronel 
Lucena, satisfazendo-se então com a severa advertência que fez 
ao tenente Hermógenes,12 por isso recolhido em casa e “dado por 
doente”?13Além do mais, às indagações que vinham de Lisboa, eco 
de denúncias do tipo daquela enviada pelo padre José da Fonseca 
Neves,14 sempre preferira contornar, desautorando-as ou diminuin-
do-as. Afinal, com o seu comportamento entre liberal e displiscente, 
respondera às ordens de Lisboa, de “maior rigor contra os Parti-
distas Franceses”, responsabilizando “a desgraçada época em que 
vivemos”, a falta de religião, a má-compreensão dos princípios de 
liberdade, “a lição dos papéis públicos” que chegavam nos navios 
vindos inclusive de Lisboa e o “demaziado favor” dado aos mulatos, 

10 Arquivo Histórico Ultramarino, Bahia, 18.433, caixa 53. 

11 Annaes da Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro, v. 43-44, p. 87-91, 
1920.

12 Anais do Arquivo Público do Estado da Bahia, Salvador, v. 36, p. 129, p. 
129, jul./dez. 1959.  

13 Ibid., p. 294.

14 AMARAL, 1941, p. 13.
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como escreveu em ofício de 4 de abril de 1799.15 Também se defendia  
da acusação de “frouxidão”:16

Quase todos os Governadores da America são regularmente 
incupados ou de despoticos, ou de frouxos; se castigam por 
modo extraordinário, sem processo, sem figura de juizo [...] 
merecem o nome de despotico; se pelo contrario procedem em 
conformidade das mesmas leis [...] merecem na opinião de al-
gumas pessoas indiscretas, de espirito maléfico, ou que teem 

sido desatendidas [...] o nome de frouxo.17

Não importa o porquê. É fato documentado que a devassa  
do desembargador Costa Pinto ganha outra dimensão e passa a fazer 
indagações a respeito de “pessoas de consideração” somente depois 
da Carta Régia, de 22 de dezembro de 1798,18 e do ofício de Rodri-
go de Souza Coutinho,19 de 9 de janeiro de 1799. No entanto, o te-
nente Hermógenes, o professor Francisco Muniz Barreto de Aragão  
e Francisco Agostino Gomes estavam referidos há meses. Pelo me-
nos desde setembro, mês em que, no dia 18, José de Freitas Sá Couto 
dizia que Luís Pires lhe declarara possuir “hum livro manuscrito” 
(As ruínas) que lhe fora dado pelo tenente Hermógenes, traduzido 
do francês por esse oficial e pelo rico comerciante Francisco Agos-
tinho Gomes.20 Pelo menos, ainda, no depoimento de Lucas Dantas, 
que é também do mesmo dia 18 de setembro, e no qual indica uma 
pessoa “opulenta e de respeito, a qual se achava pronta, com oseo 

15 Arquivo Histórico Ultramarinho, Bahia, 19.326, caixa 56.

16 Idem, Bahia, 18.433, caixa 53.

17 Arquivo Histórico Ultramarinho, Bahia, 1.177, caixa 55. 

18 Anais do Arquivo Público do Estado da Bahia, Salvador, v. 36, p. 414, jul./
dez. 1959. 

19 Arquivo Histórico Ultramarinho, Bahia, 19.352, caixa 56. Em agosto 1798 
foram efetuadas 17 prisões, entre os dias 16 e 30; em setembro, 12, entre 
os dias 3 e 19; em outubro, 12, entre os dias 3 e 13; em novembro, uma. Em 
1799, em janeiro, duas: Manuel de Santa Anna e o tenente Hermógenes.

20 Anais do Arquivo Público do Estado da Bahia, op. cit., v. 35, p. 129, 1959. 
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dinheiro, e com cinquenta homens, já disposto de sua parte, para  
o fim de entrar emhum levantamento”.21

Bem, voltemos às prisões.
Na manhã do dia 26 de agosto foi preso, com a mulher e os filhos, 

João de Deus do Nascimento, alfaiate com oficina na Rua Direita  
do Palácio. Nascido na Vila da Cachoeira (Vila de Nossa Senhora do 
Rosário do Porto da Cachoeira), filho legítimo da parda forra Fran-
cisca Maria da Conceição e de José de Araújo, homem branco, tinha 
27 anos de idade. Era casado, pai de cinco filhos, o mais velho dos 
quais contando apenas oito anos, mas estivera ligado, de setembro 
de 1797 a junho de 1798, à jovem parda de 17 anos, Anna Romana,22 
com que não vivera bem. No entanto, lembraria seu nome no inter-
rogatório do dia 11 de setembro, alegando então que fora para es-
tar com Anna Romana que saíra de casa na noite de 25 de agosto.23  
Negava, assim, sua presença na reunião de campo do Dique. 

Ao ser preso, João de Deus começou fingindo demência.24 Depois 
do terceiro interrogatório, decidiu negar (“nunca tivera idea de re-
volução, nem aliciara alguém para ela, nem dispuzera ajuntamento 
para o campo do Dique do Desterro”)25 para, afinal, no interroga-
tório do dia 11 de setembro declarar “ter entrado no projeto, que se 
tentava levantar huma revolução nesta cidade”.26

No ato da prisão de João de Deus, o tenente-coronel Alexandre 
Theotônio de Souza apreendeu “huma porção de pólvora, e hum  

21 Anais do Arquivo Público do Estado da Bahia, Salvador, v. 36, p. 591, jul./
dez. 1959.  

22 Annaes da Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro, v. 45, p. 127, 1922. 

23 Ibid., p. 117.

24 Ibid., p. 113. Interrogado no dia 4 de setembro, respondeu às perguntas 
dizendo: “muita gente”. Também esteve com a mesma atitude no dia 
seguinte. No dia 7, além de “muita gente”, dizia “minha mulher”. Con-
siderado em estado delirante, foi submetido a exame pelos médicos  
Novaes e Campos, Costa Ferreira, Bittencourt e Camara, Silveira e Menezes  
e Francisco Luís Reina. “Assentarão uniformemente que a indisposição 
que tem mostrado o dito reo tem sido toda fingida e affectada”. Ibid.,  
v. 45, p. 114, 1922. 

25 Ibid., p. 116, 1922.

26 Ibid., p. 118.
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papel de regulamento de soldos para Tropa Militar”.27 Testemunhas 
arroladas contra ele, em seguida escutadas, são como o coronel 
Dom Carlos Balthazar da Silveira, que o achava “insolente, atrevi-
do e despejado, pronto para toda a ação má” e, inclusive, recordava  
o ferimento que fizera no “rosto de hum pardo”;28 Antônio Joaquim 
de Oliveira, homem pardo forro, rico procurador de causas, que  
o considerava “bem capaz de entrar naquela conjuração” e lembra-
va a vez em que parara na porta de João de Deus e com ele trava-
ra desagradável diálogo;29 e Francisco Gomes de Souza, deputado  
da Junta de Administração da Fazenda Real, que o enxergava “muito 
petulante, altivo e insolente, capaz de empreender qualquer projecto 
mau, e ruinoso”.30

Lucas Dantas do Amorim Torres, soldado mulato do Regimento 
de Artilharia, filho natural do homem branco Domingos da Costa  
e de Vicença Maria, nascido na cidade do Salvador,31 foi preso no 
dia 9 de setembro, um dia de domingo, na Fazenda Topo do Nambi, 
sertão de Água Fria, pelo sargento João Rodrigues da Motta, do Re-
gimento Auxiliar da Marinha do Pirajá.32 Resistiu à prisão, ocasião 
em que foi seriamente ferido na testa, chegando em Salvador com 
o occipital dividido por um feio corte “demais detrez polegadas”.33

Soldado do 2º Regimento desde 1792, marceneiro nas horas  
de folga do Quartel, Lucas Dantas, mulato trigueiro, magro, de 

27 Annaes da Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro, v. 45, p. 38-39.

28 Ibid., v. 43-44, p. 100, 1920/21.

29 Ibid., p. 135, 1920.

30 Ibid., p. 101. Outra testemunha, José Antônio dos Santos, declara que ou-
vira João de Deus proclamar: “Viva a bela Liberdade”. Ibid., p. 150.

31 Anais do Arquivo Público do Estado da Bahia, Salvador, v. 36, p. 589, jul./
dez. 1959. 

32 Annaes da Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro, op. cit., p. 119-120.

33 Anais do Arquivo Público do Estado da Bahia, op. cit., p. 334, jul./dez. 
1959. Atestado do cirurgião Francisco Luís Reina. Os ferimentos levaram 
três meses para curar.
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“torso comprido, cabelos pretos e ondeados”,34 não voltou à casa  
depois da reunião no campo do Dique. Passando antes na Traves-
sa do Açougue, onde residia seu tio José de Santa Anna Dantas,35  
na mesma noite de 25 de agosto, em companhia de Manuel Faustino, 
saiu para dormir no palacete dos Pires de Carvalho e Albuquerque, 
o famoso e belo Solar do Unhão. Dali saiu, sempre em companhia de 
Manuel Faustino, em canoa para o cais Novo, onde passaram para 
um saveiro e seguiram para o Engenho Guaíba, propriedade de Joa-
quim Ignácio de Siqueira Bulcão. Quem os auxilia nessa fuga? A ma-
drinha de Manuel Faustino, dona Maria da Conceição?

Também fugitivos, no dia 30 de agosto chega ao Guaíba, de ma-
nhã, o mestre pedreiro Antônio Simões da Cunha, mulato, filho 
natural do branco Antônio Simões da Cunha e da crioula forra An-
tonia Maria da Conceição,36 e à tarde, o bordador Domingos Pedro 
Ribeiro, mulato, filho natural dos mulatos ex-escravos Domingos Ri-
beiro e Josefa Francisca dos Passos37 e o alfaiate Gonçalo Gonçalves  
de Oliveira, filho legítimo dos escravos Gonçalo Gonçalves de Olivei-
ra e Úrsula das Virgens.38 Com as notícias que trazem, Lucas Dantas, 
ainda em companhia de Manuel Faustino, sai do Guaíba e vai para 
o Calôji, engenho onde residia a escrava Felizarda, mãe de Manuel 
Faustino. Lucas Dantas estava decidido a fugir para Itabaiana, onde 
tinha um irmão. Talvez por isso não demore no Calôji. No dia 2 de se-
tembro, volta com Manuel Faustino para o Guaíba. Dois dias depois, 
já agora sem a companhia de Manuel Faustino, Lucas Dantas come-
ça a viagem para Itabaiana, incluindo-se no comboio que o senhor 
de engenho Joaquim Ignácio de Siqueira Bulcão mandava aos sertões 
daquela capitania de Sergipe. 

34 Biblioteca Nacional, Secão Manuscritos. “Cartas e Portarias”, p. 124,  
v. 125, I-3, 3, 7. O governador expediu cartas para o sargento-mor do Re-
gimento de milícias de Itaparica, para o juiz de fora da Vila da Cachoeira, 
para o capitão de infantaria da Torre e para o sargento-mor das orde-
nanças de Santo Amaro. Ver p. 126, 132-132v.

35 Anais do Arquivo Público do Estado da Bahia, op. cit., v. 35, p. 1-2, jan./
jun. 1959.

36 Anais do Arquivo Público do Estado da Bahia, Salvador, v. 35, p. 162, jan./
jun. 1959.

37 Ibid., p. 232.

38 Ibid., p. 246.
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Manuel Faustino dos Santos Lira, nascido escravo,39 depois liber-
to, mulato alfaiate ligado à poderosa família dos Pires de Carvalho  
e Albuquerque, filho legítimo do ex-escravo Raimundo Ferreira e 
da escrava Felizarda, foi preso na tarde de 14 de setembro, numa  
sexta-feira, no Engenho da Pedra, propriedade do senhor de sua mãe, 
Padre Antônio Francisco de Pinho. Por que não acompanhara Lucas 
Dantas na fuga para Itabaiana? Esperava proteção e complacência?

Manuel Faustino era afilhado de dona Maria Francisca da Con-
ceição e Aragão, senhora que pertencia à importante família baiana 
e era ligada por parentesco à outra família socialmente considerada, 
a dos Pires de Carvalho e Albuquerque. O padre Antônio Francis-
co de Pinho foi quem o entregou à prisão, sem a menor resistência,  
na certa aconselhando-o para a atitude que em seguida adotou, que 
foi a de se confessar culpado, indicando também os participantes  
do “levantamento projetado”.40

Ordens41 foram expedidas para a prisão de Luís Pires, que fora 
visto nos engenhos Terra Nova, no dos religiosos de São Bento e no 
de Brotas. Outras ordens42 visavam à prisão de Pedro Leão, suspeito 
de estar escondido em algum lugar da antiga capitania dos Ilhéus, 
mas esses dois jamais foram localizados. 

Em 19 de setembro foi preso José Raimundo Barata de Almeida, 
homem branco, filho legitimo do tenente Raimundo Nunes Bara-
ta e de Luiza Josefa Xavier.43 Tinha 30 anos. Era irmão do cirurgião 
Cipriano Barata de Almeida, o Cipriano Barata que participaria 
ativamente do movimento constitucionalista dos anos 1817 e 1820  
e que seria o polemista das coleções Sentinela da liberdade. Vivendo 
de pequeno comércio, chegara José Raimundo em Salvador, no mês  
de junho, vindo do Rio Grande do Sul. Estivera em Santo Amaro, 

39 Biblioteca Nacional, Seção de Manuscritos, “Cartas e Portarias”, p. 127, 
I-3, 3, 7. Na ordem do governador para o sargentomor das ordenanças  
de Santo Amaro: “que foi escravo do Padre Antônio Francisco de Pinho”.

40 Anais do Arquivo Público do Estado da Bahia, Salvador, v. 35, p. 10, jan./
jun. 1959.

41 Biblioteca Nacional, Seção Manuscritos “Cartas e Portarias”, p. 132-32v. 
e 139.

42 Idem, p. 159.

43 Anais do Arquivo Público do Estado da Bahia, op. cit., 3, p. 117, jan./jun. 
1959. 
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negociando o charque que trouxera, mas não obteve sucesso co-
mercial, porque logo após veio trabalhar de escrevente no cartório  
do irmão, tabelião Joaquim José Barata de Almeida. 

José de Freitas Sá Couto,44 mulato que comercializava com ouro 
e era praticante de cirurgia, filho natural do Padre Daniel de Frei-
tas Sá Couto e da parda forra Rita Maria da Conceição, foi preso 
em 3 de outubro. Tinha 32 anos. Não esteve presente na reunião  
do Dique e é de repararmos que sua participação termina na Cruz do 
Pascoal, quando Lucas Dantas vai falar com Pedro Leão. Entretan-
to, esse mulato, que chegara de Pernambuco e enfrentava enormes  
dificuldades financeiras, conhecia Luís Pires desde 1796. Dele ouvi-
ra informações a respeito de reuniões sigilosas na Barra e Itapagipe, 
destinadas a “huma revolução”.45 Por causa de Luís Pires, sabia que 
o tenente Hermógenes e o comerciante Francisco Agostinho Gomes 
haviam traduzido As ruínas para “desabusar os rapazes religiosos”.46 
Também citava o sargento-mor José Ramos, o alferes Manoel José  
de Mello e o tenente José Gomes de Oliveira Borges entre os “con-
federados”. Também informava que os partidários se identificavam 
pela forma da barba, crescida até o meio do queixo, pelo brinco  
na orelha e o búzio na corrente do relógio. 

José de Freitas Sá Couto tomara providências para sair de Sal-
vador – e providências nos setores altos, conforme testemunham  
o passaporte assinado pelo governador D. Fernando, com data  
de 28 de agosto, permitindo que viajasse para a Vila de Penedo; a carta  
de João Álvares de Miranda Varejão, recomendando-o ao governa-
dor da capitania de Sergipe, Joaquim José Martires, idem de Bernar-
dino Vieira Lemos para o Ouvidor-Geral da Capitania de Sergipe, 
Antônio Pereira de Magalhães e Passos e a de Antônio da Silva Lis-
boa, o rico comerciante e traficante de escravos, para o Desembar-
gador Manoel Joaquim Pereira de Mattos Castelo Branco, Ouvidor 
da comarca das Alagoas. 

O 2º tenente José Gomes de Oliveira Borges, homem branco, 
filho legítimo do sargento-mor e governador do presídio do Morro  

44 Anais do Arquivo Público do Estado da Bahia, op. cit., 3, p. 125, jan./
jun. 1959. O sobrenome Sá Couto aparece grifado às vezes como Sacota  
e Sacôto.

45 Ibid., v. 35, p. 129, jan./jun. 1959. 

46 Ibid.
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de São Paulo, Caetano de Oliveira Borges, foi preso em 26 de agos-
to,47 apontado como um dos que compareceram à reunião do campo 
do Dique. Dava-se bem com Lucas Dantas, a quem devia a defesa  
de sua vida no episódio da apreensão do contrabando que um na-
vio dinamarquês tentara desembarcar na cidade do Salvador em ju-
nho de 1798.48 Também conhecia João de Deus, alfaiate que estava,  
naqueles dias, costurando “dois calçoens” para ele. Nada sabia  
de Luís Pires e a Luís Gonzaga, “so conhecia pelo nome”.49

Cipriano José Barata de Almeida, homem branco, ex-lavrador 
em terras do senhor de engenho Ignácio de Siqueira Bulcão, cirur-
gião aprovado, estivera conversando “noticias politicas”,50 inclusive 
no corpo da guarda da Praça do Palácio, com os tenentes Hermó-
genes e José Gomes de Oliveira Borges. Foi preso em 19 de setem-
bro. Nascido em 1762, cursara a Universidade de Coimbra em 1786 
a 1790, ali concluindo exatamente Nimini Discrepante e bachare-
lando-se em Filosofia.51 Era muito conhecido na cidade do Salvador. 
Preso por ordem verbal de D. Fernando,52 no ato da prisão, o capi-
tão Joaquim José de Souza Portugal apreendeu em sua residência um 
bilhete ao amigo Gercent,53 um caderno com anotações de compra  
de escravos e visitas a doentes e cerca de 35 livros.54 Nos seus depoi-
mentos e careações, negou sempre qualquer participação nos papéis 
sediciosos, na reunião do Dique e no “levantamento projectado”, 
somente ouvindo “fallar em hum levantamento descravos de toda  
a casta, emesmo de pretos, e pardos libertos, emque tentavão matar 
todos os brancos”, e admitindo apenas o jantar no corpo da guarda.

47 Anais do Arquivo Público do Estado da Bahia, Salvador, v. 35, p. 84-87. 

48 Ibid., p. 88, jan./jun. 1959.

49 Ibid., p. 89. No seu depoimento de 5 de setembro, o sargento Joaquim An-
tônio da Silva conta que João de Deus dissera que o tenente José Gomes  
de Oliveira Borges só tinha préstimo “por couza de mulheres”, Ibid., 35,  
p. 109, jan./jun. 1959.

50 Ibid., v. 35, p. 176, jan./jun. 1959.  

51 Arquivo e Museu de Arte da Universidade de Coimbra, Livros de Matrícu-
las, de Exames de Filosogia, de Matemática.

52  Anais do Arquivo Público do Estado da Bahia, op. cit., p. 183. 

53 Entre os suspeitos detidos, há uma crioula forra, Lucrécia Maria Gercent, 
presa em 26 de agosto e solta em 5 de setembro.

54 MATTOSO, 1969, p. 18-28.
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Meses depois da sua prisão, dos depoimentos (26 de setembro 
e 18 de outubro) e acareações, no dia 22 de janeiro de 1799, pela 
manhã, às dez horas, feriu-se no peito com tesoura de cortar unhas. 
Não queria matar-se, que o instrumento não agredia tanto, mas pro-
curava “lenitivo e dezabafo”. Mas devemos lembrar que o tenente 
Hermógenes chegara preso dias antes e que as suposições gerais 
concluíam pelo maior rigor da devassa. Não estarão esses fatos liga-
dos ao comportamento de Cipriano Barata?

Em dezembro, dia 20, foi preso o professor de gramática la-
tina do Rio de Contas, Francisco Muniz Barreto de Aragão, filho  
de Antônio Félix de Aragão e Souza e de dona Bernarda de Assunção 
Muniz de Aragão. Citado no depoimento de Manuel Faustino, que 
recordara sua longa fala a respeito “do sistema dos Franceses, ede 
levantamento, que fizerão reduzindo toda a França a hum Governo 
Republicano”,55 possuía, entre os papéis, os versos à “Igualdade e Li-
berdade / No sacrario da razão”, o texto político Orador dos Estados 
gerais e o trecho de As ruínas, de Volney. Sua prisão foi efetuada  
na Vila do Rio de Contas, para onde se retirara desde agosto de 1797.

Nas suas declarações, Muniz Barreto disse que trouxera o Ora-
dor dos Estados gerais de Lisboa, onde copiara de original perten-
cente a José Cipriano Rodomon, havendo obtido As ruínas do doutor 
Antônio Alvares de Figuerêdo e as quadras à Igualdade e Liberdade 
de “hum moço de Pernambuco, chamado Joze Porphirio, pratican-
te de navios”. Essas falas também esclareciam suas ligações com  
o tenente Hermógenes, seu “contemporaneo nos primeiros estudos”,  
e com Manuel Faustino dos Santos Lira, “pertencente acaza de Dona 
Maria Francisca da Conceição e Aragão” – a dona Maria Francisca, 
com quem pretendera casar.

O soldado do 2º Regimento, Manuel de Santa Anna, filho natu-
ral do mulato Faustino da Costa Borges e da mulher branca Bárbara 
Rodrigues de Vasconcelos, desertara em outubro de 1797 “por ter 
sido castigado com roda de pau”,56 castigo esse ordenado pelo Co-
ronel Ferreira e Lucena “por elle declarante falar e discorrer contra 

55 Anais do Arquivo Público do Estado da Bahia, Salvador, v. 35, p. 14, 16, 
jan./jun. 1959.

56 Anais do Arquivo Público do Estado da Bahia, Salvador, v. 36, p. 294, jul./
dez. 1959. 
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a Religião Christã, e contra o respeito e veneração da Soberana”.57 
Sabia ele a Sedição “que sepertendia executar”, datando-a de muito 
antes do severo castigo físico que sofreu. Apontava o tenente Her-
mógenes como aquele que o catequisara em dia de ronda na Ribei-
ra das Naus.58 Contudo, cinco dias depois desse interrogatório, que  
é de 11 de fevereiro, Manuel de Santa Anna aparece insano: “Nada 
disse, nem respondeo, continuando a dizer couzas insignifican-
tes, estravagantes”.59 Em 5 de março, os cirurgiões Estevão da Sil-
veira Menezes, Manoel Fernandes Nabuco e Francisco Luis Reina,  
e os médicos José Antônio Costa Ferreira e Diogenes Ribeiro Sanches 
examinaram Manoel de Santa Anna e atestaram que estava mental-
mente perfeito. O fato, porém, é que não voltou a ser interrogado.60

O tenente Hermógenes Francisco de Aguillar Pantoja, filho  
do sargento-mor Francisco de Aguillar Pantoja e de dona Maria da 
Assunção de Mello, é o último a ser preso. Sua prisão ocorre na ma-
drugada de 4 de janeiro. Ao ser efetuada, pelo sargento-mor do 2º 
Regimento, Manoel Luís de Menezes, foram apreendidos 26 livros:61 
o manuscrito intitulado “Discurso Preliminar”, que é um trecho  
do livro de Volney, As ruínas, e páginas da tradução que então fa-
zia, juntamente com o primo, o alferes Manoel Pereira de Mello,  
do livro do francês Guibert, Tática. No manuscrito do trecho  
de As ruínas, o desembargador Costa Pinto reconheceu a letra do te-
nente, mas ele manteve a mais firme negativa,62 não a retirando nem 
mesmo perante a declaração enfática de Domingos da Silva Lisboa, que  
o apontava como o autor da cópia em seu poder. Além do mais, o te-
nente Hermógenes tem ligações comprovadas com Cipriano Barata, 

57 Anais do Arquivo Público do Estado da Bahia, Salvador, v. 36, p. 294, jul./
dez. 1959.

58 Ibid., p. 295.

59 Ibid., p. 300.

60 Interrogatórios: 11, 15 e 16 de fevereiro. Exame feito pelos médicos e cirur-
giões: 5 de março. Anais do Arquivo Público do Estado da Bahia, op. cit., 
p. 293.

61 MATTOSO, 1969, p. 28-33. Ver a relação dos bens do tenente Hermóge-
nes, Annaes da Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro, v. 43-44, p. 198-
199, 1920.

62 Anais do Arquivo Público do Estado da Bahia, Salvador, v. 36, p. 339, 323, 
329, 337, jul./dez. 1959.
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Muniz Barreto, Manoel de Santa Anna, Luís Pires, Luís Gonzaga  
e Lucas Dantas. Por sinal, há um episódio digno de realce: nos inter-
rogatórios a que respondeu, principalmente no de 25 de setembro, 
Lucas Dantas fez indicações muito graves da participação do tenen-
te Hermógenes no “projectado levante”.63 Acareado, porém, com  
o tenente, no dia 16 de fevereiro de 1799, desdisse tudo, justifi-
cando-se da “menos verdade” que dissera com a fraqueza física  
e a confusão mental em que ficara após o ferimento na testa.  
Não se convence disso o desembargador Costa Pinto, certo que estava  
de ter havido comunicação entre os presos. É para verificar isso que 
baixa a Portaria de 16 de fevereiro, ordenando aos louvados públicos  
dos prédios urbanos, Cipriano Álvares Barrozo e Januário da Costa 
Carneiro, um exame nas cadeias da Relação, que foi realizado na pre-
sença dos escrivães José Luís de Abreo e Vicente Ferreira Antunes 
Correia.64 Ficando José Luís de Abreo e Januário da Costa Carneiro 
no sótão em que estivera encerrado o Tenente, e Vicente Ferreira 
Antunes Correia e Cipriano Álvares Barrozo no segredo número 
3, onde estava Lucas Dantas, concluíram: “achamos, econhecemos 
que do dito segredo, em que esteve o dito Tenente, sem ser preci-
zo levantar muito avoz, sepode fallar, comquem estiver no segredo,  
em que está Lucas Dantas”.65

Na “Relação das idades, antiguidades, diferentes condutas,  
e préstimos, dos oficiais, oficiais inferiores, e Cadetes do 2.° Regi-
mento de Infantaria de Linha”,66 as anotações referentes ao tenente 
Hermógenes, assinadas pelo brigadeiro Francisco José de Mattos Fer-

63 Anais do Arquivo Público do Estado da Bahia, Salvador, v. 36, p. 611. Per-
guntas e respostas de números 58 e 59.

64 Ibid., p. 334. 

65 Ibid., p. 335. No auto de exame há um engano: na disposição relatada 
pelo carcereiro Bento José de Freitas, Lucas ocupava o 5º segredo. Depois  
é que foi mudado para o 3º. No entanto, está no auto que passaram  
“ao segundo segredo [...] em que esteve Lucas Dantas”. Quem estava no 
2º era José do Sacramento. Vamos tentar a diagramação dos prisioneiros  
ao chegar o tenente Hermógenes: 1) Luís Gonzaga; 2) José do Sacra-
mento; 3) Antônio Simões; 4) João de Deus; 5) Lucas Dantas. Disposição  
dos presos depois que chegaram Muniz Barreto e Manoel de Santa Anna: 
1) Manoel de Santa Anna; 2) João de Deus; 3) Lucas Dantas; 4) Luís Gon-
zaga; 5) Francisco Muniz Barreto.

66 Arquivo Histórico Ultramarino, Bahia, 29.729, caixa 82. 
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reira e Lucena, atestam em 1807: “Tem préstimo, e conhecimentos 
militares; continua, segundo me persuado, na reforma dos costu-
mes”. Essa “reforma dos costumes” é uma lembrança recente das 
suspeitas que pesaram sobre o tenente, tanto mais que as relações 
dos anos anteriores (1803, 1804, e 1805)67 trazem: “continua na 
reforma de costumes”, “parece ter melhoramento, em costumes”. 
Em 1803, quando o tenente Hermógenes foi proposto para Capitão 
da 6.ª Cia., escreveu Ferreira e Lucena: “Este oficial tem bastante 
prestimo, e conhecimentos adquiridos por meio de sua aplicação”. 
Não estão aí as mãos protetoras do antigo coronel Ferreira e Luce-
na, o mesmo coronel das advertências de agosto/setembro de 1797, 
o mesmo que destruiu um dos papéis sediciosos, queimando-o? 

Francisco Agostinho Gomes não foi preso. Em virtude, porém, 
da Carta Régia de 22 de dezembro de 1798 e das restrições que sabia 
existir quanto à sua conduta de governador, considerada “frouxa”, 
D. Fernando assinou a Portaria de 14 de janeiro, mandando o de-
sembargador Avellar de Barbedo abrir devassa para saber a verdade  
das denúncias contra o comerciante e presbítero Francisco Agos-
tinho Gomes, suspeito de “francezia” e de ter patrocinado um jan-
tar de carne em dia de Sexta-feira Santa.68 É essa devassa, no estilo  
da que o mesmo desembargador procederia para descobrir a exis-
tência real de João da Silva Norbona, quer dizer: limita-se a ouvir 
pessoas que nada sabem. Ou sabem “por ouvir dizer”. E que são 
comerciantes (12), advogados (6) e cabos de polícia (3).69 Por que 
iriam acusar um homem de consideração?

A devassa não adianta coisa alguma. Informando-a, em ofi-
cio de 12 de fevereiro, D. Fernando mandava dizer que Francisco 
Agostinho Gomes apenas “lia os papeis públicos Ingleses, e Fran-
ceses, por entender estas Linguas, e que as vezes publicava algumas  

67 Arquivo Histórico Ultramarino, Bahia, 25.032, caixa 71; 27.415, caixa 77; 
Idem. Bahia, Documentos não Catalogado, caixa vermelha 94.

68 Arquivo Histórico Ultramarino, Bahia.

69 Idem. Declaração de José Barbosa de Oliveira: “Disse ter ouvido dizer que 
fora dado um jantar cerca de há 3 anos, quando se encontrava na Bahia 
o comboio de Bernardo Esquivel. Fôra na Barra, organizado pelo musi-
co Luís Vieira, vulgo Saracura, e o negociante Borges, ambos mulatos”.  
Esse Borges é possível que seja José Borges de Barros, amigo de Muniz 
Barreto e irmão de Domingos Borges de Barros.
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noticias que nellas encontrava”,70 o que era perigoso, porquanto 
alguns logo concluíam que estava “inclinado aos princípios france-
ses”. Mas nem precisava D. Fernando ficar cuidadoso com as leituras  
de Agostinho Gomes, apresentando-o como “homem sumamente 
atado, acanhado”, de “débil Phisionomia”. Quando escrevia assim, 
já de Lisboa partiam ordens para que deixassem em paz o comer-
ciante, um homem de iniciativas, que apoiava a campanha em favor 
da lavoura da pimenta da Índia na Bahia e oferecia-se para comprar 
toda a produção dos plantadores.71

Joaquim Ignácio de Siqueira Bulcão,72 senhor dos engenhos Guaí-
ba e Desterro, e que seria, anos depois, um dos patrocinadores das 
forças armadas para a luta pela Independência da Bahia nos anos  
de 1822 e 1823, foi somente chamado para depor por causa de Gon-
çalo Gonçalves de Oliveira. É um interrogatório de uma só pergunta  
e uma só resposta.

70 Arquivo Histórico Ultramarino, Bahia, 19.177.

71 Idem, Bahia, 20.654-20. 656. 

72 Anais do Arquivo Público do Estado da Bahia, Salvador, v. 36, p. 257, jun./
dez. 1959. 
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Baseados na participação, supost a ou provada, dos acusados 
nesses episódios mal invest igados, nos papéis sediciosos e na reu-
nião no campo do Di que, e tomando sempre palavras como provas, 
os desembargadores Avellar de Barbedo e Cost a Pinto ch egaram 
ao termo de conclusão das devassas em 5 de novembro de 1799. 
Pareciam convencidos de que “alguns indivíduos malévolos dest a 
Cidade” haviam formado “execranda consp iração, dirigi da a sub-
levar os Povos, subtrahindo-os ao Supremo Poder e alta Soberania 
da mesma Senhora, a quebrantar a forma de Governo est abelecida, 
fazendo-lhe suceder hua Democracia raza e independente”.1 Nesse 
mesmo dia 5, uma terça-feira, os sete condenados às penas maiores 
foram levados para o Oratório. Ali deviam passar os três dias que 
antecediam a execução das sentenças.

Luís Gonzaga das Virgens e Veiga, reconhecido como aquele que 
“não podia suportar em pás a diferença de condições e desigualda-
de de fortuna”2 e vist o como “hum dos Chefes principais”, foi con-
denado por crime de lesa-majest ade, a morrer de morte natural, 

1 Annaes da Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro, v. 45, p. 23, 1922.

2 Ibid.

Condenações 
e execuções

Sedicao-Intentada-miolo.indd   81 16/09/2016   14:03:14



luís henrique dias tavares

82

na forca, tendo, em seguida, a cabeça e as mãos cortadas e expos-
tas no local da execução. Muito embora o advogado José Barbosa  
de Oliveira o defendesse, marcando, com o instrumento da precisão 
jurídica (Ordenações, Livro 5, tomo 6), a impropriedade da confi-
guração penal, já que faltavam a confissão e o corpo de delito, não 
existindo qualquer prova da autoria de Luís Gonzaga nos papéis se-
diciosos e na projetada sedição, “sem embargo dos embargos”, foi  
a sentença confirmada no dia 7 de novembro. No mesmo dia, os 
autos foram entregues ao escrivão João Luís de Abreo, que passou  
às cadeias do tribunal da Relação e comunicou a Luís Gonzaga a sua 
hora próxima.

No termo da conclusão dos autos de devassa contra os 35 presos, 
em 18 de outubro de 1799, Francisco Sabino Alvares da Costa Pinto 
os acusava de tentarem uma sublevação destinada a “se subtrahi-
rem ao Suavissimo e Iluminadissimo governo” da Rainha D. Maria I 
e a suprimirem as leis da metrópole, construindo, por sua vez, uma 
República Democrática, “onde todos serião iguais, onde os acessos  
e logares representativos serião communs”.3

Lucas Dantas do Amorim Torres, considerado o principal “den-
tre os chefes e cabeças da expandida e relatada conjuração”;4 Manuel 
Faustino dos Santos Lira, que atuara como “convidador e aliciador 
de mais faccionários”; João de Deus do Nascimento, “que se não 
compadecia, nem com as suas insignificâncias, nem com a sua baixa 
e ínfima condição”;5 Luis Pires, acusado de “divulgar sentimentos 
de sublevação e libertinagem entre os q. acostumavão frequentar  
a sua caza”;6 e Romão Pinheiro, soldado granadeiro do 1.° Regimen-
to, foram condenados, em 5 de novembro de 1799, a irem, de baraço 
e pregão, pelas ruas até a Praça da Piedade, onde teriam “morte na-
tural para sempre”,7 depois do que teriam os corpos esquartejados.

Francisco Muniz Barreto de Aragão, homem branco, professor 
Régio de Gramática Latina da Vila do Rio de Contas, que relatara  
a Manuel Faustino “huma parábola de certa pedra grande de ouro, 

3 Annaes da Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro, v. 45, p. 321, 1922.

4 Ibid., p. 324.

5 Ibid., p. 327.

6 Ibid., p. 329.

7 Ibid., p. 344-345.
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p.ª cuja extração se precizavão muitos braços”, e que então expli-
cara que essa pedra era o levante “que, por falta de gente, se não 
tinha posto já em execução”, foi condenado ao açoite e ao bani-
mento. Igual sentença desceu sobre Ignácio da Silva Pimentel, José  
do Sacramento, Luís de França Pires, José Felix da Costa, Manuel  
de Santa Anna e José de Freitas Sá Couto. 

Em defesa dos 35 acusados, José Barbosa de Oliveira mostrava 
que a acusação de lesa-majestade falhava a partir de sabida circuns-
tância: “sem armas, ou disposições não se podia cometer o horro-
rozo delicto de sublevação”.8 Raciocinando que a ninguém se pre-
sume “delinquir sem causa”, negava que pretendessem o levante  
e concluía que faltavam provas qualificadas e concludentes contra 
aqueles homens, “pessoas ignorantes, sem respeito, sem forças,  
de menor idade, e escravos, sem sabedoria para conhecerem perfei-
tamente o pezo, e gravidade do delicto”. Para Barbosa de Oliveira, 
suas atitudes só podiam ser “leviandade e falta de juízo” – ou loucu-
ra, acrescentaria também. Por aí continuava argumentando que não 
podiam levantar sedição contra o Estado absolutista e muito menos 
pretenderem formar um governo democrático aqueles alfaiates, 
pedreiros, soldados e escravos que não possuíam “as luzes neces-
sárias”. Ademais, ensinava: “para se dar Democracia, era necessá-
rio que os Embg.es tivessem previsto, e ordenado antes a divisão das 
classes donde deverião sair os eleitos, assim como praticou Solon 
em Athenas”.

Na defesa de Lucas Dantas, José Barbosa de Oliveira observava 
sua condição de soldado e marceneiro sem recursos (na noite de 25 
de agosto só possuía 4 vinténs) e acentuava a inconsistência das tes-
temunhas arroladas, que eram de “ouvida vaga”, do tipo “sabe por 
ouvir dizer”.

Julgando os últimos embargos interpostos por José Barbosa  
de Oliveira, no dia 7 de novembro, uma quinta-feira, após demo-
rada reunião, o Tribunal da Relação modificou as penas de Romão 
Pinheiro, comutado de morte na forca para degredo na África, dos 
tenentes José Gomes de Oliveira Borges, Hermógenes Francisco  
de Aguillar e do soldado Caetano Veloso, cujas prisões foram redu-
zidas de um ano para seis meses, e de Francisco Muniz Barreto, que  
passou de condenado ao açoite e ao degredo para reclusão por um 

8 Arquivo Histórico Ultramarino, Bahia, 19.177, caixa 55.
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ano. O que existiu na argumentação do advogado para convencer  
os desembargadores da justiça sobre a revisão das penas dadas  
a Romão Pinheiro, José Gomes de Oliveira Borges, Francisco Her-
mógenes de Aguillar, Caetano Veloso e Muniz Barreto? Por que  
os seus arrazoados não foram igualmente convincentes para a re-
visão das sentenças contra os quatro, Lucas, Lira, Gonzaga e João  
de Deus? Por que Muniz Barreto era perdoado dos açoites e banimento  
e os outros não?

Há um ofício de D. Fernando, dirigido a D. Rodrigo de Souza 
Coutinho, datado de Salvador em 12 de fevereiro de 1799, em que in-
siste em afastar daquele ministro qualquer suspeita de participação  
de “pessoas de consideração” no movimento baiano. Nesse docu-
mento, diz o governador que “sempre se receiou nas colônias” a re-
belião de escravos, daí porque ele acentuava que nenhum proprie-
tário haveria de participar de uma conspiração de homens ligados 
à escravatura, como aqueles que saíam os únicos culpados de uma 
triagem que afastara as “pessoas de consideração”.9 É mais ou menos 
esse o sentido da carta de José Venâncio Seixas ao mesmo D. Rodri-
go: “Huma das novidades inesperadas que aqui achei foi a do perigo 
em que estiveram os habitantes desta cidade com uma associação  
de mulatos, que não podia deixar de ter perniciosas consequências 
sem embargo de ser projetado por pessoas insignificantes”.10 

Os que iam morrer seriam para dar exemplo.
No dia 7 de novembro, fechando o último embargo de José Bar-

bosa de Oliveira, a relação afinal concluíra o que tudo indicava estar 
há muito decidido: morreriam na forca os soldados Lucas Dantas  
e Luís Gonzaga, aqueles que teriam as fardas rasgadas por dois sar-
gentos ao “toque de caixa destemperada”, e os alfaiates João de Deus 
e Manuel Faustino.

Frei José do Monte Carmelo, carmelita descalço, Prior do Mos-
teiro de Santa Tereza, deixou do martírio uma “Notícia da execução 
q. se fez na Cidade da Bahia a 8 de Novembro de 1799 aos Liberti-
nos Q. Sairão produzidos na sen.ça da relação da sublevação inten-
tada na cidade da Bahia”.11 Completa-se com outro manuscrito do 

9 Arquivo Histórico Ultramarino, Bahia, 18.433, caixa 53.

10 Arquivo do Instituto Histórico Brasileiro.

11 Arquivo Histórico Ultramarino, Bahia, 19.750, caixa 57.
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mesmo Frade, “Outra Relação feita pelo Fr. José d’Monte Carme-
lo”. Neles estão os quatro condenados, Lucas, Santos Lira, Gonzaga  
e João de Deus, na antevéspera e no caminho da morte. Ao acredi-
tar no que escreve, Manuel Faustino tentara suicídio três vezes: da 
primeira, ingerindo veneno; da segunda, procurando atingir o co-
ração com um prego de quatro polegadas, e na terceira, na madru-
gada de 5 para 6 de novembro, no Oratório, por asfixia, apertando  
o pescoço com uma tira de pano. É o próprio Frei José quem o salva: 
“permaneceo grande espaço como morto, ate q. com a agua q. se lhe 
deitava pela boca tornou em si”. Daí retira o frade suas conclusões  
piedosas, aprendendo que Deus o conduzira para assistir e confessar 
aqueles penitentes jogados no desespero da condenação inexplicável  
e severa.

Frei José nos informa da permanente rebeldia do soldado  
e marceneiro Lucas Dantas e conta que ele tentara contra a vida, 
na madrugada triste do Oratório, procurando sufocar-se, introdu-
zindo uma colher de prata na garganta. É o frade quem o socorre: 
“chamou-me, deu-me parte do q. intentara, e me pedio, q. com todo  
o segredo tirasse a colher, onde a deixara”.

No relato do frade, Luís Gonzaga e João de Deus comportam-se 
como “verdadeiros loucos” logo que dão entrada no Oratório. Cho-
ram, debatem-se. Vinte religiosos unem-se para a conversão do ar-
rependimento, “porém nada se pôde conseguir”. Acha o frade que 
Deus os guardava para que a Sua Graça os tocasse “publicamente”. 
Está no que narra: na sua vez de subir à forca, Luís Gonzaga, que 
saíra da prisão carregado, pediu para confessar. O carrasco já colo-
cava sobre sua cabeça “o capêlo da Alva” quando ele pareceu acor-
dar, indagou onde estava e logo pediu confissão. Galgou Frei José  
a escada do patíbulo e ouviu Luís Gonzaga dizer que abrisse os seus 
olhos, “pois estavam fechados e pegados de modo q. os não podia 
abrir”, e que o deixasse baixar para que fizesse uma “verdadeira con-
fissão”. Isso foi concedido pelo juiz de fora João da Costa Carneiro 
de Oliveira, que presidia a execução e que, assim, alterava a ordem 
das execuções, passando Manuel Faustino a ser o primeiro.12

Não é muito convincente a longa fala que Frei José narra como 
sendo de Luís Gonzaga ao povo: “Sigão a ley do verdadeiro Deos,  

12 REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO BRASILEIRO, 
Rio de Janeiro, v. XLIV, parte II, p. 231, 1881.
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a Religião Catolica he a só e única verdadeira, tudo o mais he engano; 
quando eu a seguia, sem divida alguma vivia eu tão bem, ainda q. 
pobre, talvez independente, porem depois que eu dei ouvidos a uns 
Cadernos, a um Voltaire, a um Calvino, a um Rosseau, deixei o q. não 
devera e por isso vim parar a este lugar”. Acreditamos na confissão, 
que não contradiz Gonzaga das anotações, ladainhas, orações e “Ho-
ras Portuguesas”, mas não no discurso. Além de estar Luís Gonzaga 
sob forte tensão emocional, tanto que não conseguira vir andando 
da cadeia até a Praça da Piedade, não era ele que iria falar em Voltai-
re, Calvino e Rousseau ao pé da forca! Não obstante o reparo, é com-
preensível que o frade ilustrasse sua narração com essa confissão 
de católico retornando ao seu Deus, nela existindo boa parte de sua 
própria comoção ao assistir um castigo que considerava excessivo, 
como se depreende de todo o seu relato e, muito particularmente, 
da frase com que o encerra: “sendo tantos os culpados no mesmo 
delito, e q. se estes 4 por desvalidos pagarão com pena ultima, Deus 
q. olha para os pequeninos, e abraça a estes q. olham do desprezo, 
permitio q. a Sua Mizericordia se fizesse sobre elles”.

Frei José do Monte Carmelo é um pouco como aquele outro frade 
que acompanhou os últimos momentos do alferes Silva Xavier. Como 
Frei Penaforte,13 faz parte do seu relato uma velada condenação dos 
rigores daquela justiça discutível, deixando clara sua simpatia pelos 
“pequeninos” escolhidos para exemplo. É também dele que obte-
mos informações sobre as medidas de segurança tomadas durante 
os três dias que imediatamente antecederam as execuções (guarda 
permanente de 40 soldados municiados em torno da cadeia). É ain-
da por esse Frei José que somos notificados das proporções do patí-
bulo (“se fez nova forca, plantando-se um lugar extraordinário”), 
das disposições de segurança adotadas na Praça da Piedade, os Regi-
mentos Velho, Novo e de Artilharia, guardando o campo em quadra 
que afastava os assistentes e da ordem das execuções: primeiro Ma-
nuel Faustino, em seguida Lucas Dantas, depois Luís Gonzaga e, por 
último, João de Deus. 

Luís Gonzaga e João de Deus foram conduzidos para a Pieda-
de “sentados em duas cadeirinhas, ou palanquins, cujas cortinas  
e tampas de cima se tirarão, para serem vistos detodo o povo”.  
Iam manietados com grilhões presos aos encostos das cadeiras. 

13 “A Noticia da Execução...”, Arquivo do Instituto Histórico Brasileiro.
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Lucas Dantas e Manuel Faustino caminharam “por seu pé”.  
Em torno deles, “hião bastantes Religiozos”. Naquela mesma hora, 
daquela sexta-feira, dia 8 de novembro, estavam celebrando missas 
na intenção dos quatro. “Chegados finalmente à forca, e ao fazer-
se a prª execução no primeiro padecente, Manuel Faustino, virão se 
todos os 4 lados da soldadesca com as costas para dentro da Pra-
ça vazia, onde estava a forca e os padecentes, com a frente para  
o Povo, apontando-lhes as armas, em razão de atirar, se houvesse al-
gum tumulto de levante”.14 Das nove da manhã, hora em que saíram  
os condenados da cadeia, às três da tarde, quando tudo terminou, 
consumiram-se seis horas.

Morreram os quatro. Em seguida, tiveram os seus corpos repar-
tidos em pedaços e ficaram expostos em lugares públicos: a cabeça 
de Lucas Dantas espetada no campo do Dique, na parte do Dester-
ro, a de Manuel Faustino no Cruzeiro de São Francisco, a de João 
de Deus na Rua Direita do Palácio, e a de Luís Gonzaga, juntamente 
com as mãos, no campo da Piedade, sobre o patíbulo. Nesses locais 
permaneceram cinco dias, quando então, a 13 de novembro, foram 
retirados e enterrados. 

Mandados para o degredo, José de Freitas Sá Couto e Manuel 
de Santa Anna foram deixados em Acará e Aquito, na África não 
portuguesa. Ignácio da Silva Pimentel, em Castelo da Mina. José  
do Sacramento, em Franquia da Comenda. Para a Ilha de Fernan-
do de Noronha seguiu José Raimundo Barata de Almeida. “Para es-
piarem as leves imputações que contra elles resultavão dos Autos”, 
como escreveu D. Fernando em ofício para D. Rodrigo de Souza Cou-
tinho, os tenentes Hermógenes Francisco de Aguillar e José Gomes 
de Oliveira Borges ficavam para cumprir “huma prizão temporária 
de seis meses”.15 Cipriano Barata era mandado livre.

Em 8 de março de 1800 escrevia D. Rodrigo de Souza Couti-
nho para o ainda governador da Bahia, D. Fernando: “e não poden-
do S.A.R. ver sem justa dor que houvessem Vassalos tão ingratos  
aos benefícios, que acada passo nos Liberalisa, que sefizessem mere-
cedores dhum castigo severo exemplar, reconhece por outra parte 

14 Arquivo Público do Estado da Bahia, Seção Histórica, “Cartas do Gover-
no”, 1798-1799. 

15 Arquivo Público do Estado da Bahia, Seção Histórica, “Ordens Régias”, 
1800, p. 184-184v.
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com particular satisfação que VªSª em tudo obrou do modo omais 
acertado, e que os juízes daquela Decisão se constituirão dignos  
de Sua Consideração Real pela imparcialidade com que adminis-
trarão Justiça, demaneira amais própria afazer ahum tempo amar  
e respeitar a Régia Authoridade”. 
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Na “Relação da Francezia Formada pelos Omens Pardos da Cida-
de da Bahia no ano de 1798”, seu autor anônimo, mas que pode ser 
o mesmo Frei José da notícia dessas execuções, narrando a origem 
da sedição, escreve: “governando a Capit ania da Bahia D. Fernan-
do de Portugal, aportou nest a Cidade uma nao Franceza, q. depois 
de descarregar com todo o segredo e sagacidade uns livrinhos cujo 
conteúdo era ensinar o modo mais commodo de fazer sublevações 
nos Est ados com infalível efeit o, única carga, q. sem duvida trazia, se 
retirou pª o Rio de Janeiro”.1 Continuando, afi rma: “Inst ruídos por 
bem na lição dest es livrinhos alguns pardinhos, e também branqui-
nhos da plebe conceberão o arrojado pensamento, de fazerem tam-
bém seu levante, sem mais outro intento, senão de fazerem com est e 
meio, tão arriscado, feliz a sua desgraçada sorte, passando, quero 
dizer, de pobres à ricos, de pequenos à gr.des , de viz e baixos a est i-
mados, e fi nalmente de Servos, pois muit os dos pardos eram cativos, 
à Senhora”.2

1 Arquivo Hist órico Geográfi co Brasileiro, lata 402.

2 Idem.

A face francesa 
na Sedição
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Segundo essa versão, a linha ideológica dos “livrinhos” era ba-
sicamente antirreligiosa, destinada a combater a ideologia católi-
ca da submissão e da caridade. Por isso mesmo, contrária em tudo  
ao que ensinava a Igreja, negava os Dez Mandamentos e o Dogma  
da Eucaristia, em contraste insinuando atos de violência e desres-
peito com as procissões e as imagens dos Santos. 

Temos, portanto, duas ordens de problemas:

1. O navio francês que descarregou “uns livrinhos” na Bahia, 
o que envolve a participação subversiva direta da França no 
movimento de 1798; 

2. Os “livrinhos” desembarcados, o que compreende a doutri-
nação teórica e ideológica da sedição.

Essas questões não estão aqui colocadas apenas por causa  
da “Relação da Francezia”, documento carregado de imprecisões  
e preconceitos, mas, em verdade, porque ficaram no silêncio dos au-
tos das devassas, permitindo a suposição da origem do movimento 
na ação de algum francês de passagem pela Bahia. É o que está em 
Francisco Borges de Barros, autor do informe segundo o qual o co-
mandante da fragata La Preneuse, Monsieur Larcher, desembarca-
do em Salvador “em princípios de julho de 1797”,3 teria participado 
da organização da sociedade secreta Cavalheiros da Luz, doutrinan-
do os então “confederados do partido daliberdade”, para o levante 
contra a ordem absolutista portuguesa na Bahia. Apoiado, não es-
clarece em quem. Barros noticia reuniões do comandante Larcher 
com José da Silva Lisboa, Padre Francisco Agostinho Gomes, Fran-
cisco Muniz Barreto, José Borges, Domingos da Silva Lisboa e tenen-
te Hermógenes de Aguillar Pantoja. E isso a bordo do La Preneuse, 
fragata que jamais esteve na Baía de Todos os Santos. Não chegou  
a esses nomes o autor da “Relação da Francezia”, mas deixou a indi-
cação de reuniões “atraz do muro do Convento do Desterro”, segui-
das de resoluções favoráveis a uma série de incêndios, na alfândega 
e nas ruas das Mercês e Santo Antônio Além do Carmo, no calor  
dos quais realizariam o levante na noite de 28 de agosto.

3 BARROS, Francisco Borges de. Primórdios das sociedades secretas na 
Bahia. Annaes do Archivo Publico e Museu do Estado da Bahia, n. 15, p. 
39-53, 1928. 
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Tratemos do comandante Larcher, apontado por Borges de Bar-
ros e aceito por Braz do Amaral4 e Afonso Ruy5 como o instigador  
da ação dos baianos. Quem era esse Larcher?

Recente pesquisa da historiadora Katia de Queirós Mattoso, 
realizada nos arquivos Nacional e da Marinha em Paris, identifica
-o como sendo o capitão da marinha de guerra da França, Antoine 
René Larcher, nascido em 9 de julho de 1740, em Sens, departamen-
to de Yonne, e falecido em 17 de julho de 1808, em Paris.6 Foi partici-
pante da grande revolução de 1789. Em 23 de setembro de 1793 era 
preso por ordem do Comitê de Segurança Geral. Depois de 350 dias 
de prisão, libertado, saiu para o comando da fragata La Preneuse.

No decurso de uma viagem infausta, iniciada no porto de Roche-
fort em 25 de setembro de 1795 e durante a qual combateu os navios 
portugueses Santo Antonio Polifemo, Belizario e Arrabita, chega 
às Maurícias, onde os colonos dessa possessão francesa receberam 
com desagrado o Decreto da Convenção, que abolia o trabalho es-
cravo. É embarcado para a Europa no navio Boa Viagem. Como esse 
navio apresentasse avarias, aportou na Bahia no dia 30 de novembro 
de 1796. Foi por isso que desembarcou em Salvador o comandante 
do La Preneuse, Larcher, então acompanhado da mulher e das duas 
filhas menores. Eram outros os passageiros do Boa Viagem: Jean 
Baptista La Foret de Fer, Claude Moufte, Claude François Sauvaget, 
Jean Bonafaux, Nicolau Bouquet e Madame Joana de Entremeuse. 
Também vinham no Boa Viagem 29 prisioneiros portugueses, ma-
rujos do Belizario e do Arrabida, e 50 escravos.

Logo que atraca, o Boa Viagem, navio também denominado 
Marques de Monsalud, é inspecionado pelo desembargador José 
Joaquim Borges da Silva e pelo coronel Francisco José de Mattos Fer-
reira e Lucena,7 que não encontraram justificativas para a arribada, 
mas aconselharam D. Fernando a concordar com ela em atenção  
ao comportamento do comandante do navio, Eleuterio de Mattos 

4 AMARAL, 1941.

5 RUY, Afonso. A primeira revolução social brasileira. 2 ed. Tip. Beneditina, 
Salvador: Tip. Beneditina, 1951. p. 49-51.

6 MATTOSO, 1969. Trabalho inédito, gentilmente cedido, com a transcri-
ção de dados biográficos do capitão Larcher.

7 Arquivo Público do Estado da Bahia, Seção Histórica, Livro de Portarias, 
livro 473.
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Tavares, para com os marujos portugueses recolhidos do Belizario  
e do Arrabida. Igualmente sensível a essa atuação do Comandan-
te do Boa Viagem, D. Fernando estendeu a ele outras concessões, 
como testemunha portaria de 1, 3, 9 e 19 de dezembro,8 dando,  
inclusive, licença para negociar a carga de escravos.

Desembarcando com a mulher e as filhas, o Comandante do La 
Preneuse fica em Salvador um mês. Já em fins de dezembro, decidido 
a não esperar os consertos do Boa Viagem, solicitou licença, logo 
concedida,9 para embarcar no navio Bom Jesus D’Além, cujo destino 
era Lisboa. No ofício em que faz essas comunicações a D. Rodrigo 
de Souza Coutinho, D. Fernando data a partida do capitão Antoi-
ne René Larcher no dia 31 de dezembro, mas em verdade só deixou  
o porto de Salvador no dia 2 de janeiro de 1797, conforme atesta 
portaria do governador, mandando o comandante do Bom Jesus, 
Custódio de Azevedo Pinto, receber o oficial francês, sua esposa  
e filhas.10 Ora, como seria possível ao capitão Larcher, que chegara  
à Bahia em 30 de novembro e estivera na cidade “comportado muito 
bem, com toda moderação e socêgo”,11 contribuir para a fundação 
da sociedade secreta Cavalheiros da Luz em julho de 1797? Como 
poderia ser banqueteado quando as suspeitas da realização desse 
banquete de carne em dia santo ora o localizam na Semana Santa  
de 1797, ora na Semana Santa de 1798?

Nada nos diz que o capitão Antoine René Larcher exerceu ati-
vidades suspeitas na sua rápida passagem pela cidade do Salvador. 
Ademais, além dos elogios do governador D. Fernando, que não se-
riam totalmente gratuitos (escreveu: “O bom comportamento que 
este oficial teve [...] o fizeram merecedor de lhe conceder aquela 
hospitalidade”), o próprio Larcher valorizou sua posição respeito-
sa no “Relatório da Viagem de retorno à França, via Bahia e Por-
tugal, dirigida ao cidadão Bruyx, vice-almirante, Ministro da Ma-
rinha e das Colônias”.12 Escreveu: “Meus bons procedimentos em  

8 Arquivo Público do Estado da Bahia, Seção Histórica, Livro de Portarias, 
livro 473.

9 Idem.

10 Idem., p. 44.

11 MATTOSO, 1969.

12 Archive de la Marine, France, Dossier Antoine René Larcher. 
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relação ao Estado Maior e a equipagem, valeram-me a acolhida  
a mais distinta, e o Capitão Geral convenceu-me, por reconheci-
mento, a hospitalidade a mais conveniente ao meu caráter e a mi-
nha patente [...] depois de um mês de estada na Cidade do salvador, 
embarquei-me para Lisboa, onde a hospitalidade me foi concedida 
em nome da Rainha, assim como a permissão de ali ficar o tempo 
que os meus negócios o exigissem”. O homem que assim escrevia, 
oficial francês que chega do Brasil em Lisboa e é convidado pelo mi-
nistro da Marinha de Portugal para comandante de navio de guerra 
português, não combina com a figura que dele fez Francisco Borges  
de Barros, com certeza por desconhecer o que hoje sabemos. 

Supondo-se que existiu um francês ligado aos baianos de 1798,  
e não sendo o capitão Larcher, quem seria então? O comissário  
do La Preneuse, Jean Baptista La Fort de Fer?

Não parece certo, pois estava regressando à França, juntamente 
com Nicolau Bouquet, em 3 de março de 1797, pelo navio Espada  
de Ferro, de Nicolau Pedro Pereira.13 Seria algum outro? Talvez os ma-
rinheiros do La Preneuse, Claude Moufte, Claude François Sauvaget  
e Jean Bonafaux?

Também eles estavam de regresso para a Europa naquele mar-
ço de 1797, com suas passagens custeadas pelo governo, seus passos 
guardados nos poucos meses que passaram em Salvador.14 Seriam 
então oito franceses mandados de São Tomé e Príncipe nos fins  
de 1793 como indesejáveis, seis marinheiros, o negociante Jacques 
August Baptiste e o capitão Pierre Marie Petit, recolhidos no forte  
do Barbalho com diárias de 320 réis?

Considerando-os “gente tão perigosa”,15 D. Fernando decidiu 
enviá-los para Lisboa para que lá decidissem o que fazer com eles, 
mas só conseguiu colocar em prática essa decisão a partir de abril 
de 1795, embarcando no navio N. S. da Vitória, do mestre João Pinto 
Franco, Jean Baptiste Valot e André Corbin, e no S. Manoel Atlan-
te, do mestre Manuel Franco, Pierre Marie Petit, Guilherme Guiton  
e Pierre Goujon.

13 Arquivo Público do Estado da Bahia, Seção Histórica, Livro de Portarias, 
livro 473.

14 Idem.

15 Arquivo Público do Estado da Bahia, Seção Histórica, “Cartas do Gover-
no”, 1794-797, p. 238. 
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Franceses são o que não faltam: em junho de 1795 estão desem-
barcando três (Jean Rousseau, André Sicatium e François Drid)  
do navio Trajano, do mestre Antônio Vicente de Brito; em 28  
de janeiro de 1795, dois (Jacques Bouron e François Janot) no São 
Braz, do mestre Joaquim Manuel Gonçalves; em fevereiro, três (Si-
mon Fontant, Jean André Albert e Jacques Bordesso) do navio N. S.  
do Bom Despacho, do mestre João da Silva Machado; e em abril, 
seis (Thomas Garindoux, Pedro Brotineiro, Moraux, Pedro Ajutart, 
Venceslau Provancher e João Bruno) do navio N. S. da Oliveira,  
do mestre José Ribeiro Pontes. Seria, na falta do melhor, algum 
deles o introdutor na Bahia das “erradas e perniciosas máximas”?  
Seria algum dentre eles do grupo de 50 que a Intendência da Polícia  
de Lisboa avisava ter saído de Paris com a missão de disseminar 
“doutrinas sediciosas”?16

Indo pelo caminho dessas perguntas, jamais chegaremos a uma 
resposta. No particular, a perspectiva histórica deve ser outra.  
Em verdade, a questão não está em descobrir qual o navio francês 
que desembarcou “uns livrinhos” no porto de Salvador e muito me-
nos em identificar algum particular francês orientando a organiza-
ção de sociedades secretas (?) na Bahia de 1797-1798. Com outra 
maior amplidão, devemos considerar a época, que ainda é a da Re-
volução Francesa de 1789, 1792 e 1793, com os seus desdobramentos 
em 1795 e 1797. Natural que todos estivessem preocupados – baia-
nos que chegavam da Europa e baianos que liam jornais e livros eu-
ropeus; autoridades em Lisboa e autoridades portuguesas na Bahia 
– com a extensão do movimento revolucionário até Portugal e suas 
colônias, não sendo fora de propósito cogitar-se até em possível ata-
que armado da França a Portugal. Por que não também à Bahia?

No sentido da vigilância, já em 1793 D. Fernando expedira ad-
vertências para os capitães-mores de Ilheus, Camamu, Maraú e Al-
cobaça, clamando por atenção para com os navios franceses.17 Em 
fevereiro daquele ano, o mestre da corveta La Constance Adele, 
Henrique Regnaud, fazia uma representação contra D. Fernando 
alegando ter encontrado no governador demonstrações de ódio à 

16 Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Livro IV, Intendência da Polícia”, p. 
155-57.

17 Arquivo Público do Estado da Bahia, Seção Histórica, “Cartas a várias 
autoridades”, 1793-1796.
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nação francesa, tanto que tivera seus passos guardados por oficiais 
inferiores, orientados estes para que evitassem “qualquer comuni-
cação com os Franceses [...] para não introduzirem as suas erradas 
e perniciosas máximas”.18 Após o ataque francês ao porto de Aju-
dá, ocorrido em dezembro de 1794, D. Fernando armou em guerra 
navios mercantes, como sucedeu com as fragatas Thetis e Princeza  
do Brasil e com a nau Belém.19 Em maio de 1795, os navios portu-
gueses Licença e Trovoada estiveram em combate com um bergan-
tim francês de 22 peças. Em 11 de agosto de 1796, uma nau e um 
brigue franceses tentaram um desembarque com 100 ou 200 ho-
mens em Santa Cruz Cabrália, no litoral sul da Bahia. Chegaram até 
a praia, mas foram repelidos pelos voluntários reunidos e armados 
pelo capitão das Ordenanças, Antônio Mariano Borges.20 Em outu-
bro de 1798, o governador da capitania de Pernambuco participa-
va a D. Fernando a presença de um navio corsário francês na costa  
do Nordeste, conhecido porque atacara a fragata São João Príncipe, 
três léguas ao sul do cabo de Santo Agostinho.21

Talvez em lembrança desse ataque a Santa Cruz Cabrália tenha 
Cipriano Barata aconselhado Manuel Faustino a “esperar que vies-
sem os Francezes”,22 em fala que o Lira recorda cheia de dúvidas  
na capacidade revolucionária da “maior parte dos habitantes desse 
continente” e de esperanças na ação externa da França. Mas daí vai 
se concluir a participação direta da França, algum compromisso de 
esquadra francesa vindo em auxílio dos sediciosos da Bahia, como 
está no Francisco Borges de Barros de “Os Confederados do partido 
da Liberdade”?23

A face francesa na Sedição baiana apresenta-se na perspectiva 
universal da revolução democrático-burguesa. Eclodira na França 
em 1789, mas suas grandes linhas, seus princípios de igualdade de 
todos perante a lei, de liberdade de criação, pensamento e palavras 

18 Idem. “Cartas do Governo”, 1794-1797. ABN, 34, p. 447.

19 Idem.

20 Arquivo Histórico Ultramarino, Bahia, 15.190, caixa 44.

21 Arquivo Histórico Ultramarino, Bahia, 18.462, caixa 53.

22 Anais do Arquivo Público do Estado da Bahia, Salvador, v. 35, p. 15, jan./
jun. 1959. 

23 BARROS, 1926, p. 21.
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e de fraternidade entre os homens, sem distinção de origem so-
cial, homens valendo homens, não eram exclusivamente francesas.  
Em verdade, pertenciam àquela época de profundas mudanças. 
Eram universais. Além do mais, os livros dos teóricos franceses Rou-
sseau, Montesquieu e os trabalhos dos ideólogos, discursos, falas, 
avisos e boletins chegavam para a Bahia via Portugal, como aconte-
ceu com As ruínas, de Volney, o Orador dos Estados gerais e o Avi-
so de Petesburgo, trazidos de Lisboa por Francisco Muniz Barreto  
de Aragão;24 ou podiam entrar facilmente pelas mãos dos mestres 
e comandantes dos navios que aportavam em Salvador: espanhóis, 
norte-americanos, franceses, ingleses, genoveses, dinamarqueses.

São vários os navios não portugueses no porto de Salvador nesse 
período de 1791-1798:

1) Espanhóis: bergantim Nossa Senhora das Dores o Ditoso 
Destino, arribado em 16 de novembro de 1791; balandra N. Senhora 
do Carmo, em 22 de janeiro de 1793; embarcação S. Felix Martir, 
em 21 de agosto de 1793; embarcação Santa Rosa de Lima y S. Fran-
cisco Solano, em 23 de agosto de 1793; navio S. Francisco de Paula, 
em 23 de dezembro de 1793; bergantim Príncipe de Asturias, em 
29 de março de 1796; bergantim La Viligancia, em 30 de dezembro 
de 1796; navio Nossa Senhora May dos Homens, em 8 de janeiro  
de 1798;

2) Norte-americanos: bergantim Hancok, em 1791; bergantim 
Columbia, 15 de setembro de 1795; navio Semiramis, em 16 de junho 
de 1796; navio Atlante, em 14 de setembro de 1797;

3) Franceses: corveta La Constance Adele, em 21 de fevereiro  
de 1792; navio La Consolateur, em 23 de agosto de 1792;

4) Ingleses: galera O Despacho de Londres, em 27 de abril  
de 1792; galera Salamandra, em 8 de agosto de 1793; navio Loyalist, 
em maio de 1794; armada da Companhia das Índias, sob o comando 
do general Clark, composta de 15 navios, em 15 de julho de 1794; fra-
gata Sphinx, em 22 de julho de 1794; navio Speedy, em 29 de março 
de 1796; navio Queen, em 19 de setembro de 1797; corsário Passaro, 
em 21 de outubro de 1798;

24 Anais do Arquivo Público do Estado da Bahia, op. cit., v. 36, p. 306, item 
28, jul./dez. 1959.
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5) Genovês: bergantim Kannitz, em 7 de agosto de 1794.

6) Dinamarqueses: navio Conde de Bernstorf, em 10 de outubro 
de 1797; navio Luiza, em 8 de janeiro de 1798.25

Nesses navios chegavam jornais ingleses, livros e notícias. E não 
obstante a severa legislação portuguesa a respeito de navios estran-
geiros, especialmente o alvará de 5 de outubro de 1715 e a instrução 
de 4 de outubro de 1759, era sempre possível a boa acolhida aos ca-
pitães e pilotos, alguns deles visitantes da Bahia por mais de uma 
vez. Não era deles que Francisco Agostinho Gomes obtinha jornais  
e livros? Não é lícito supor que seria com eles que falava o seu inglês 
e o seu francês? E por que seria o único?

Em Lisboa, o intendente da Polícia terminara observando que 
“os suecos, dinamarqueses, americanos e genoveses” estavam “in-
feccionados com aqueles mesmos sentimentos sediciozos”.26 Em ba-
tidas na alfândega de Lisboa, o intendente Pina Manique encontrara 
uma caixa contendo “livros perigosos” do Abade Raynold, Voltaire, 
D’Bricot e Pucelle D’Orleans. De outra feita, chegou a confiscar 
livros remetidos ao ministro da Suécia, entre os quais o Tableau  
de Lisbonne.27

Não indica o melhor caminho, portanto, o autor anônimo  
do “Relação da Francezia” quando localiza em “huma Nau France-
za” a introdução de livros ligados à revolução na Bahia. Ademais, 
mesmo que se deduza que é de As ruínas, de Volney, que está falando 
ao escrever “ensinavam os referidos livrinhos que se devia princi-
piar pela destruição da Religião”, pelo menos esse As ruínas sabe-
mos que veio de Portugal na bagagem de Muniz Barreto, conforme 
ele próprio declara no seu depoimento de 12 de fevereiro de 1799.28

Tratemos agora dos “livrinhos”, o que envolve a doutrinação 
teórica e ideológica do movimento de 1798. Que livros eram esses?

25 Arquivo Histórico Ultramarino, Bahia, caixas 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 51, 52 e 53.

26 Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Livro IV, “Intendência da Polícia”, 
p. 222v.-23.

27 Idem, p. 245v.-46.

28 Anais do Arquivo Público do Estado da Bahia, Salvador, v. 36, p. 306, item 
28, jul./dez. 1959.
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Na Bahia de fins do século XVIII, muito provavelmente a partir 
de 1794, é bastante conhecido o capítulo XXII de As ruínas, “Origem 
da idéia de Deus”, apreendido em cópias nas mãos de Domingos  
da Silva Lisboa, do tenente Hermógenes, de Luís Gonzaga e de Muniz 
Barreto e recordado pelo prisioneiro José Freitas de Sá Couto como 
sendo leitura dos que visitavam Luís Pires.29 É ainda Sá Couto quem 
indica Francisco Agostinho Gomes e o tenente Hermógenes como 
os tradutores dessas páginas do conde de Volney, sendo, entretanto, 
mais correto supor que essa tradução é a mesma que Muniz Barreto 
trouxe de Lisboa. 

Os outros “livrinhos” mais divulgados são a Fala de Boissy D’An-
glas e o Orador dos Estados gerais,30 os mais longos, e o Avisode Petes-
burgo, uma página,31 na qual contamos 270 palavras.

A Fala de Boissy D’Anglas é o discurso pronunciado pelo de-
putado de Ardeche, conde François Antoine Boissy D’Anglas, na 
Convenção Francesa, em 30 de janeiro de 1795.32 A cópia que está 
nos Autos da Devassa é a que foi apreendida entre os papéis de Luís 
Gonzaga.

O Orador dos Estados gerais, de 1789, cujo autor Katia Matto-
so33 identifica como sendo Jean Louis Carra, publicista nascido em 
1742 e morto na guilhotina em 1793, é possível que seja conhecido 
originariamente como opúsculo em forma de “livrinho”. Traduzido, 
porém, e copiado, foi apreendido em cadernos na casa de Domingos 
da Silva Lisboa, tenente Hermógenes, Muniz Barreto e Luís Gon-
zaga.34 Conforme declara o professor Muniz Barreto, foi ele quem 
o trouxe de Lisboa, onde o copiou do original emprestado por José 
Cipriano Rodomon.

O Aviso de Petesburgo, em cujo texto Katia Mattoso encontra 
“caráter místico e isotérico”, suspeitando “proceder ou de alguma 
associação mística de origem maçônica, ou de alguma seita mar-

29 Anais do Arquivo Público do Estado da Bahia, Salvador, v. 35, p. 129, jan./
jun. 1959. 

30 Arquivo Público do Estado da Bahia, Seção Histórica, maço 580.

31 Idem, maço 581.

32 Idem, maço 580.

33 MATTOSO, 1969, p. 97-106.

34 Anais do Arquivo do Público do Estado da Bahia, op. cit., v. 36, p. 431, 435, 
439, 476, jul./dez. 1959. 
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tinista”,35 foi recolhido entre os papéis do soldado Luís Gonzaga.  
No original, há supressão de palavras e substituições que sugerem 
um trabalho inacabado do autor ou tradutor, como nos exemplos  
da frase em que estão riscadas as palavras “autor” e “homens”, subs-
tituídas por “prim° de sua espécie”, e da última linha, em que é legí-
vel o corte na palavra “somos”. Seria mesmo da autoria de Norbona, 
como declarou Luís Gonzaga, ou tem origem europeia, como julga 
Katia Mattoso?

Além dessas quatro publicações, está apenso à devassa um 
exemplar da Gazeta de Lisboa. É o de 10 de outubro de 1797, que 
noticia a vitoriosa campanha de Napoleão Bonaparte na Itália e não 
deve ser menosprezado. 

Pelos depoimentos de Muniz Barreto e do tenente Hermógenes, 
parece ter circulado uma tradução de trechos da novela de Jean Jac-
ques Rosseau, Julia ou a nova Heloisa, que está registrada nos autos 
como sendo dois livros, “Júlia” e “A nova Heloisa”. Ao que tudo indi-
ca, porém, essa tradução circulou pouco, tanto que não foi apreen-
dida e não chegou até nós.

A repressão ao movimento apreendeu duas bibliotecas baianas 
dos fins do século XVIII, a de Cipriano Barata e a do tenente Her-
mógenes, e apreenderia uma terceira, caso as investigações em tor-
no do presbítero Francisco Agostinho Gomes fossem até o interior 
de sua residência de comerciante rico. Seriam as únicas bibliotecas 
particulares então existentes? Seus livros estariam circulando?

Para os iletrados da sedição, soldados, artesãos, mulatos, es-
cravos e descendentes de escravos, existiam as conversas, as frases  
e palavras repetidas, daí porque damos particular importância aos 
versos de Igualdade e Liberdade, achados na casa de Domingos  
da Silva Lisboa em 17 de agosto de 1798. Para Domingos da Silva 
Lisboa, chegaram às suas mãos através do cônego Salvador Pires  
de Carvalho e Albuquerque. Para Muniz Barreto, foram trazidos por 
“hum moço de Pernambuco”, José Porphirio, que apontava, por sua 
vez, como autor um religioso do Convento do Carmo.36

Mais que identificar o autor desses versos, importa observar que 
eles sintetizam a mensagem teórica e ideológica do pensamento ra-

35 MATTOSO, op. cit., p. 130.

36 Anais do Arquivo Público do Estado da Bahia, Salvador, v. 36, p. 306, 431, 
435 e 439, jul./dez. 1959. 
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cionalista, possuindo, também, as consignas políticas da revolução
antiabsolutista e democrática-burguesa. Lucas Dantas conhecia-os 
de memória, tanto já os escutara e repetira:37

Letra

Igualdade, eliberdade
No sacrário da razão
Ao lado da sã Justiça

Preenchem o meo coração

Decimas
1

Se acauza motriz dos entes
Tem as mesmas sensaçõens

Mesmos organos, eprecizoens;
Dados a todos os viventes
Seaqualquer sufficientes

Meios danecessidade
Remir deo com equadade,
Logo são impercretiveis
Ede Deos Leys infalíveis

Igualdade, eliberdade.

2
Se este dogma for seguido,

E detodos respeitado,
Fará bem aventurado

Ao povo rude, epolido.
Eassim que florescido

Tem daAmerica aNação!
Assim fluctue o Pendão

Dos Francezes, que a imitarão
Depois que affoutos entrarão

No Sacrario da razão.
3

Estes povos venturozos

37 Anais do Arquivo Público do Estado da Bahia, Salvador, v. 36, p. 621-622, 
jul./dez. 1959. 
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Levantando soltos os braços,
Desfeitos em mil, pedaços

Ferem grilhões vergonhozos,
Jurarão viver ditozos,
Izentos da vil cobiça,

Da impostura, e dapreguiça,
Respeitando os Seos Direitos

Alegres, esatisfeitos
Ao lado dasã Justiça.

4
Quando os olhos dos Baianos

Estes quadros divizarem,
Elonge desi lançarem
Mil despóticos tiranos

Quão felizes, e soberanos,
Nas suas Terras serão!

Oh doce commoção
Experimentão estas venturas,

Se ellas, meque futuras
Preenchem o meo coração.

Lucas Dantas declara que o autor era Muniz Barreto. Mas o im-
portante é que ele sabia os versos de memória, fato de que deduzi-
mos o seu papel comunicativo, popularizando algumas das ideias-
chaves da sedição intentada na Bahia em 1798.
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As duas fases 
do movimento

Divulgadas essas publicações, parece ter exist ido na Bahia um 
reduzido grupo de interessados na Revolução Francesa e nos acon-
tecimentos políticos da Europa. Não sabemos com exatidão quais 
os seus componentes. Borges de Barros,1 que os considerou organi-
zados em sociedade secreta do tipo maçônico, denominou-os Cava-
lheiros da Luz. Braz do Amaral2 acrescentou: “Deve ser notado aqui 
ter sido, segundo informações que possuo, a primeira loja maçônica 
na Bahia, fundada na povoação da Barra, sob o nome Cavalheiros 
da Luz”. Aceit ando como certas as informações de Borges de Barros 
e Braz do Amaral, o autor de A primeira revolução social brasileira, 
Afonso Ruy,3 colocou um pouco mais de pedra e cal na exist ência 
hist órica dos Cavalheiros da Luz, informando: 

1 BARROS, Francisco Borges de. Os confederados do Partido da Liberdade. 
Bahia: Imp. Off . do Est ado, 1922.

2 AMARAL, 1941.

3 RUY, Afonso. A primeira revolução social brasileira. 2. ed. Salvador: Tip. 
Benedit ina, 1951.
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Na casa do farmacêutico João Ladislau Figueredo de Melo, 
avistaram-se: o padre Francisco Agostinho Gomes, homem 
riquíssimo e o espírito mais iluminado da cidade pelo saber, 
cientista de renome, conhecedor profundo do inglês e do fran-
cês, e possuidor de vasta biblioteca, que era um ledor infati-
gável e ao par de todo o movimento científico do mundo; Ig-
nácio Siqueira Bulcão, remanescente da aristocracia agrá-
ria, misto de bandeirante e nobre, senhor de engenhos no 
Recôncavo, onde, tradicionalmente, conservava a direção 
da clã, disseminada pelas terras maravilhosas que se esten-
diam de Santo Amaro ao Iguape, celeiro da cidade; Cipriano 
José Barata de Almeida, cirurgião hábil, talentoso e de gran-
de popularidade pela simpleza do trato e piedosa assistên-
cia aos pobres, patriota ardente, tornando-se, por isso mes-
mo, figura destacada em todos os movimentos sediciosos  
de seu tempo; Francisco Muniz Barreto, professor de retóri-
ca em Minas do Rio de Contas, distrito de Jacobina, centro  
da mineração e o núcleo mais populoso do interior[,] o Tenen-
te Hermógenes de Aguillar Pantoja, do 2.° Regimento pago 
[...] Nessa fase, julho de 1797, é que se fundou no arrabalde  
da Barra, a associação secreta Cavalheiros da Luz, instalada 
talvez na própria casa de Figueredo Melo. 

Por sua vez, partilhando da “reserva emitida a êsse respeito por 
L. H. Dias Tavares”, Kátia Mattoso4 sugere que ainda é preciso re-
fletir e buscar novas fontes antes de uma conclusão final e taxativa 
contra a existência dos Cavalheiros.

De nossa parte, por mais que procurássemos, nada encontra-
mos referente aos Cavalheiros da Luz em 1798, nem nos autos das 
devassas, nem nas coleções de Ordens Régias e Cartas do Governo. 
Em compensação, há um documento arquivado na Seção de Manus-
critos da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro em que o seu autor 
anônimo denuncia a atuação da sociedade maçônica Cavalheiros  
da Luz na Bahia, por sinal que alinha alguns nomes de participantes, 
entre os quais o tenente Hermógenes, o farmacêutico João Ladislau 
de Figueredo e Melo e o cirurgião Cipriano Barata. Tudo isso, porém, 
em 1817.5

4 MATTOSO, 1969, p. 138.

5 Biblioteca Nacional, Seção Manuscritos, II-31, 36, 1.
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É provável que Borges de Barros e Braz do Amaral tenham co-
nhecido essa “memória”, deixando ambos de perceber, entretan-
to, que ela nada tinha com a Sedição Intentada na Bahia em 1798.  
Era engano explicável e compreensível, que não os desabona, quanto 
mais considerando a situação física de nossa documentação históri-
ca, arquivada sem maiores exames e sem a menor indicação. Além 
do mais, como uma espécie de testemunha da existência de maçons 
na Bahia, havia o problema da fuga do inglês, acusado de contra-
bando de pau-brasil, Thomas Lindley, em 1803, nessa mesma Bahia  
da Sedição de 1798 e com auxílio de baianos empolgados com práti-
cas maçônicas, como ele relata no seu Narrativas de uma viagem ao 
Brasil.6 Afinal, não era grande a diferença de anos entre 1798 e 1803. 
Por último, também deve ser somado, para a argumentação desses 
historiadores, um trecho das Recordações-Biographicas do coronel 
João Ladisláu de Figueredo e Melo, escritas por Evaristo Ladisláu 
e Silva, do qual destacamos: “figuravam alguns folhêtos semeádos 
pelos princípios revolucionários, que tomavam corpo na Europa;  
e como agrada sempre o homem que está no verdor da mocidade  
a exaltação com a qual se atavia e proclama o direito da liberdade, 
foi João Ladislau electrisado por esses livros e folhêtos”.7

Vamos colocar a questão da seguinte forma:

1) Dos fins de 1793 para começo de 1794, até julho, agosto e setembro 
de 1797, atuou na cidade do Salvador um pequeno grupo de “homens  
de consideração”, brasileiros que repudiavam a exploração colonial 
e sentiam atração pela França das ideias democrático-burguesas;

2) Não sabemos se esse grupo chegou a estruturar qualquer or-
ganização secreta, maçônica ou não maçônica;

3) Não possuímos qualquer elemento capaz de nos autorizar 
uma afirmativa ou uma negação de maçons na Bahia de 1798;

4) Os “homens de consideração”, brasileiros letrados, que liam  
e conheciam livros ou trechos de livros, folhetos e cópias de discur-
sos, formaram um pensamento contrário ao Absolutismo Monár-

6 LINDLEY, 1969, p. 128, 146.

7 LADISLÁU E SILVA, Evaristo. Recordações-biographicas do Coronel João 
Ladisláu de Figueirêdo e Mello…. Bahia: Tip. de Camillo de Lellis Masson 
& Cia., 1866.
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quico, daí localizarem nessa forma de regime político todos os males 
que afligiam os povos. Estiveram conversando com familiares e co-
nhecidos. Foram, porém, advertidos pelo governador D. Fernando 
para o perigo dessas conversas. É nessa altura que o tenente Hermó-
genes é “dado por doente” e Muniz Barreto volta para Rio de Contas;

5) As conversas desses “homens de consideração” cativam al-
guns soldados e artesãos de suas relações profissionais (Quartel: te-
nente Hermógenes conversa com o soldado Manuel de Santa Anna) 
e domésticas (Casa da madrinha de Manuel Faustino: Muniz Barre-
to, pretendente de D. Maria Francisca da Conceição e Aragão, con-
versa com Santos Lira);

6) Homens livres, mas socialmente discriminados, mulatos, sol-
dados, artesãos, ex-escravos e descendentes de escravos concebe-
ram a ideia de uma república que garantisse igualdade. São eles que 
estão falando em levante em 1798.

Quem está no grupo original?
Na conversa de José Raimundo Barata de Almeida com Manuel 

Faustino é muito vaga a referência (“muitas pessoas desabuzadas”) 
aos que falavam em “publicar nesta cidade aliberdade”.8 Nas decla-
rações de Domingos da Silva Lisboa, é das mãos do cônego Salvador 
Pires de Carvalho e Albuquerque que ele recebe os versos do poema 
Igualdade e Liberdade, o Sátiras francesas e um documento con-
tra a Companhia de Jesus, denominado Secreta dos jesuítas.9 Muniz 
Barreto mantivera conversas com os irmãos Borges de Barros, Do-
mingos e José, girando essas conversas em torno do “governo econô-
mico desta terra” – o que deveria envolver a política colonial portu-
guesa, com o monopólio do comércio, os preços fixos para o açúcar 
e o fumo e os impostos – e “sobre o Estado Político da Europa”10 −  
o que deveria significar a situação revolucionária da França. Tam-
bém visitara, “huma ou duas vezes”, o tenente Hermógenes, nes-
sas vezes fazendo-se acompanhar de José Borges de Barros, amigo  
de quem Muniz Barreto esperava auxílio para retornar a Lisboa.  

8 Anais do Arquivo Público do Estado da Bahia, Salvador, v. 35, p. 14, jan./
jun. 1959.

9 Ibid., v. 36, p. 435, jul./dez. 1959.

10 Ibid., p. 303.
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Por sua vez, Cipriano Barata pronunciava “palavras e discursos”  
a respeito do regime vitorioso na França,11 por isso mesmo caindo 
sob a desconfiança do Padre Fonseca Neves, que o denunciou para 
Lisboa. 

Cônego Salvador Pires de Carvalho e Albuquerque, Domingos  
da Silva Lisboa, Francisco Muniz Barreto de Aragão, Domingos Bor-
ges de Barros, José Borges de Barros, Cipriano José Barata de Almei-
da, tenente Hermógenes Francisco de Aguillar Pantoja e Raimundo 
José Barata de Almeida: são esses alguns dos nomes de relance cita-
dos no decurso das devassas, mas sobre os quais os desembargadores 
Costa Pinto e Avellar de Barbedo passam rapidamente. Não sendo 
possível, portanto, qualquer afirmativa mais conclusiva a respeito 
desses participantes em conversas e reuniões sigilosas em diversos 
pontos da cidade, acreditamos corresponder à verdade histórica  
a dedução que coloca o tenente Hermógenes no centro de articula-
ções que poderiam conduzir ao levante contra a ordem colonial-ab-
solutista na Bahia. É a ele que Sá Couto indica como tradutor, junta-
mente com Francisco Agostinho Gomes, dos capítulos de As ruínas 
que todos liam em casa de Luís Pires. Cita-o igualmente em reuniões 
na Barra e Itapagipe, com a presença de outros jovens militares,  
dos quais refere: o sargento-mor José Ramos e os tenentes José Go-
mes de Oliveira Borges e Manuel José de Melo.12 Luís Gonzaga decla-
rou conhecê-lo e a ele ser grato por causa da dispensa de guarda.13 
Lucas Dantas fizera para o tenente um tear de madeira e o convida-
ra para o batizado de sua filha. Em 1796, conduzindo o soldado Ma-
nuel de Santa Anna para a ronda no mar, aproveitou as queixas que 
ouviu para persuadi-lo da esperança de melhora: “he porque vossês 
são faltos de espirito, e de sentimentos, não são homens livres” –  
é o que diz. 

As atividades do tenente Hermógenes estão mais ou menos 
caracterizadas de 1796 até o segundo semestre de 1797. Simpá-
tico das ideias democráticas burguesas – o racionalismo, o ilumi-
nismo –, esse oficial militar brasileiro coloca-se como o elemento 
mais evidente da fase das conversas e reuniões de entre 1794-1797,  

11 Anais do Arquivo Público do Estado da Bahia, Salvador, v. 35, p. 180, jan./
jun. 1959. Itens 14 e 16.

12 Ibid., v. 35, p. 129, jan./jun. 1959.

13 Ibid., v. 36, p. 464, jul./dez. 1959.
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ora aparecendo em ligação direta com os soldados e artesãos de 
1798, ora através do irmão, Pedro Leão. Talvez pertença a ele o pla-
no do levante com o ataque direto ao Palácio em “dia de Ópera”.  
Todavia, não obstante os vários indícios, negou firmemente qual-
quer ideia ou atitude de sedição, mantendo-se como se desconhe-
cesse os soldados Luís Gonzaga e Lucas Dantas, o lavrante Luís Pires 
e os alfaiates João de Deus e Santos Lira.

Em julho, ou agosto/setembro de 1797, o coronel Ferreira e Lu-
cena, amigo e protetor do tenente Hermógenes, notou a inquieta-
ção na tropa de linha e foi informado das reuniões e das conversas.  
Em seguida, transmitiu o que sabia ao governador D. Fernando. 
Sem demonstrar alarme, D. Fernando convocou à sua presença  
o tenente Hermógenes e o advertiu. É o que sabemos. Não o prende, 
não decreta qualquer investigação. No entanto, recolhido em casa, 
“dado por doente”, o tenente só vai aparecer novamente no episódio  
do batizado da filha de Lucas Dantas. 

Para dar exemplo, o coronel Ferreira e Lucena ordenou “roda  
de pau” para o soldado Manuel de Santa Anna, de todos, o mais li-
gado ao tenente Hermógenes. Castigado e cheio de vergonha, o sol-
dado deserta.

A segunda fase do movimento é a dos soldados e artesãos.  
Em fins de 1797, na altura do batizado, Lucas Dantas encontra Luís 
Gonzaga e dele escuta amargas queixas sobre as discriminações con-
tra os mulatos.14 Em algum dia de maio ou junho de 1798, Lucas Dan-
tas e Manuel Faustino fazem a João de Deus as primeiras referências 
diretas e claras da ideia de um levante para estabelecer uma repúbli-
ca que acabasse com as discriminações sociais e de cor.

João de Deus procura Lucas Dantas em sua casa. Manuel Fausti-
no, que ali já se encontrava, diz a Lucas, apontando-o:

“– Aqui temos hum bom para a nossa empreza.”15

Mas não revelam do que se trata. Dias depois, Lucas convi-
da João de Deus para nova visita. E quando ele aparece, mostra-se  
desconfiado:

“– Você tem cara de falso, não lhe comunicarei o meo particular, 
porque tremo de vossê.”

14 Anais do Arquivo Público do Estado da Bahia, Salvador, v. 36, p. 295, jul./
dez. 1959.

15 Annaes da Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro, v. 45, p. 118, 1922. 
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João de Deus retira-se. Passados alguns dias, Lucas volta a pro-
curá-lo. Desculpa-se: 

“ − João, vossê desconfiou? De tão pouco se enfada? Apareça  
lá por caza, e lhe direi o que he”. 

Mais uma vez João de Deus atende ao convite. Nesta ocasião,  
os dois recebem João de Deus cordialmente. Riem:

“– Ele he capaz”, diz Manuel Faustino dos Santos Lira. E con-
tinuou: “– Nós o temos contemplado em hum certo número, para 
huma revolução.”

João de Deus quer saber o que é uma revolução. Eis a explicação 
de Lucas Dantas:

“– He fazer uma guerra civil entre nós, para que não se distin-
ga a cor branca, parda e preta, e sermos todos felices, sem exceção  
de pessoa, de sorte que não estaremos sujeitos a sofrer hum ho-
mem tolo, que nos governe, que só governarão aqueles que tiverem 
maior juízo, e a capacidade para commandar a homens, seje elle  
de que Nação for, ficando esta Capitania em Governo Democrático 
e absoluto”.16

É possível que não tenha sido tão longa a fala de Lucas Dantas. 
Essa, como aí está, é recordada por João de Deus e representa a soma 
de outras conversas e outras frases. Mas devia ser verdade a afirma-
tiva que a seguir fez Lucas Dantas, apresentando-se como o único 
responsável pela iniciativa daquele aliciamento: 

“− Elle de seo moto próprio tinha dado principio a isso”.
No seu depoimento, relatando esses encontros com João de Deus, 

Lucas Dantas contou que o alfaiate reagiu às suas demonstrações  
de suspeita afirmando saber “a matéria sobre q. vossês tratão”  
e ainda vangloriando-se de possuir “muita gente, que vossês igno-
rão, para esse fim”, citando nominalmente o tenente José Gomes 
de Oliveira Borges, o sargento Joaquim Antônio da Silva, o tenente 
Firmino de Souza Velho, Domingos da Silva Lisboa, o soldado José 
Antônio, o carapina Manuel Félix, o sargento Caetano de Oliveira 
Sobrinho e Ignácio da Silva Pimentel.17

Em novo encontro, Lucas Dantas disse a João de Deus:

16 Annaes da Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro, v. 45, p. 295, jul./dez. 
1959.

17 Anais do Arquivo Público do Estado da Bahia, Salvador, v. 36, p. 607, jul./
dez. 1959.
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“– Eu apresento cem homens, Antonio Joze bolieiro do tenen-
te coronel Caetano Mauricio Machado, cincoenta, o Lira quarenta  
homens para mais, só vossê é que se está deitando fora disso?”

Também ensinou:
“– Quando lhes fallar, digales assim: o Povo tem intentado huma 

revolução, afim de tornar esta Capitania em Governo Democrático, 
nelle seremos felices; porque só governarão as pessoas que tiverem 
capacidade para isso, ou sejão brancos, ou pardos, ou pretos, sem 
distinção de cor, e sim de juízo, e he melhor do que ser governado 
por tolos, e logo os convencerá.”18

No mês de julho, quando trabalhava em sua loja, Antônio Ig-
nácio Ramos, homem branco, alfaiate, testemunhou João de Deus 
declarar que “havia de ser nesta terra hum homem muito grande”. 
Acrescentou que João de Deus não se erguia na presença de apessoa-
dos, permanecendo sentado por desafio, como observou no dia em 
que o coronel Caetano Mauricio Machado entrara em sua oficina.19  
Um dia, o procurador de causas Francisco Xavier de Almeida es-
tranhou os chinelins de fino bico e os calções apertados que João  
de Deus vestia, este retrucou-lhe: 

“− Calle a boca este trajar he francez, muito brevemente verá 
vossa Mercê tudo francez”. 

Ainda em julho, passando na porta da oficina de João de Deus 
carregado em cadeira de arruar, Antônio Joaquim de Oliveira, que 
era mulato, ouviu a observação do alfaiate: “− Vossa Mercê não tem 
medo ao tempo, e porque he rico, não quer molhar os pés”. 

Como reagisse – “São Mercês de Deus” – escutou: 
“− Está feito e o tempo virá em que possa ser que eu ande de ca-

deira e Vossa mercê de pé”.20

Não seriam exatamente essas as palavras, mesmo porque fo-
ram lembradas por testemunha hostil ao alfaiate da Rua Direita  
do Palácio, mas elas marcam, de alguma forma, o comportamento 
de João de Deus após as conversas com Lucas Dantas e Manuel Faus-
tino. Ao que parece, porém, a atuação de João de Deus foi mínima,  
limitando-se exclusivamente aos convites para a reunião no Dique,  

18 Annaes da Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro, v. 45, p. 119, 1922.

19 Annaes da Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro, v. 43-44, p. 130, 1920.

20 Ibid., p. 134.
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feitos, aliás, a Joaquim José de Santa Anna e a Joaquim José da Veiga, 
por indicação de Lucas Dantas.21

Como se vê, o movimento saíra daquelas leituras, conversas  
e reuniões lembradas pelo prático de cirurgia José de Freitas Sá 
Couto em seu depoimento de 18 de setembro e ganhara uma fase 
de aliciamentos mais objetivos. Em certo dia de agosto, reunidos  
no sobradinho das portas do Carmo em que residia Luís Pires,  
um deles traz um recado do sargento-mor José Ramos. É o plano  
de levante:

“– Sem prejuízo, ou mortandade do povo, passando os funcioná-
rios aPalacio, e atacando ahi a pessoa do Excelentissimo governador, 
para effeito de aceitar o estabelecimento do novo Governo, e ser elle 
o chefe do mesmo.”22

Tinham adotado alguma providência de ordem prática? Nada in-
dica que sim; a reunião do Dique do Desterro ensina que não. Ainda 
estavam nas conversas. Não obstante tudo isso, embora não tenha 
realizado o levante que pretendia “reduzir o continente do Brasil  
a um governo de igualdade”, o movimento de 1798 participa de um 
quadro histórico rico e complexo, no qual identificamos a linha uni-
versal das revoluções democrático-burguesas, a profunda contradi-
ção entre a velha ordem da exploração colonial mercantilista e a nova 
ordem capitalista, a luta dos brasileiros pela autonomia nacional  
e o drama das discriminações em sociedade altamente comprometi-
da pelo sistema de trabalho escravo.

21 Annaes da Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro, v. 45, p. 119, 1922.

22  Anais do Arquivo Público do Estado da Bahia, Salvador, v. 35, p. 130-131, 
jan./jun. 1959.
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Apêndice A -
Calendário 
das prisões

1798
Agost o       16 Domingos da Silva Lisboa

23 Luís Gonzaga das Virgens e Veiga
26 João de Deus do Nascimento

Luíza Francisca de Araujo
José Gomes de Oliveira Borges
Caetano Veloso Barreto
Joaquim Antônio da Silva
José Joaquim de Sirqueira
Luís Leal
Lucrecia Maria Gercent
Manoel do Nascimento
Felipe Neri
Manoel Pereira

27 Ignácio da Silva Pimentel
29 Vicente
30 Romão Pinheiro

Domingos Pedro Ribeiro
Gonçalo Gonçalves
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Setembro   3 Felix Martins dos Santos
  9  Lucas Dantas do Amorim Torres
14 Manuel Faustino dos Santos Lira
15 Domingos Maria do Nascimento
     Anna Romana Lopes
19 Antônio Simões da Cunha
     Cipriano José Barata de Almeida

Outubro     3 Nicolau de Andrade
     José de Freitas Sá Couto
  4 Manuel José de Vera Cruz

Fortunato da Veiga Sampaio
Ignácio Pires
José Pires
João Pires
Salvador

  5 Cosme Damião Pereira Bastos
  9 Salvador Pereira Sodré
12 Manuel Pereira Savério
13 João Feliz dos Santos

Novembro, 5 João Fernandes de Vasconcelos

Dezembro, 20 Francisco Muniz Barreto de Aragão

1799 
Janeiro        4 Manuel de Santa Anna

  5 Tenente Hermógenes Francisco de Aguillar

CRONOLOGIA
Da devassa procedida pelo desembargador Avellar de Barbedo

1798
Agosto      12 Portaria de D. Fernando José de Portugal

14 Auto da Portaria
17 Apreensão de papéis em casa de Domingos 
     da Silva Lisboa
     Interrogatório de quatro testemunhas
18 Apreensão dos bens de Domingos da Silva Lisboa
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      Interrogatório de Thomazia Francisca Villela 
      e Clara Maria de Jesus
20 Termo de depósito dos bens de Domingos da Silva
       Lisboa
21 Auto de exame e reconhecimento de letras 
     dos papéis sediciosos
23 Interrogatório de quatro testemunhas
27 Interrogatório de Domingos da Silva Lisboa
28 Interrogatório de cinco testemunhas
29 Interrogatório de quatro testemunhas
30 Auto de exame e combinação de letras 
      dos papéis sediciosos
31 Interrogatório de Luís Gonzaga das Virgens

Setembro, 1 Interrogatório de Luís Gonzaga das Virgens
 4 Interrogatório de Luís Gonzaga das Virgens
10 Interrogatório de oito testemunhas 
12 Interrogatório de oito testemunhas 
14 Interrogatório de oito testemunhas
19 Interrogatório de três testemunhas
24 Interrogatório de duas testemunhas
27 Interrogatório de sete testemunhas
28 Interrogatório de Luís Gonzaga das Virgens

Novembro, 8 Auto exame e confrontação das letras de Silva
                           Lisboa e Luís Gonzaga

10 Portaria de D. Fernando, mandando libertar 
    Domingos da Silva Lisboa

Dezembro, 12 Carta Régia da Rainha D. Maria I

1799
Fevereiro, 18 Portaria de D. Fernando, divulgando a Carta Régia

20 Interrogatório de Domingos da Silva Lisboa
24 Portaria de D. Fernando, ordenando nova prisão
      para Domingos da Silva Lisboa
27 Interrogatório de quatro testemunhas
     Depoimento de Bento José de Freitas e Thomaz 
     Pereira da Fonseca
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28 Averiguação da pessoa de João da Silva Norbona
      Interrogatório de testemunhas
     Apresentação de Manoel João Reis a Gonzaga 
     que não o reconhece

Março, 1 Interrogatório de testemunhas
Interrogatório de 15 testemunhas sobre 
os papéis sediciosos

               2 Atestado dos escrivães sobre os presos Silva 
                   Lisboa e Gonzaga               

   3 Auto da Portaria de D. Fernando
  6 Careação de Bento José e Thomaz Pereira com Silva 

    Lisboa. Exame da assinatura de Gonzaga 
    no processo de 1793

   8 Termo de Conclusão
   9 Publicação do Acórdão

Notificação do Acórdão aos réus Silva Lisboa 
e Gonzaga

11 Juramento do bacharel José Barbosa de Oliveira, 
       defensor dos réus

Junho, 14 Embargos apresentados pelo Bacharel José Barbosa 
                   de Oliveira

Termo de Conclusão
Sentença

8 Certificado da morte de Luís Gonzaga

CRONOLOGIA
Da devassa procedida pelo desembargador Costa Pinto

1798
Agosto, 26 Portaria de D. Fernando

  Termo de Juramento
27 Denúncia pública que dá Joaquim José da Veiga
      Idem de Joaquim José de Santa Anna
      Idem de José Joaquim de Sirqueira
28 Auto para proceder a devassa

Depoimentos do tenente-coronel Alexandre 
Theotônio de Souza, Francisco Gomes de Souza, 
Carlos Balthazar da Silveira

29 Interrogatório do escravo Luís de França Pires; 
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Idem do soldado Ignácio da Silva Pimentel; Idem 
do escravo Vicente

30 Interrogatório do escravo Luís de França Pires
31 Depoimento de Luiza Francisca de Araújo

Interrogatório de Luís de França Pires

Setembro, 1 Devassa pela morte do cabra Antônio José
      Interrogatório de José Joaquim de Sirqueira

Depoimentos de Joaquim Marques Pessoa, 
Francisco
José da Silva Setúbal, Bento Joaquim de Mello

3 Depoimento do dr. Francisco Vicente Vianna
Idem de Manoel José Villela de Carvalho
Interrogatório do escravo Luís Leal
Idem do preto Vicente
Idem de Ignácio da Silva Pimentel

4 Idem do soldado Caetano Veloso
Idem de João de Deus do Nascimento

5 Idem de João de Deus do Nascimento
Idem do sargento Joaquim Antônio da Silva

6 Idem de João de Deus do Nascimento
 Idem do tenente José Gomes de Oliveira Borges

7 Idem de João de Deus do Nascimento
Idem de Romão Pinheiro
Depoimentos de Cipriano Alvares Barroso, 
Antônio Muniz Xavier, Manoel Francisco 
de Oliveira

8 Interrogatório de João de Deus do Nascimento
10 Idem de João de Deus do Nascimento

   Idem do escravo José Félix
11 Idem de João de Deus do Nascimento

 Idem de Gonçalo Gonçalves
12 Idem de João de Deus do Nascimento

Idem do bordador Domingos Pedro Ribeiro
13 Idem de João de Deus do Nascimento
14 Idem de Ignácio da Silva Pimentel
15 Depoimentos de João Rodrigues da Mota, 

Francisco Xavier de Almeida, Alexandre 
Theotônio de Souza, João da Costa Ferreira

18 Interrogatório de Lucas Dantas do Amorim Torres
20 Idem
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22 Idem
Idem de Manuel Faustino dos Santos Lira

25 Idem de Lucas Dantas do Amorim Torres
26 Idem de Cipriano José Barata de Almeida
27 Idem de Manuel Faustino dos Santos Lira
     Idem de José Raimundo Barata de Almeida

28 Idem de Antônio Simões da Cunha
 

Outubro, 1 Idem do alfaiate José do Sacramento
4 Idem do Fortunato da Veiga Sampaio

Idem do cabra José Pires
5 Idem do escravo Gomes Damião Pereira Bastos
    Idem do escravo Manuel José da Vera Cruz
    Idem do escravo João Pires
    Idem de Ignácio Pires
    Idem de José de Freitas Sá Couto
8 Idem de Nicolau de Andrade
9 Idem de João de Deus do Nascimento

Novembro, 2 Careação de João de Deus com Lucas Dantas, 
Santos Lira, Ignácio Pimentel, Santa Anna, 
Sá Couto

Dezembro, 12 Carta Régia da Rainha D. Maria I

1799
 Janeiro, 9 Interrogatório do tenente Hermógenes Francisco 

de Aguillar Pantoja
11 Idem

Fevereiro, 11 Idem de Manuel de Santa Anna
12 Idem de Francisco Muniz Barreto
14 Idem
15 Idem
     Idem de Manuel de Santa Anna
16 Idem do tenente Hermógenes
17 Exame mental de Lucas Dantas
     Auto de exame e averiguação feito nos segredos 

da cadeia da Relação
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20 Termo de prisão, hábito e tonsura de Lucas Dantas, 
João de Deus, Santos Lira, Ignácio Pimentel, 
Romão Pinheiro, José Félix da Costa,
Luís de França Pires, José Joaquim de Sirqueira,
Caetano Veloso, Antônio Joaquim da Silva, 
José Raimundo Barata de Almeida, Sá Couto, 
Nicolau de Andrade, José do Sacramento, 
Domingos Pedro Ribeiro, Antônio Simões 
da Cunha, Cipriano José Barata de Almeida,
Cosme Damião, Luís Leal, Ignácio Pires, João Pires,
Manuel José de Vera Cruz, Gonçalo Gonçalves, 
José Pires, Fortunato da Veiga Sampaio, Vicente, 
Felipe Neri Vasconcelos, tenente Hermógenes,
Manuel de Santa Anna, Francisco Muniz Barreto,
José Gomes de Oliveira Borges

23 Atestado dos escrivães sobre os 32 presos

Março, 6 Portaria de D. Fernando, mandando formalizar 
o Processo

8 Auto para formalizar o sumário
Termo de Conclusão

9 Acórdão do Tribunal da Relação
11 Intimação e notificação do Acórdão
12 Alvará para os réus ausentes Luís Pires, Pedro Leão

  Termo de juramento do defensor e curador dos réus
14 Termo de vista do bacharel José Barbosa de Oliveira

Maio, 16 Data dos Autos

Junho, 12 Defesa apresentada pelo Bacharel José Barbosa 
de Oliveira

Julho, 4 Certificado da conclusão dos Autos
             5 Termo de Conclusão

Setembro, 18 Testemunhos de Damasia M. da Conceição, 
Francisco M. Henriques de Oliveira, Úrsula 
Sonoral de Andrade, Clara Maria da Conceição

19 Acórdão do Tribunal da Relação
20 Entrega dos Autos do Acórdão

Autos de justificação da Damasia D. da Conceição
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23 Carta rogatória
Intimação da Sentença

25 Certificado do livro da Câmara Arquiepiscopal
Auto do sequestro dos bens de Luís Pires

28 Auto do exame feito no livro da Câmara Eclesiástica

Outubro, 3 Acórdão do Tribunal da Relação
 5 Entrega dos Autos
7 Termo de Conclusão

 18 Entrega dos Autos
Cópia do ofício do Conselho Ultramarino
Termo de Conclusão
Acórdão da Relação & Vistos

Novembro, 5 Auto de perguntas a Santos Lira
      Notificações do Acórdão
   7 Embargos
      Termo de Conclusão

Data dos Autos
Acórdão da Relação
Notificação do Acórdão
Embargos apresentados pelo Bacharel José 
Barbosa de Oliveira
Termo de Conclusão
Acórdão da Relação
Notificação do Acórdão

8 Pregão para Lucas Dantas, João de Deus 
e Santos Lira
Certificado da morte de Lucas Dantas, 
João de Deus e Santos Lira
Pregão para Ignácio Pimentel

12 Idem para Cosme Damião
     Termo que assina o capitão Dionizio

14 Pregão para Raimundo Barata
22 Termo que assina o capitão Almada
29 Juntada da cópia da Portaria de D. Fernando

     Termo de Juramento
     Juntada dos Autos
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Apêndice B -
Bens confiscados

Antônio Simões da Cunha
Em companhia do meirinho da Relação, Francisco Antônio 

Botelho, o escrivão João Luís de Abreo nada encontrou para confi s-
car. Para cobrar-se de aluguéis atrasados, Joaquim Marques Peçanha 
já havia penhorado seis cadeiras velhas, duas bancas de madeira 
branca e uma caixa. Isso em 24 de setembro de 1798. Em diligên-
cia efetuada em 12 de janeiro de 1799, confi scou 8 mil réis (8$000) 
em mãos de Manoel Francisco de Oliveira. (Annaes da Bibliotheca 
Nacional do Rio de Janeiro, v. 43-44, p. 189, 198-199, 1920-1921).

Caetano Veloso Barreto
Na casa de Manoel Lôbo, seu sogro, o escrivão João Luís de Abreo 

e o meirinho da Relação, Francisco Antônio Botelho, só encontra-
ram uma camisa e uma ceroula, em 11 de outubro de 1798. Caetano 
viera de Alagoas. Depois de sentar praça, casara com a fi lha de Ma-
noel Lôbo. Além de soldado, era sapateiro. (Annaes da Bibliotheca 
Nacional do Rio de Janeiro, v. 43-44, p. 197, 1920-1921).
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Cipriano José Barata de Almeida
Além dos 74 volumes sequestrados em 22 de setembro de 1798, 

no dia 24 o escrivão João Luís de Abreo confiscou os cinco escra-
vos de sua propriedade, Noé, Moisés, Isaias, Custódia e Raquel; uma 
banca, seis cadeiras, uma tina, um leito velho, dois baús, dois cai-
xões velhos de madeira, três camas de pretos e uma estante de li-
vros. (Annaes da Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro, v. 43-44, 
p. 187-188, 1920-1921).

Domingos Pedro Ribeiro
Bordador. Nada possuía. (Annaes da Bibliotheca Nacional do 

Rio de Janeiro, v. 43-44, p. 193, 1920-1921).

Fortunato da Veiga Sampaio
Em 9 de março de 1799, o escrivão João Luís de Abreo e o meiri-

nho da Relação, Francisco Antônio Botelho, confiscaram a escrava 
Rita, da nação nagô, e o crioulo Luís, herdados de sua mãe, Rita Ma-
ria. (Annaes da Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro, v. 43-44,  
p. 200, 1920-1921).

Gonçalo Gonçalves de Oliveira
Alfaiate, recebia obras dos mestres que tinham oficina. Nada 

possuía. (Annaes da Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro, v. 43-
44, p. 193, 1920-1921).

Hermógenes Francisco de Aguillar Pantoja (tenente)
5 de janeiro de 1799. Além dos 26 livros, o escrivão e o meirinho 

confiscaram um moleque da nação mina, ainda boçal uma escrava, 
duas banquinhas de jacarandá, uma mesa pequena, três cadeiras de 
campanha, duas varas, uma arca coberta de couro cru, um candeei-
ro pequeno de lata, seis pratos, cinco xícaras, um bule pequeno, dois 
copos de vidro e um cálice. (Annaes da Bibliotheca Nacional do Rio 
de Janeiro, v. 43-44, p. 199, 1920-1921).

Ignácio da Silva Pimentel
24 de setembro de 1798. O escrivão e o meirinho confiscaram 

um calção de ganga, uma camisa, dois pares de ceroula, cinco pares 
de meias brancas, um calção amarelo, um chapéu bastante usado. 
(Annaes da Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro, v. 43-44, p. 191-
192, 1920-1921).
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João de Deus do Nascimento
19 de setembro de 1798. Em companhia do carcereiro Bento José 

de Freitas, de Antônio José Coelho Maia, meirinho da Alfândega  
do Tabaco, Francisco Carvalho, escrivão da Conservadoria da Moe-
da, e José Pereira Ramos, escrivão do meirinho da freguesia de San-
tana, o escrivão João Luís de Abreo confiscou uma mesa grande, com 
duas gavetas; uma caixa velha de vinhático, com moldura de jaca-
randá e duas gavetas; duas mesas de vinhático; um cabide; um cabi-
de sem coberta de madeira; duas cadeiras de madeira branca; cinco 
bancos velhos de madeira branca; oito entrecostos e sete assentos  
de sola para cadeiras; uma espada velha e partida; dois pares  
de meia de seda lavadas; um ferro de engomar de alfaiate; uma tesou-
ra pequena de alfaiate; uma tesoura de alfaiate; duas calças de cetim  
de matrizes para meninos; meio côvado de cetim preto; uma cor-
rente velha de metal amarelo, com sinete; prosa com cinco dúzias  
e nove botões de linha branca; duas dúzias de botões; 10 botões no-
vos de metal; uma quarta de cassa com ramos de ouro; duas casa-
cas de pano, velhas e sem forro; cinco varas de cadastro de lã ama-
rela; um calção de ganga amarelo; um calção de pano muito velho  
e desmanchado; um par de calças de pano da Costa; um par de cal-
ças compridas de aninhagem; dois dianteiros de jaleco; vara e meia 
de aninhagem; uma farda do Regimento auxiliar; um colete e par  
de calças de ganga amarelo para menino; um buldrie para soldado; 
dois calções de ganga; seis dianteiros de colete, muito velhos; uma 
casaca de pano preto com botões brancos de metal; um par de calças 
de ganga para menino; seis dúzias e quatro pares de bentinhos, sem 
estampas; uma escova velha; dois pentes; um cilício de latão; uma 
estampa de N.S. da Piedade; um pescocínio; uma forma de sapato, 
para homem; uma cama muito antiga; uma casaca velha, de pano 
verde; uma casaca velha, de pano encarnado; três jalecos; pantalo-
nes de chita azul e branca; dois côvados de olandina; três côvados 
de baetilha de algodão; uma casaca de pano verde, cortada e sem 
forro; meios corpos de olanda; 1/3 de pano fino branco, uma garrafa 
de vinho verde; uma grelha de ferro; um pote e um coco; e retalhos 
de fazendas. (Annaes da Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro,  
v. 43-44, p. 183-184, 1920-1921).
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João Fernandes de Vasconcelos
8 de novembro de 1798. Estava em casa de Manoel Fernandes 

Vianna. Viera de Pernambuco tratar de algumas questões na Bahia. 
Nada possuía. (Annaes da Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro, 
v. 43-44, p. 197-198, ano).

Joaquim Antônio da Silva
Sargento. Residia com o pai, meirinho da Intendência Geral  

do Ouro. Nada possuía. (Annaes da Bibliotheca Nacional do Rio de 
Janeiro, v. 43-44, p. 191, 1920-1921).

José de Freitas Sá Couto
5 de outubro de 1798. Nada possuía. (Annaes da Bibliotheca  

Nacional do Rio de Janeiro, v. 43-44, p. 195, 1920-1921).

José Gomes de Oliveira Borges
24 de setembro de 1798. Residia na casa do pai de Joaquim  

Antônio da Silva. Não trouxera móveis ou escravos. Nada possuía. 
(Annaes da Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro, v. 43-44, p. 190, 
1920-1921).

José do Sacramento
Nada possuía. (Annaes da Bibliotheca Nacional do Rio de Janei-

ro, v. 43-44, p. 194, 1920-1921).

Luís Pires
31 de agosto de 1798. O escrivão e o meirinho encontraram  

a casa fechada, mas foram informados de que a parda livre Damazia, 
mãe de Luís Pires, havia recolhido os bens e saíra da cidade. Confis-
cados depois: seis cadeiras de campanha, duas bancas de madeira, 
uma arca de madeira branca pintada, fechadura e chave, dois tam-
boretes rasos de madeira branca, uma cama de vento com lastro  
de lona e duas mesas de madeira branca. (Annaes da Bibliotheca 
Nacional do Rio de Janeiro, v. 43-44, p. 179, 181, 217, 1920-1921).

Lucas Dantas do Amorim Torres
20 de setembro de 1798. Na loja do sobrado de Francisco Avellar 

Espinola, onde residia, o escrivão confiscou, depois de fazer arrom-
bar a porta pelo entalhador Florencio José de Miranda, uma cama 
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velha quebrada, um caixão pequeno de madeira, um tinteiro de lou-
ça, um painel de N. S. do Carmo, um banco, uma navalha velha, dois 
pés de arca e um livro espanhol de cronologia. (Annaes da Biblio-
theca Nacional do Rio de Janeiro, v. 43-44, p. 182, 1920-1921).

Manuel Faustino dos Santos Lira
Nada possuía. Vivia em casa de sua madrinha, Maria Francisca 

da Conceição e Aragão, que o alimentava e vestia. (Annaes da Bi-
bliotheca Nacional do Rio de Janeiro, v. 43-44, p. 192, 1920-1921).

Manuel de Santa Anna
“[...] soldado muito pobre”. Nada possuía. (Annaes da Bibliothe-

ca Nacional do Rio de Janeiro, v. 43-44, p. 200, 1920-1921).

Nicolau de Andrade
Vivia em casa do pai Boaventura de Andrade. Nada possuía. 

(Annaes da Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro, v. 43-44, p. 195-
96, 1920-1921).

Pedro Leão de Aguillar Pantoja
Possuía uma casaca de riscado, de seda. Nada mais. (Annaes da 

Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro,v.  43-44, p. 201, 1920-1921).

Raimundo José Barata de Almeida
Residia na casa do irmão, Joaquim José Barata de Almeida. Nada 

possuía. (Annaes da Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro, v. 43-
44, p. 188, 1920-1921).

Romão Pinheiro
Residia na casa do pai, João Pinheiro de Lemos. Soldado e alfaia-

te. Nada possuía. (Annaes da Bibliotheca Nacional do Rio de Janei-
ro, v. 43-44, p. 195, 1920-1921).
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1) MANUSCRITOS
Brasil / Rio, Est ado da Guanabara
Biblioteca Nacional:

Apontamentos sobre os acontecimentos que se deram 
na Bahia desde 1817, II – 31, 36, 1.
Lembranças sobre algumas insurreições havidas na Ba-
hia, II – 33, 35, 11.
Primeiros movimentos para a Independência do Brasil, 
I – 31, 30, 5.
Abaixo-assinado dos moradores da cidade da Bahia, II – 
33, 21, 13.
Representação do Tesoureiro do Celeiro Público, II – 33, 
22, 27.
Celeiro Público da Bahia, II – 33, 24, 40.
Representação dos vivandeiros e condutores de manti-
mentos, 1798, II – 33, 25, 52
Informação sobre a Bahia, 1798, I – 28, 23, 34.
Cartas e Portarias, I – 3, 3, 7.
Cópias de vários papéis sediosos, I – 28, 23, 1/ n. 1 – 12.  
Devassa que procedeu o desembargador Francisco Alva-
res da Cost a Pinto, 11/3/2.

Fontes documentais
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Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro:
Descrição da Bahia, tomo IV, lata 402, manuscrito 69.
Salvador, Estado da Bahia

Arquivo do Estado da Bahia:
Ordens Régias.
Cartas do Governo a Sua Majestade (1796-1799), maços 137, 
138, 139 e 140.
Cartas do Governo a várias autoridades.
Portarias, Licenças e Ordens Diversas (1798-1800), maços 
473 a 475.
Revolução dos Alfaiates (1798-1799), maços 576, 577, 578, 
579, 580 e 581.
Testamento de João Ladislau de Figuereiro e Melo, Seção Judi-
ciária, 347, 672.22, maço 143, documento 3.
Inventário de José Pires de Carvalho e Albuquerque, Seção 
Judiciária, 347.919.62 + 347.672.22, maço 141, documento 2.

Instituto Geográfico e Histórico da Bahia:
Processos Judiciais (1793-1798), 8.113.

Portugal
Arquivo Nacional da Torre do Tombo:
Intendência da Polícia (1783-1825), livros de n° 1 e de 4/216 
a 23/235.
Correspondência da Polícia, termos assinados sobre Política, 
maço 584.
Polícia secreta, denúncias, maço 595.
Balança Geral do Comércio do Reino de Portugal, livros de n. 
191 a 208.
Junta do Comércio: ofícios e contas da Mesa de Inspeção 
(1761-1820), maços de n. 1 a 18.
Coleção de Leis que proíbem os navios em portos do Brasil, 
Ministério do Reino, livro 360.

Arquivo Histórico Ultramarino:
Bahia, série de documentos catalogados, caixas de n. 41 a 82.
Bahia, série de documentos não catalogados, caixas de n. 1 a 108.
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Biblioteca Nacional:
Balança Geral do Comércio do Reino de Portugal, Fundo Ge-
ral, 34 – caixa 31, 10, 10.522, 9.197, 234, 9.198-99, 10.478-79, 
10.491, 4.533, 10.715 a 10.717.
Coleção Pombalina, Navios franceses aprezados, maço 659.
Instituto Nacional de Estatística
Balança do Comércio do Reino de Portugal com os seus Domí-
nios e o Estrangeiro.

França
Archive Marine:

Dossier Antoine René Larcher.

Archives Nationales:
Marine C1 166.
Colonies C4 109 a 112.

2) IMPRESSOS
Autos de devassa do levantamento e sedição intentados na 
Bahia em 1798. Anais do Arquivo Público do Estado da Bahia, 
Salvador, v. 35, p. 1-280, jan./jun. 1959.
Autos de devassa do levantamento e sedição intentados na 
Bahia em 1798. Anais do Arquivo Público do Estado da Bahia, 
Salvador, v. 36, p. 281-634, jul./dez., 1959.
A inconfidência da Bahia em 1798: devassas e sequestros. An-
naes da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, v. 43-44, p. 83-
255, 1920.
A inconfidência da Bahia em 1798: devassas e sequestros. An-
naes da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, v. 45, p. 3-421, 
1931.
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AMARAL, Braz do. A conspiração Republicana da Bahia de 1798. In: AMARAL, Braz 

do. Fatos da vida do Brasil. Bahia: Tip. Naval, 1941. p. 5-17. cap. 2, p. 15.

ANDRADE, Manoel Correia de. O sentido social e popular da Inconfi dência 

Bahiana. Resenha Literária, Recife, 1949. 

AUTOS de devassa da Inconfi dência Mineira. Rio de Janeiro: [s.n.], 1936-38. v. 4, p. 

48; v. 1, p. 100. cap. 1, p. 28. 

AZEVEDO, Thales de. Povoamento da cidade do Salvador. [Salvador]: Ed. Itapuã, 

[1969]. cap. 1, p. 6.  

BARROS, Francisco Borges de. Avisos e proclamações. Annaes do Archivo Publico 

e do Museu do Estado da Bahia, n. 9, p. 45-75, 1922.

BARROS, Francisco Borges de. Cartas a sua majestade – Anno 1798 – Tratados 

de 3 denuncias. Annaes do Archivo Publico e do Museu do Estado da Bahia, 

n. 8, p. 39-55, 1921. 

BARROS, Francisco Borges de. Cartas regias. Annaes do Archivo Publico 

e do Museu do Estado da Bahia, n. 9, p. 113-149, 1922.

BARROS, Francisco Borges de. Comercio da Bahia Colonial com a Africa e a India. 

Annaes do Archivo Publico e Inspetoria dos Monumentos, n. 20, p. 3-284, [1931].

BARROS, Francisco Borges de. Como foram executados os inconfi dentes 

da sedição de 1798, na Bahia. Annaes do Museu da Bahia, n. 17, p. 229-233, 1929.
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Pablo Iglesias Magalhães1

Certo dia, numa visit a à família Tavares, enquanto aguardava 
a ch egada do prezado Luís Guilherme, o professor Luís Henrique 
Dias Tavares gentilmente fez as honras da casa. O meu anfi trião co-
meçou a narrar episódios da sua juventude e a hist ória da sua for-
mação política e intelect ual. Ao longo da conversa, relatou que, em 
fi ns dos anos de 1960, um agente do governo est ivera em sua casa 
e, diante da sua biblioteca particular, quest ionou-lhe: “quais desses 
livros são subversivos?” Ao que o professor lhe retrucou: “Todos! To-
dos os livros são subversivos!” Claro que essa resp ost a não lhe fa-
cilit ou a sit uação, mas o mest re tem razão, todos os livros são sub-
versivos. Poucos livros, contudo, são seminais. Hist ória da sedição 
intentada na Bahia em 1798 é um livro seminal.

Seminal no sentido de que insp irou as novas gerações de his-
toriadores a dedicarem-se a est udar a Conjuração Baiana de 1798, 
um episódio singular da hist ória da Bahia, mas que se integrava 
ao cenário mais amplo de declínio do Antigo Sist ema Colonial. 

1 Doutor em Hist ória Social pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). 
Professor do curso de Hist ória da Universidade Federal do Oest e da Bahia 
(UFOB). É bibliófi lo.

posfácio
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Embora não fosse desconhecida à historiografia brasileira, em ra-
zão dos documentos já divulgados, seu autor observara que “ainda 
precisa aparecer uma sua história”. Com reconhecida competência 
e dedicação, o professor Luís Henrique fez a história clara e sim-
ples de um episódio que, se não estava esquecido, permanecia ne-
gligenciado pelos compêndios e pelos acadêmicos brasileiros, que 
 se limitavam a discutir a Inconfidência de Minas Gerais e o martírio 
de Tiradentes. 

História da sedição intentada (1975) tornou a Conjuração Baia-
na acessível e possibilitou que fosse debatida dentro dos cursos uni-
versitários de História. Antes desse livro, era demasiado difícil tratar 
dos eventos de 1798 de forma objetiva e didática. Após sua publica-
ção pelo Instituto Nacional do Livro, a Conspiração dos Alfaiates 
gradualmente passou a compor as ementas dos docentes e o imagi-
nário dos discentes dos cursos superiores de História, aparecendo, 
nas décadas seguintes, também nos livros escolares. 

Foi esse o livro que colocou os conjurados baianos nas univer-
sidades, mas também foi ele que os colocou além dos ambientes  
acadêmicos. O público pôde conhecer (ou reconhecer) os perso-
nagens de 1798. O mundo político e os movimentos sociais reco-
nheceram naqueles homens representações de seus anseios e lutas  
contemporâneas. 

Seus sete capítulos são um roteiro preciso dos eventos ocorri-
dos em Salvador naquele turbulento ano de 1798. É a primeira obra 
sobre o tema a estabelecer uma cronologia das devassas realizadas 
pelos desembargadores Avellar de Barbedo e Costa Pinto, dando-
nos um caminho para trilhar a documentação dispersa e confusa  
já editada nos Anais da Bibioteca Nacional e nos Anais do Arquivo 
Público do Estado da Bahia.

Além disso, o conjunto de documentos consultados, fruto de esme-
rada pesquisa arquivística, acresce o valor da obra. O segundo capítulo 
apresentou e analisou os boletins sediciosos que causaram tanta con-
trovérsia nas ruas da cidade da Bahia em agosto de 1798. No anexo, foi 
impressa pela primeira vez a relação do Frei José do Monte Carmelo, 
conservada manuscrita no Instituto Histórico e Geográfico Brasilei-
ro, que narra o suplício de João de Deus, Manoel Faustino, Lucas Dan-
tas e Luís Gonzaga das Virgens.
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Portanto, um livro seminal que inspirou as gerações seguintes, 
tanto mais que sempre pudemos contar com o afeto e dedicação do 
seu autor. Peço licença ao leitor para narrar o dia em que o conheci. 
Era 25 de novembro de 2005, na Faculdade de Filosofia, e o profes-
sor Luís Henrique estava na minha banca de qualificação do mes-
trado. Suas considerações generosas foram registradas numa carta, 
datada de dois dias antes, que ele lera e me entregou. Escrevendo 
eu sobre as guerras neerlandesas e confissões reformadas no século 
XVII, o professor questionou-me sobre a presença do protestantis-
mo nas capitanias brasílicas no fim do século XVIII que tanto teria 
influenciado os conjurados baianos, visto que nas denúncias eram 
acusados de ler os escritos de Lutero e Calvino.

Ao término dos trabalhos, ele me entregou o envelope e den-
tro havia outro papel. Era uma carta de António Henrique Rodrigo  
de Oliveira Marques (1933-2007), eminente historiador da maço-
naria portuguesa, datada de 25 de novembro de 2000, exatamen-
te cinco anos antes daquele dia. Nela estava uma resposta a ques-
tões levantadas pelo professor baiano ao seu colega luso a respeito  
de José Borges de Barros, misterioso personagem ligado aos even-
tos de 1798, desaparecido da cidade do Salvador entre maio e junho  
de 1797, mas que tem seu nome incluso no rol das denúncias.  
Na missiva, Oliveira Marques confirma apenas que encontrara nos 
fundos documentais do Santo Ofício de Lisboa, no processo 16.805, 
perguntas judiciais em que o nome de Barros surge como falsifi-
cador de moedas, conforme registrado no primeiro volume da sua  
História da maçonaria em Portugal (1990).

A entrega das cartas me levou a reler a História da sedição 
intentada, mas o nome de José Borges de Barros só aparecia três 
vezes ao longo do texto (p. 80, 96 e 97). Na semana seguinte, con-
tudo, pude ler Da sedição de 1798 à revolta de 1824 na Bahia, em 
que o mesmo personagem assume maior importância. Esse livro 
era, em muitos aspectos, a continuação das pesquisas iniciadas ao 
longo dos anos de 1960 e 1970 e lá estava novamente José Borges  
de Barros. Personagem esquivo que o professor perseguira durante 
quatro décadas de pesquisa, mas que sempre conseguiu se esconder 
nas sombras da História. Afinal, quem era José Borges de Barros,  
de que forma se relacionava com a maçonaria, qual sua participação 
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na Sedição de 1798 e quais os seus planos na capital inglesa no início 
do século XIX? É possível, agora, oferecer algumas respostas acerca 
desse personagem.

A origem de José Borges de Barros, até o presente, é fruto  
de uma tremenda confusão genealógica, levando ao equívoco todos 
que sobre ele escreveram, desde Francisco Borges de Barros até  
o próprio mestre, além de István Jancsón e Alexandre Mansur Ba-
rata. A origem dessa confusão está nos Autos da Devassa, por conta  
de uma parte do depoimento do réu Francisco Moniz Barreto  
de Aragão de que “havendo estado na capital em 1797 frequentou  
a casa de José Borges de Barros, seu vizinho, há pouco chegado  
da Ilha da Madeira, o qual era irmão de Domingos Borges de Bar-
ros”. Por conta dessa afirmação, todos os historiadores acima de-
duziram que José Borges de Barros era filho do capitão Francisco 
Borges de Barros e de Luísa Clara de Santa Rita, portanto, irmão  
do poeta Domingos Borges de Barros, futuro visconde de Pedra 
Branca. Essa origem, contudo, está equivocada. 

Natural da cidade da Bahia, José Borges de Barros era, segun-
do informação dele próprio, filho do capitão Sebastião Borges  
de Barros (falecido em 9 de dezembro de 1766) e de sua concubina, 
Izabel do Carmo, mulher solteira (Arquivo Histórico Ultramarino  
de Lisboa, Bahia – Catálogo Eduardo Castro, docs. 18.858 e 18.859). 
Barros afirma nos documentos aqui referidos que possuía outros ir-
mãos e que seu pai o “criou, educou e reconheceu sempre.” Fr. Santa 
Maria Jaboatão, no seu catálogo genealógico das famílias baianas, 
escondeu ou ignorou a origem de José Borges de Barros, pois afir-
ma que Sebastião Borges de Barros não teve filhos. Tivera, contudo,  
filhos de um relacionamento extraconjugal que nasceram mestiços, 
já que José era tido ora por pardo, ora por mulato. 

Sebastião era um dos homens mais poderosos da capitania  
da Bahia, tendo sido capitão de Sergipe do Conde e chefe político  
de Santo Amaro da Purificação (1743-53), além de integrar a Mesa 
de Inspeção da Bahia (1760). Irmão do doutor João Borges de Barros 
e do cônego Luis Antonio Borges de Barros, circulava muito bem 
nos meios intelectuais da capitania, alcançando publicar seus poe-
mas em Lisboa. Esse trânsito intelectual, aliás, indica que as ligações 
do seu filho com a maçonaria setecentista podem ter sido iniciadas 
muito antes dos eventos de 1798.
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Os historiadores da Conjuração de 1798 discutem a existên-
cia de uma sociedade maçônica chamada Cavalheiros da Luz, que  
supostamente seria a primeira loja maçônica no Brasil, atuando 
contra o absolutismo português. Não é possível confirmar sua exis-
tência, mas decerto que indivíduos iniciados na maçonaria transita-
vam pelo Atlântico e pela capitania da Bahia pelo menos desde 1760,  
a exemplo de José Mascarenhas Pacheco Pereira Coelho de Melo, só-
cio da Academia dos Ocultos (1745-51), fundador da Academia Bra-
sílica dos Renascidos (1759) e autor de Glorias de Lysia (1748), cujo 
um dos três exemplares conhecidos se encontra na posse do autor 
dessas linhas, que traz impresso as divisas daquela primeira socie-
dade: Occultos Intensus Fulget (Oculta o Brilho Intenso). 

Coelho de Melo, que veio para a Bahia por ordem do poderoso 
ministro e pedreiro-livre Sebastião de Carvalho e Melo, o Marquês 
de Pombal, para extinguir os jesuítas, era confrade de Sebastião Bor-
ges de Barros, pai de José Borges de Barros, na Academia Brasílica 
dos Renascidos. Naquele espaço intelectual privilegiado da colônia 
transitavam também outros indivíduos suspeitos de pertencerem 
à maçonaria, como o poeta Claudio Manoel da Costa, inconfiden-
te mineiro que se correspondia com membros da família Borges  
de Barros. A presença de maçons na Academia Brasílica dos Renas-
cidos, por volta de 1760, pode ser uma explicação para a afirmação 
de Joaquim Felicio dos Santos de que “no meiado do seculo passado 
já funcionava na Bahia o grande oriente maçônico”, conforme afir-
mou nas Memórias do Distrito Diamantino (Rio de Janeiro, Typo-
graphia Americana, 1868, p. 253). Nasceria no âmbito da Academia 
Brasílica as relações da família Borges de Barros com sociedades ini-
ciáticas? Decerto, José Borges de Barros foi admitido na maçonaria 
na Ilha da Madeira possivelmente por volta da década de 1780, anos 
antes de regressar para a Bahia.

Em 1795, o primo de José, Francisco Borges de Barros (este sim, 
pai do Visconde de Pedra Branca), requereu ao Conselho Ultrama-
rino seu direito à herança de Sebastião Borges de Barros, que insti-
tuíra por seus herdeiros e testamenteiros seus irmãos João Borges 
de Barros e o cônego Luis Antonio Borges de Barros. Amparou-se 
em copiosa documentação que incluiu certidões da rainha D. Maria, 
do governador D. Fernando José, do desembargador Avellar Barbe-
do e de vários militares (AHU, Bahia, Cat. Eduardo Castro, docs. 
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27.886-27.938). É claro que um militar de carreira, filho legítimo  
e bem-apadrinhado teve mais sucesso em conseguir a herança  
do que um filho mulato nascido fora do casamento. Penso que José 
Borges de Barros enviou seu pedido de legitimação ao Conselho Ul-
tramarino para alcançar parte da herança de seu pai, mas foi prete-
rido pelos filhos e agentes das elites baianas. Sua presença na Bahia, 
a partir de 1795, talvez tenha se dado por conta da questão da he-
rança do seu pai. Decerto, isso lhe fez experimentar as contradições  
de uma sociedade estamental e escravista, estimulando sua oposi-
ção àquele sistema excludente. 

Nos dois anos seguintes, estabelece na Bahia um círculo de ami-
zade com indivíduos que compartilham seus ideais. Sua participa-
ção nas conspirações que precederam a Sedição de 1798 ainda é obs-
cura. É descrito nos Autos da Devassa de 1798 como “homem pardo, 
que pouco tempo antes tinha vindo aqui da Ilha da Madeira, com  
o dizignio de se estabelecer em negocio, e que assistia na vizinhan-
ça delle declarante” (Autos, ed. 1998, p. 887). A testemunha José 
Barbosa de Oliveira confessou “ter ouvido dizer que fora dado um 
jantar cerca de há três anos, quando se encontrava na Bahia o com-
boio de Bernardo EsquiveI. Fora na Barra, organizado pelo músico 
Luís Vieira, vulgo Saracura, e o negociante Borges, ambos mulatos”.  
O processo do Santo Ofício de Lisboa registra que “o Borges se ga-
bava de ter entrado em uma sedição no Brasil, em que houve alguns 
réus justiciados” (idem, fl. 34v). Sabemos, contudo, que estava fora 
da Bahia desde meados de 1797, seguindo para Lisboa.

Na Corte, em março de 1798, tentou conseguir o cargo de escri-
vão da correição da Ilha da Madeira por concessão dos serviços mili-
tares de um suposto primo baiano chamado José Ângelo Jordão, mas 
seu pedido foi indeferido. (AHU, Lisboa, Cat. Eduardo Castro, doc. 
14.806) Ainda em Lisboa, em 1799, a Intendência de Polícia estava 
observando Barros por conta de sua ligação com a maçonaria, e seus 
agentes tentaram detê-lo “por ser franco-maçon, [...] mas que tendo 
notícias antes desta diligência queimara muitos papeis sedicioso.” 
(ANTT, Santo Ofício, proc. 18.805, fls. 33v) Um relatório do desem-
bargador José Anastácio Lopes Cardoso diz que Barros era um 

[...] famoso franco-maçon, brasileiro de origem e adiantado 
nos graus da seita na ilha da Madeira onde residiu anos; que 
parece entrou na projetada sedição da Bahia em 1796 [sic] 
como dizem os ditos Correios; implicado na diligência que eu 
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fiz contra os maçons em 1799 com os irlandeses. (INSTITUTO 

HISTÓRICO E GEOGRÁFICO BRASILEIRO, Lata 21, doc. 2)

Ser adiantado em graus confirma que Barros pode ter sido ad-
mitido na maçonaria pelo menos 15 ou 20 anos antes. Mais uma vez, 
ele escapou e por volta de 1800 estava na Inglaterra, onde planejou 
seu grande golpe contra o sistema colonial, a falsificação de papel-
moeda, cuja implicação ampliou o interesse do prof. Luís Henrique 
Dias Tavares no personagem. 

A notícia de que estava envolvido na falsificação de moedas 
já havia sido detectada por Oliveira Marques, mas não se conhe-
cia os detalhes do plano. É possível, agora, escrever sua história.  
As autoridades policiais inglesas divulgaram para a imprensa lon-
drina algumas informações sobre os planos de José Borges de Barros  
e seus cúmplices, que foram publicados sob o título de Particulars  
of a Forgery attempted to he practised on the Bank of Lisbon. Barros 
é descrito pela Cobbett’s political register (v. 3, from january to june. 
London, Cox and Baylis, 1803, p. 562-563) como um homem “visan-
do à total subversão de toda a ordem e subordinação”, e a Walker’s Hi-
bernian Magazine de 1803 define o mulato baiano como “um homem 
que possui poderes intelectuais surpreendentes”, mas que “represen-
tava perigo para a sociedade por uma base perversa de princípios” (p. 
195-197) por conta das suas operações audaciosas na capital. Seu plano  
de falsificação de moedas, contudo, foi detectado pelo que os jornais  
da época chamaram de “ocorrência providencial”.

 No dia 2 de junho de 1803, o embaixador português na In-
glaterra, D. Lourenço José Xavier de Lima (1767-1839), foi à casa  
do magistrado Mr. John Bond, em Sloane Street, acompanhado 
por um “técnico respeitável”. Esse técnico havia afirmado que vira  
no extremo oeste da cidade uma impressora que produzia “uma 
imensa quantidade de notas do Banco de Lisboa”, que havia sido 
fundado há pouco tempo. O embaixador pediu o conselho do Mr. 
Bond, que sugeriu não alardear o caso enquanto o investigavam.

Segundo a Cobbett’s political register, anteriormente, Barros 
já havia sido preso na Inglaterra por falsificação, mas que, devido 
à imprudência e precipitação das autoridades judiciais, “fugiu com 
a punição insignificante de ser enviado para fora do país como um 
estrangeiro”. Ainda segundo aquele periódico, “desprezando o pe-
rigo, [...] voltou, e renovou suas depredações associado a Silvester 
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Godlia [...] e John Farrell, um delegado de Manchester”. Isso está  
de acordo com o processo no Santo Ofício de Lisboa (ANTT, Santo 
Ofício, proc. 18.805, fl. 33v), que registra que Barros foi exilado para  
a Holanda e depois regressou para Londres.

O outro sócio desse grupo era um homem chamado Diogo (ou Ja-
mes) Gillington, apontado pela imprensa como membro da Society 
of United Irishmen, organização republicana criada em 1791 para 
afastar da Irlanda o controle político britânico. Os United Irish-
men, em abril de 1794, entraram em negociação com a França re-
volucionária e conseguiram, entre 1796-97, o apoio militar e naval  
da França contra o despotismo monárquico inglês. A Rebelião Ir-
landesa de 1798 foi derrotada pela superioridade militar da mo-
narquia inglesa. Gillington conhecera Borges na cadeia em Londres  
e o encarregaria, posteriormente, de espalhar papéis sediciosos em 
Lisboa. (idem, fl. 35) 

De Silvester Godlia só foi possível apurar que vivia num sítio  
em Bethnal Green Road, onde John Farrell conheceu Barros e Gillin-
gton. Barros enviou Godlia para a cidade do Porto em 1802 durante 
sete semanas para buscar os bilhetes bancários a serem falsifica-
dos. Um certo Diogo (ou James) Smith, que morava em Fetter Lane,  
foi contratado para abrir as chapas, sendo dois selos em aço e cinco 
de madeira, que produziram 4 mil bilhetes. (idem, fls. 29v-30) Far-
rel confessa que Godlia também era maçom. (idem, fl. 33v)

José Borges de Barros sabia escolher seus aliados e possuía pelo 
menos dois agentes em Lisboa. O primeiro, possivelmente maltês, 
chamado Alexandre Assupard (ou Azupard ou Azzopardi), que em 
alguns documentos também surge com o sobrenome Barros. O se-
gundo, de acordo com o depoimento de Gillington, era “um fulano 
Sardinha”, que foi o procurador de Borges de Barros e quem lhe re-
meteu, de Lisboa para Londres, os bilhetes encontrados com Farrell. 
(idem, fls. 5v-6) 

Também passou despercebido pelos historiadores quem era o 
tal “fulano Sardinha”, procurador de Barros. Trata-se de Simão Pi-
res Sardinha (1751-1808), nascido em Tijuco, Minas Gerais, filho de 
Manuel Pires Sardinha com a célebre Chica da Silva, ou seja, mu-
lato tal qual o Borges. Começou a carreira como militar em Minas, 
mas, em seguida, frequentou a Universidade de Coimbra e foi ad-
mitido sócio correspondente da Academia de Ciências de Lisboa. 
Amigo de Joaquim José de Silva Xavier e de Joaquim Vieira Couto,  
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Simão Pires foi procurado em sua casa no Rio de Janeiro pelo pró-
prio Tiradentes para traduzir o Recueil des Loix Constitutives des 
colonies Angloises: confédérées sous la dénomination D’Etats-U-
nis de L’Amerique-Septentrionale e, segundo os Autos da Devassa  
mineira, era dele a arma apreendida em posse do Mártir da Incon-
fidência. Foi implicado na Inconfidência Mineira (1789) e, mesmo 
morando em Lisboa, foi apanhado pela Devassa e preso pelo Inten-
dente Geral de Polícia Diogo Inácio de Pina Manique, implacável 
perseguidor de maçons, conforme a documentação publicada no 
volume 2 do Anuário do Museu da Inconfidência (1953). A denún-
cia de falsificação de moedas em 1803 torna-se, então, o primeiro 
registro documental de uma ligação, pessoal ou política, entre sujei-
tos ligados aos episódios de 1789 de Minas, e de 1798 na Bahia.

Não se trata de uma simples falsificação de moedas de cobre por-
tuguesas de pouco valor. O plano de José Borges de Barros era muito 
mais sofisticado e ambicioso, projetando a falsificação de 40 mil li-
bras. Em 1803, cada libra esterlina valia 3.561 réis e as 40 mil libras 
falsificadas equivaliam em moeda portuguesa a 360 mil cruzados, 
correspondendo a cerca de 1% do que rendia anualmente a Espanha 
em todas as suas minas de prata e ouro nas Américas (36 milhões de 
cruzados) e equivalendo a 22 arrobas ou 330 quilos de ouro. Tanto 
mais que o papel-moeda estava ampliando seu prestígio, visto que, 
naquele mesmo ano, Joaquim José Rodrigues de Brito publicaria nas 
suas Memórias políticas sobre as verdadeiras bases da grandeza 
das nações e principalmente de Portugal que “o dinheiro de banco, 
ou papel moeda, quando elle tem todo o seu credito, e valor, [...] se-
ria ainda mais interessante que o ouro.” (Lisboa, Impressão Régia, 
1803, Tomo II, pp. 13-14 e 103) 

Barros, contudo, precisava de recursos para obter a tecnologia 
de impressão necessária para falsificar o papel-moeda. Seu financia-
dor foi Thomas Pemberton, morador de Foley Street, Westminster, 
“que emprestara dinheiro [100 libras] para as despezas de falsifi-
cação com promessa do competente lucro.” (ANTT, Santo Ofício, 
processo 18.805, fl. 31) A Cobbett’s political register assinalou que, 
em maio de 1802, Gillington e John Farrell já haviam sido trazidos 
presos de Liverpool, sob a acusação de forjar notas pequenas em cir-
culação. Farrell afirmou aos inquisidores de Lisboa que seu “verda-
deiro ofício é de impressor” (ANTT, Santo Ofício, processo 18.805, 
fl. 29), ou seja, deveria saber operar a parte tecnológica do projeto 
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de Borges de Barros. Assim, informa a Cobbett’s political register,  
Farrell foi posto sob vigilância durante dois meses e cada procedi-
mento realizado diariamente era reportado para Mr. Bond e o em-
baixador, que receberam um relatório revelando que “alguns portu-
gueses neste país foram os principais agentes no exercício da falsi-
ficação, que alcançaram £ 40.000 em notas de Lisboa, de £ 5 cada.” 
Por portugueses, entende-se José Borges de Barros.

Barros determinou que Farrell e Gillington transportassem as 4 
mil notas de Londres para Lisboa, a bordo da escuna Antuérpia, co-
mandada por George Dickenson. Mr. Bond e o embaixador, cientes 
dessa remessa, enviaram uma carta às autoridades em Lisboa ime-
diatamente após a escuna deixar o rio Tâmisa. O Antuérpia entrou 
no porto de Lisboa em 16 de março, onde já era aguardado pelos 
agentes de Pina Manique, que detiveram Farrell e Gillington, encon-
trando no fundo falso de um baú as notas falsificadas.

No que seria empregada essa fortuna? A resposta está no pro-
cesso do Santo Ofício, onde John Farrell afirma que Borges de Bar-
ros dizia “que logo que tivesse soma suficiente, principiava uma re-
volução no Brasil contra Portugal” (idem, fl. 33) e que “o principal 
objeto de falsificação do papel moeda era o adquirir grandes somas 
para passar ao Brasil, e aí administrar a sublevação fazendo espa-
lhar muitos papeis sediciosos.” (fls. 33-33v) O irlandês revela que 
Borges “elogiava muito a conduta dos ditos Rebelliães que tinham 
morrido como homens [na Bahia], e que ele queria fazer uma ação 
heróica, ainda que tivesse o mesmo fim.” (idem, fls 39-40) 

Farrel denuncia os três aspectos do plano de Borges. Primeiro 
dizia que “logo que tivesse considerável soma de dinheiro adquirido 
com a falsificação de moeda papel e metálica, se havia de oferecer 
ao governo francês para a sublevação do Brasil.” (idem, fls 39-40)  
Em segundo, que “com o dinheiro que levava, havia animar os po-
bres a fabricarem manufaturas mesmo no Brasil aonde são proibi-
das as fábricas. Que então o Governo havia por segui-los na criação 
das ditas manufaturas, e que nesta perseguição havia de indispor  
o povo, e dar ocasião a insurreição apoiada pela Tropa para este fim 
disposta, e comprada, e que esta insurreição havia ser acontecida 
na Patria delle Borges” (idem, fl. 42), ou seja, na capitania da Bah-
ia. Farrell ainda confessa ao inquisidor que o plano de Barros con-
sistia em convocar “um oficial de maior Patente, hum fulano Paulo,  
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e fazendo erigir manufaturas contra a vontade do governo.” (idem, 
fl. 34v) Penso que o “fulano Paulo” seja Paulo José de Mello Azeve-
do e Brito (1779-1848), então tenente do 2º Regimento de Infanta-
ria de Linha, que suponho ter sido pedreiro-livre e que teve amplo 
prestígio político na Bahia nas décadas seguintes. Por fim, planejava 
matar os oficiais portugueses, “substituindo-lhes por Americanos.” 
(idem, fl. 42)

Ainda segundo a Cobbett’s political register, “Um homem cha-
mado Alexander Assupard de Barros foi detido em Lisboa, de cuja 
conexão nesta operação, não pode haver dúvida, a partir de cartas 
com a assinatura de Borges encontradas em sua posse”. Com Gillin-
gton ainda foi apreendida uma planta da cidade de Lisboa − assina-
lando a Ribeira Nova, o arsenal, as ruas, praças, edifícios públicos  
e casas −, que confessou ter lhe sido entregue por Borges de Barros. 
Uma das casas assinaladas no desenho era a casa de Assupard.

Os quatro cúmplices de Barros na falsificação de papel-moeda 
tiveram sorte diversa. Silvester Godlia conseguiu fugir da prisão  
em Lisboa, no que a imprensa britânica chamou de “wonderful esca-
pe” ou “extraordinary escape”. Alexandre Assupard, posteriormen-
te, adquiriu propriedades no Rio de Janeiro. O mais interessante deles,  
o irlandês John Farrell, com 43 anos, foi descrito pela Cobbett’s como 
“íntimo aliado do traidor Despard”. O nome completo do “traidor”  
é Edward Marcus Despard.

Pouco conhecido entre os historiadores brasileiros, o coronel 
Despard (1751-1803) comandou uma fracassada conspiração con-
tra a monarquia britânica em 1802, denominada Despard plot.  
Antes disso, porém, serviu no exército britânico e tornou-se funcio-
nário nas colônias, atuando na Guerra de Independência Americana  
na Jamaica, Nicarágua e em Belize. Casou-se com a afro-ameri-
cana Catherine e juntos foram para Londres em 1790, onde ade-
riram ao movimento abolicionista. Despard planejou assassinar 
o rei George III e ocupar lugares estratégicos da capital inglesa, 
como o Banco da Inglaterra e a Torre de Londres, como um pre-
lúdio para uma rebelião mais ampla pelos habitantes da capi-
tal. A conspiração foi interceptada pelas autoridades e resultou 
na execução de Despard e seis de seus cúmplices, sob acusação 
de alta traição, em 21 de fevereiro de 1803. Thomas Pemberton,  
o financiador de Borges de Barros, também foi implicado na conspira-
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ção de Despard.2  Há ainda a afirmação de que “sem publicidade, um John 
Farrell, prisioneiro em Limerick, foi executado em fevereiro de 1804, 
por traição.”3 Penso que esse pode ser o Farrell cúmplice de Barros  
e Despard.

Tanto Borges de Barros quanto Despard, homens que viveram 
a dinâmica política do Atlântico nos fins de 1700, compartilhavam 
ideais abolicionistas e de liberdade política. José Borges de Barros 
conhecera Marcus Despard em Londres? Sabemos que possuíam 
cúmplices em comum, John Farrell e Thomas Pemberton. Decer-
to, Borges de Barros teve mais sorte que seus associados bainenses  
e irlandeses, que terminaram seus dias num patíbulo. Os dois cons-
piradores partilham uma concepção de liberdade e igualdade uni-
versais, expressa na ideia de raça humana, em oposição aos critérios 
de raça e nação que estavam sendo reforçados, que também podem 
ser encontrados na obra The Rights of Man (1791), de Thomas Pay-
ne, com a tradução em português solicitada por Borges de Barros 
(idem, fl. 31v), em William Blake, Lydia Hardy e, também, em Cons-
tantin François de Chassebœuf, conde de Volney e autor de As ruí-
nas (1791), que circulava ultracopiado e traduzido pelas mãos dos 
conspiradores bainenses desde 1797, assim como em traduções in-
glesas pelas mãos dos United Irishmen.  

Após sua fracassada aventura na Inglaterra, José Borges de Bar-
ros volta para as sombras da História. Perdemos novamente seu ras-
tro. O plano de financiar uma revolução na Bahia não teve sucesso, 
mas podemos visualizar melhor, agora, o ambicioso projeto do mu-
lato baiano e dos seus aliados.

Há, não obstante, outras questões importantes acerca da Con-
juração Baiana aguardando novos historiadores que as elucidem.  
O autor da Sedição intentada na Bahia registrou que “estava abrin-
do mais algumas janelas e portas, de modo a estimular outros traba-
lhos acerca deste tema”. Melhor do que apresentar todas as respos-
tas, o mestre ofereceu às gerações seguintes as perguntas corretas, 
estimulando a imaginação e a pesquisa histórica.

2 WORRALL, David. “The Mob an “Mrs Q”: William Blake, William Ben-
bow, and the context of regency radicalism”. In: DISALVO, Jackie (Org.). 
Blake, politics, and history. New York: Garland Pub., 1998. p. 178.

3 LANDRETH, Helen. The pursuit of Robert Emmet. New York: Whittlesey 
House, [1948]. p. 391. 
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O livro do professor Luís Henrique Dias Tavares, que em boa 
hora ganha segunda edição, atenua a impiedade da afirmação de Ju-
les Michelet, que considera os historiadores como vampiros do san-
gue dos mortos. Pelo contrário, História da sedição intentada na 
Bahia em 1798 bem demonstra que nós podemos lhes salvar a alma. 
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Apêndice C -
A noite dos 
condenados1

Eles, os1que foram enforcados e depois de mortos tiveram os seus 
corpos esquartejados na tarde de 8 de novembro de 1799 na cidade 
do Salvador, capit ania da Bahia, eram quatro: dois soldados da tro-
pa paga, Luís Gonzaga das Virgens e Lucas Dantas de Amorim Tor-
res; um aprendiz de alfaiate, Manuel Faust ino dos Santos Lira; e um 
mest re alfaiate e dono de ofi cina de alfaiate, João de Deus do Nasci-
mento. Todos pardos (mest iços de negro e branco) e fi lhos ou netos 
de pais ou avós escravos, tinham sido presos em dias alternados dos me-
ses de agost o e setembro de 1798.

Depois de 14 meses nos cubículos sit uados nos porões do ve-
lho prédio da Câmara Municipal da cidade do Salvador, de repeti-
dos interrogatórios, acusações de crimes de sedição e rebelião e de 
serem defendidos pelo advogado José Barbosa de Oliveira, eles, os 
quatro, foram reunidos no entardecer do dia 5 de novembro de 1799 

1 Texto lido na Academia Portuguesa da Hist ória em 31 de maio de 2006. 
O autor é sócio de mérit o dessa Academia centenária. Publicado na Re-
vist a de Hist ória da Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, ano 2, n. 15, 
p. 73-77, dez. 2006.
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para escutarem que estavam condenados a morrer na forca armada  
na Praça da Piedade – pena igualmente imposta a outros acusados, 
que, todavia, escaparam da condenação máxima: um, o ourives Luís 
Pires, por ter desaparecido; e três por alegações aceitas pelos juízes 
do Tribunal da Relação na capitania da Bahia. Por isso, eles foram  
os únicos que escutaram o tamanho da pena a que tinham sido 
condenados. Em seguida, sob grilhões nos pés, foram levados para  
o Oratório da Câmara no entardecer daquele 5 de novembro. 

Ali permaneceram três noites, 5, 6 e 7 de novembro de 1799.  
A sentença do Tribunal da Relação determinara que seriam enforca-
dos na tarde de 8 de novembro na Praça da Piedade, assim denomi-
nada por invocação à Nossa Senhora da Piedade. A forca, chamada 
forca nova porque datava de pouco tempo e ainda não fora utiliza-
da, erguia-se em um terreno de propriedade dos frades carmelitas 
descalços, bem na frente da igreja e convento que esses religiosos 
construíram e que ainda existe com a beleza de sua nave e da cúpula 
branca que a cobre. 

A história guardou as três noites dos condenados em duas “re-
lações” escritas pelo frade carmelita descalço Frei José do Mon-
te Carmelo, na época Prior do Convento de Santa Tereza. São dois 
manuscritos, um se encontra no indispensável Arquivo Histórico  
Ultramarino, sob a indicação: Papéis da Bahia, Caixa 57, Documento 
n° 19.750 e tem o seguinte título: “Notícia da execução que se fez  
na cidade da Bahia em 8 de novembro de 1799 aos libertinos que 
saíram produzidos na sentença da Relação da sublevação intentada  
na cidade da Bahia.” Eu o localizei em dias do mês de março de 1966, 
no decurso dos seis meses em que vivi na encantada cidade de Lis-
boa, com bolsa de pesquisa do Ministério dos Negócios Estrangeiros 
de Portugal. Portanto, há 40 anos.

O segundo manuscrito, “Outra relação feita pelo padre frei José 
do Monte Carmelo, religioso carmelita descalço”, está guardado  
no valioso arquivo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 
com a seguinte indicação: Descrição da Bahia, Tomo IV, Lata 402, 
manuscrito 69. Está no meu livro História da sedição intentada  
na Bahia em 1798, publicado em 1975 pela Editora Pioneira e hoje 
esgotado. 

Mas não consegui saber quem foi Frei José do Monte Carmelo; 
primeiro porque o arquivo dos carmelitas descalços no conven-
to de Santa Tereza desapareceu quando esses religiosos deixaram  
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a Bahia depois do 2 de Julho de 1823, a data final e magna da guerra 
pela independência do Brasil na Bahia, e segundo porque os carme-
litas descalços no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, os dois cen-
tros culturais mais importantes dos carmelitas descalços no Brasil 
de hoje, responderam às consultas que lhes fiz informando-me des-
conhecer onde se encontravam os arquivos dos carmelitas descalços 
na Bahia do século XVIII e boa parte do século XIX. 

Observo que as duas “relações” são ao menos diferentes no tom. 
A “relação” que se encontra no Arquivo Histórico Ultramarino tem 
um tom condenatório que não se repete na “relação” que está no ar-
quivo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Nesta, permito-
me acentuar, o tom é de piedade. Contudo, uma e outra valem igual-
mente como uma dor que não desaparece. Também por isso avalio 
que naquela tarde de 5 de novembro de 1799, Frei José do Monte 
Carmelo subiu as escadas de pedra que levavam dos cubículos nos 
porões da Câmara Municipal até o Oratório como um religioso cris-
tão tocado pela dor que ele assistia, a cruz erguida sobre os quatro 
seres humanos peados pelos grilhões nos pés, 40 guardas ao lado, 
com chibatas nas mãos, e ele, cercado por 20 religiosos, segurando 
os quatro condenados com orações. 

Frei José do Monte Carmelo não localizou com exatidão a data  
de cada noite que passou na vigília e assistência aos condenados. 
Não obstante, suponho que os episódios que registrou não ocorre-
ram na noite de 5 de novembro, mas sim nas noites de 6 e 7, no mais 
provável, na noite de 7, véspera do dia marcado para as execuções. 
Foi na noite de 7 que os guardas vieram chamá-lo – ele estava fora  
do Oratório – para que assistisse o aprendiz de alfaiate Manuel Faus-
tino dos Santos Lira, um jovem frágil, com o rosto fino e marcado 
pela varíola que o atacara quando menino, tinha 22 anos e era o mais 
jovem dos quatro. Ele jazia desmaiado com uma tira de pano aperta-
da no pescoço. Frei José escreveu: “Chegando perto dele, o achamos 
afogado com a dita tira de pano, já sem sentidos, e cortando esta 
(que já estava tão unida com a carne que foi forçoso feri-lo para de-
satar) permaneceu grande espaço como morto, até que com a água 
que se lhe deitava pela boca tornou a si dando um grande suspiro”. 

Manuel Faustino pediu a mão do frade logo que conseguiu falar. 
Disse: “Dê-me sua mão sagrada” e a beijou. Confessou que trouxera 
uma tira de pano da prisão, que amarrara uma ponta nos grilhões, 
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puxara para as suas costas e, com ela bastante distendida, enlaçara 
o pescoço, apertando-a depois com os pés até desmaiar. Também 
contou que tentara morrer no cubículo em que se encontrava en-
fiando um prego na altura do coração. Não morrera, mas ainda tinha 
o prego enfiado no peito. 

O soldado Lucas Dantas foi o segundo. Em certa altura da noi-
te de 7 de novembro, ou na madrugada de 8, ele enfiou uma colher  
de prata na garganta, uma e outras vezes. Estava nessa situação de-
sesperada quando chamou Frei José e lhe entregou a colher pedindo 
que a escondesse para que não caísse nas mãos dos guardas. 

Frei José do Monte Carmelo testemunhou que o soldado Luís 
Gonzaga das Virgens e o mestre alfaiate João de Deus do Nascimen-
to não tentaram suicídio. Subiram, porém, da prisão para o Orató-
rio como loucos. O frade escreveu: “Pareciam uns verdadeiros lou-
cos”. Os 20 religiosos carmelitas descalços que os acompanhavam 
tinham se envolvido com os guardas para acalmar Luís Gonzaga 
e João de Deus, mas não conseguiram. Eles entraram no Oratório 
agitados. Não falavam. Luís Gonzaga fechara os olhos. Foram cha-
mados dois médicos, que atestaram fingimento. Não era a primei-
ra vez que apresentavam esse comportamento. Nas duas vezes em 
que assim procederam na prisão, os médicos que os examinaram 
opinaram que estavam fingindo doença mental que em verdade não 
tinham. De nada adiantou que repetissem essa opinião. Eles conti-
nuaram agitados. Foi por isso que na hora de descê-los do Orató-
rio para comporem o cortejo que os levaria até a forca, os guardas  
os amarraram nas cadeiras em que foram conduzidos – Luís Gon-
zaga e João de Deus carregados, Lucas Dantas e Manuel Faustino 
andando.

Com eles, formaram no cortejo outros sete condenados. A con-
denação que o Tribunal da Relação lhes dera os obrigava a assistir 
o suplício de Luís Gonzaga, João de Deus, Manuel Faustino e Lucas 
Dantas, depois de sofrerem 100 chibatadas, cada um, no Pelourinho, 
erguidos no Largo do Terreiro de Jesus. A condenação estabelecera 
também que seriam embarcados em navios da rota da África para 
que seus comandantes os jogassem em diferentes locais da costa 
ocidental da África que não fossem do domínio da rainha de Portu-
gal, Dona Maria I. Foi o que realmente sucedeu, conforme provam as 
declarações dos comandantes de navios que obedeceram as ordens 
dos juízes do Tribunal da Relação. 
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Frei José do Monte Carmelo narra que Luís Gonzaga já estava 
com a corda no pescoço, o carrasco colocando-lhe o capelo da alva, 
quando deu sinais de ter recuperado a consciência. Perguntou onde 
estava e, antes de ouvir a resposta, pediu para confessar. O frade 
galgou a escada do patíbulo e escutou Luís Gonzaga pedir que lhe 
abrissem os olhos, “fechados e pegados de modo que não os podia 
abrir” e o deixassem descer para uma verdadeira confissão. É o que 
está na “relação” guardada no arquivo do Instituto Histórico e Geo-
gráfico Brasileiro.

Frei José continua a narrativa informando que o juiz de fora que 
presidia as execuções, João da Costa Carneiro de Oliveira, também 
escutou o pedido de Luís Gonzaga e concedeu que descesse da forca. 
A ordem das execuções foi alterada. Manuel Faustino ocupou o lugar 
de Luís Gonzaga e foi o primeiro a cair no alçapão. Lucas Dantas  
foi o segundo.

Frei José escreveu que, antes de descer do patíbulo – é evidente 
que sem a corda no pescoço –, Luís Gonzaga se dirigiu ao povo re-
unido depois do quadrado formado por três fileiras de soldados ar-
mados. O texto do frade reproduz a fala de Luís Gonzaga, que passo 
a transcrever como está no manuscrito: 

Sigão a ley do verdadeiro Deus, a religião católica, que he só  
a única verdadeira, tudo o mais é engano; quando eu a servia, 
sem duvida alguma vivia eu tão bem, ainda que pobre, talvez 
independente, porém depois que eu dei ouvidos a uns cader-
nos, a um Voltaire, a um Calvino, a um Rousseau, deixei o q. 
não devia e por isso vim parar neste lugar. Senhores quem qui-
zer ser mau seja so por si, e não convoque os mais aqui em que 
dão liberdade, olhai Senhores, quem quizer Senhores todos, 
falo geralmente com todos. Liberdades, e Igualdade he isto.  

E apontou para a forca, continuou: 

Sendo tantos os culpados no mesmo delito, e q. estes quatro 
por desvalidos pagarão com pena última, Deus q. olha para os 
pequeninos, e abraça a estes q. olhão do desprezo, permitio q. 
a Sua Misericórdia se fizesse sobre elles.
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Frei José desceu da forca com Luís Gonzaga. Estava escutando-o 
quando ergueu os olhos para a forca e viu que João de Deus “perma-
necia impenitente”. Gritou-lhe: “João de Deus, olha para Gonzaga, 
vê a dor e as lágrimas com q. está fazendo a sua confissão, não quei-
ras ser o único desgraçado”. Luís Gonzaga o acompanhou no mesmo 
pedido. Pouco depois, ao voltar para a forca e ter a corda colocada 
no pescoço, Luís Gonzaga exclamou: “Ajudai-me padres nesta hora. 
Jesus me olha” – e caiu no alçapão. João de Deus chorava. Frei José 
aproximou-se dele e perguntou por que chorava. Ele respondeu: 
“Por ser a morte de Gonzaga tão ditosa”. E o frade lhe respondeu: 
“Não digas isso, filho, porque podes ter outra semelhante.” Ele foi  
o quarto enforcado.

Seguiu-se o esquartejamento dos seus corpos. A cabeça de Lu-
cas Dantas foi degolada – sucedeu o mesmo com os outros três –  
e depois espetada em um poste no Dique do Desterro; os demais  
pedaços foram expostos no caminho do Dique para o Largo de São 
Francisco, onde residira. No mesmo local, foi exposta a cabeça  
de  Manuel Faustino dos Santos Lira. A cabeça de João de Deus foi ex-
posta na Rua Direita do Palácio, hoje Rua Chile, suas pernas, braços  
e tronco espalhados nas ruas do Comércio, na Cidade Baixa. A cabeça  
e as mãos de Luís Gonzaga foram pregadas na forca, a cabeça espe-
tada no patíbulo.

O calor dos dias 9, 10 e 11 de novembro apressou a decomposição 
dos seus corpos. Urubus desceram sobre eles. No dia 11, os Irmãos 
da Santa Casa de Misericórdia pediram ao governador Dom Fernan-
do José de Portugal que ordenasse retirá-los para o bem da saúde  
de todos os que habitavam a cidade do Salvador. Todavia, ali ficaram 
até a madrugada do dia 15 de novembro (supõe-se), quando foram 
retirados e enterrados em locais até hoje desconhecidos.

Lisboa, 31 de maio de 2006.

Luís Henrique Dias Tavares
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Anexo A -
Outra relação 
feita pelo Frei José 
d’Monte Carmelo, 
religioso carmelita 
descalço1

No dia 8 de novembro de 1799 governando est a Capit ania 
da1Bahia o Sr D Fernando de Portugal foraó just içados com pena 
capit al na Praça publica da Piedade os 4 seguintes Réos – Manoel 
Faust ino Lira – Lucas Dantas – Luiz Gonzaga – e Joao de Ds provan-
do se lhes (como diz a Sentença) de terem sido cabeças de uma sub-
levação, q’ nest a mesma Cidade se in tentava. Escrevo est a hist oria 
para q’ fi que perpetua a memória dos prodígi os e mizericordias, que 
Deos obrou, sobre todos os srs padecentes para os salvar; sendo tes-
temunhas de muit as dest as graças um povo innumerável, que ach ou 
prezente na mesma Praça da Piedade; e os 3 Regi mentos pagos, 
post os em armas, para ql quer acidente, q’ a favor dos padecentes, 
se pôdes se origi nar, o q’ há motivo bast ante, para relatar com fi -
delidade, tudo quanto sucedeu sem nota de encarecido, ou pouco 

1 Descrição da Bahia, Tomo IV, pp. 301-19, Arquivo do Inst it uto Hist órico 
e Geográfi co Brasileiro. 399, 2. (No mesmo Tomo IV exist em mais dois do-
cumentos: “Relação da Francezia Formada Pellos Omens Pardos da cida-
de da Bahia no Anno de 1798”, p. 291-300; Notícia da Execução q’ se Fes 
na cidade da Bahia no Anno de 1799”, p. 319-23).
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verdadeiro; nem ainda ter a censura de pouco lembrado; pois es-
crevo isto de dias, depois q’ foraó justiçados, os ditos padecentes; 
aos quaes assisti dentro do Oratório de dia, e de noite (exceptuando  
a segunda noite de quarta, pa quinta feira) confessei a 

[página] 302 [da miscelânea]

A todos assim como andei até o patíbulo foi (intervalo em bran-
co no manuscrito) razoens q’ me designaraó a (intervalo em branco 
no manuscrito) dias nesta istoria. 

Também narrando as grandes misericórdias do Senhor, sobre 
estes filhos pródigos darey a conhecer a todos que para a sua felici-
dade concoraó duas cauzas muito poderozas. A 1ª, o serem justiça-
dos diante do Oratorio de N. Sra da Piedade, à vista da Mª Senra, q’ naó 
podia deyxar de lhes valer, como se via claramente, principalmente 
nos dous, Luiz Gonzaga, e João’ de Ds, que subirao’ ao patíbulo impe-
nitentes, como adiante mostrarei. A 2ª porq’ como desvalidos não’ 
poderao’ achar misericórdia nos omens quis Deos mostrar, q’ a sua 
justiça era mais recta usando entao’ misericórdia com elles. 

I
Manoel Faustino

Seja este o pro pelo q principio a mostrar oscaminhos por onde 
Ds  livrou da morte tantas veses quantas elle intentou o seu suicidio 
sendo verdugo de si mesmo: a não dispor outra couza a Misericordia 
Divina, que queria triunfar nelle. 

Logo q’ elle se vió prezo no saguao’ da Cadêa, foi grande a im-
pressao’, q’ no seu espirito fez a lembrança de um crime tao’ atroz, q’ 
se lhe imputáva, e prevendo já, nas consequencias funestas, q’ daqui 
rezultariao’ voltouse pa a Mai de Deos (porq’ como a malicia ainda 
nao’ tinha Lançado raizes fundas no seu coraçao’) nao’ lhe dificulto-
za esta mudança, co

[página] 303 [da miscelânea]

Como elle mesmo me disse desta (intervalo em branco  
no manuscrito) gastava os dias e as noites rezando e encomendando  
a esta Senhora, a quem desde a minha meninice (intervalo em branco  
no manuscrito) estimei. 
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Nao’ pareceu bem ao Demonio esta conduta de Manoel den-
tro do segredo epor meio de ditos, e graças de um companheiro, q’ 
também ahi se achava, lhe foi (intervalo em branco no manuscrito)  
o seu fervor at q’ deyxadas as suas devoçoens, teve o Demonio ocaziao’  
de lhe sugerir o pensamento de matar se com veneno; com efeito 
pode adquirir este (apesar de todas as cautélas que setinhao’ com 
elle e seus companheiros no segredo) a beber grande quandidade,  
e logo q’ entrou a sentir grandes ancias, se lembrou da May de Mise-
ricordia, a quem recorreu todo aflito, e com tao’ bom sucesso, q’ se 
lhe diminuirao’ as dores e logo se sentio sao’; (intervalo em branco 
no manuscrito) Como foi tao’ claro este favor da May de Deos, Li-
vrando o seu servo de uma morte tao’ evidente; temeu o Demonio; 
q’aquella alma lhe fugisse e poz o seu esforço; para q’ Manoel tirásse 
a vida novamente a si mesmo, reprezentandolhe à lembrança, q’ nao’ 
havia mais que viver e morrer que o omem nao’ devia temer a matar 
se a si mesmo, visto q’ depois da morte nada havia mais q’ esperar. 
Estas e outras semelhantes tentaçoens lhe sugeria tao’ vivamente o 
Demonio dentro do segrêdo, q’ rezoluto intentou novamente tirar a 
vida a si mesmo, e para este fim alcançou um prego; q’ tinha de com-
prido 4 polegas e o meteu pelo peito esquerdo sobre o coraçao’ exa

[página] 304 [da miscelânea]

Cravando o por duas partes, sobre o mesmo coraçao’ inteira-
mente até tocar a cabeça do prego na mesma (intervalo em branco 
no manuscrito) apesar de tudo isto; e de fazer toda adiligencia e fôr-
ça para lhe chegar ao coraçao’, e tirar se a vida, nada pode conse-
guir; e vendo lhe eu algumas vezes as feridas, lhe perguntey se sentia 
dentro algumas dores; me respondia q’ so sentia uma pequena dor, 
q’ pouco o molestava. (intervalo em branco no manuscrito) Tendo 
igualmente sido frustradas ao Demonio estes seus intentos, procu-
rou finalmente q’elle desse a si mesmo o garrote, anticipando o seu 
suplicio: do q’ a mesma Sra o Livrou do modo seguinte. (intervalo em 
branco no manuscrito) Chegado o dia 5 de Novembro, em q’ todos 
os delinquentes forao’ chamados para ouvirem a sua sentença; foi 
conduzido Manoel em grilhoens desde o segrêdo em que havia esta-
do (intervalo em branco no manuscrito); e logo q’ elle previo, a q’era 
chamado, trouxe consigo uma tira de pano para com ella antecipar  
a morte se esta fosse a sua sentença. Ouvio a Snça a qual foi de morte 
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e dahi foi conduzido com os mais para o Oratorio, sem esperanças  
de sair delle com vida. Oh Deos de infinita mizericordia! Que dife-
rentes couzas dispunha Deos de Manoel.

Vierão me dar parte (intervalo em branco no manuscrito)  
de como estavao’ os padecentes no Oratório; para que quizesse exer-
cer com elles a caridade devida; e Logo senti em mim uma repug-
nancia em ir pessoalmente, tanto contra o q’eu achava em mim para 
com outros em semelhantes ocazioens, q’ me obrigavao’ a uzar algu-
mas pessoas, q’ nos via tentado a nao’ ir a estes pa

[página] 305 [da miscelânea]

Padecentes; porem vendeu em mim a graça para obrar o que direi 
depois e caminhei Logo determinado assistirlhes quanto foi necessario. 

Chegou a noite de 3ª feira para quarta, e despedindose todos, 
que ali se achavao’ determinei me ficar com elles para os ir confe-
çando pela noite adiante; nao’ faltou quem me dicesse q’ me retiras-
se pa o meu Convento; porq’ ainda nessa noite nao’ havia (intervalo 
em branco no manuscrito) de ficar com elles, mas eu sentia em mim  
contrario e nao’ annui ao segundo mordomo, q’ isto me dizia. 

Retirados todos e ficando dentro do Oratorio eu e 2 presos, q’  
a justiça aos delinquentes, pela noite adiante oprimidos de sono to-
dos dormiao’; porem admirava de nao’ ter ao menos algum pêso na 
cabeça depois de ter confecçado Luiz Dantas, principiei a confiçao’ 
à Manoel Faustino, e nao achei nella alguma repugnancia, mas antes 
dava a conhecer o dezejo da sua salvaçao, (esta pª se concluir no 
dia seguinte, lhe diçe, q’ descançasse e sentando-me defronte delle, 
despontou um dos presos guardas, eprincipiamos a conversar nao’ 
querendo deitarme para nao’ ter somno: já era sobre a madrugada, 
quando de repente vemos tremer agitamente a Manoel Faustino, 
como de (intervalo em branco no manuscrito) com algum (interva-
lo em branco no manuscrito), e chegando-me perto delle achamos 
afogado, com a dita tira de pano; já sem sentidos, e cortando se lhe 
esta (“já estava tao’ unida com a carne q’ foi forcozo ferilo pª desa-
tar) permaneceo grande espaço como morto, ate q’ com a agua q’  
se lhe deitava pela boca tornou em si
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[página] 306 [da miscelânea]

Dando um grande suspiro (intervalo em branco no manuscrito) 
com o corpo dizendome – Dême a sua mao’ sagrada q’ ternamen-
te beijava: Logo me afirmou q’ ficara sem sentidos apenas apertara  
o laço, e sem duvida morrera, a nao’ lhe acudirmos tao’ depressa. 
Tinha atado a tira de pano ao grilhao’ dos pés e enrolando estes para 
q’ chegasse a tira acima deitou o laço pelas costas ao pescoço, fican-
do (intervalo em branco no manuscrito) para a terra; para não ser 
visto; e logo tornando com força a endireitar se; puxando com os pés 
o laço do pescoço de repente ficou sem sentidos: entao’ me lembrey 
de ser mysericordioza a minha asistência ahi, naquela noite, e a falta 
de sono, q’ tinha experimentado, o q’ me obrigou verlhe; q’ estava 
claro o qto Deos dezejava salválo, e q’ se tratasse de se dispor, como 
predestinado: prometeu-me logo fazelo assim, pedindo-me perdao’ 
com mostras de arrependimento, como o mostrou ate o fim; des-
cobriome as ocasioens passadas, em q’ intentára a mesma morte, 
como fica dito cuidou de uma verdadeira confissao’, e chegou a ser 
Pregador para a Conversao’ de seus companheiros impenitentes. 
Era a scena mais terna, ver este mancebo q’ dizem ser da idade de 
22 annos; posto que outros afirmao’ ter so 18 arrastando os seus gri-
lhoens e chegando perto de Joao’ de Deos lhe falava desta maneira 
como eu presenciei – Joao’ de Ds convertete, e confeçate, olha q’ já 
não’ temos remédio, apenas nos faltao’ 7 oras de vida, e nao’ queiras 
perderte; olha q’ disgosto será pª tua mulher, teos filhos, e parentes, 
se morreres impeniten

[página] 307 [da miscelânea] 

Deos se compadecerá de nós paciência. Estas e outras semelhan-
tes razoens dizia Manoel ao seu companheiro, repetindo mais vezes 
a sua predica. O seu semblante, de tal modo estava alegre e rindo se 
com todos, q’ cauzou admiraçao’. Muitas vezes me chamava, vendo-
me triste, pelo sentimento da sua morte, pois lhe tinha adquirido 
grande amor ejulgando q’ a minha tristeza procedia de temor, q’  
eu tinha delle, me afirmava q’ me havia dar gosto e q’ eu nao’ duvi-
dasse do q’ elle me dizia. Se lhe vinha qlquer lentaçao’ contra a Fé, ou 
outra qlquer virtude, Logo de repente ma comunicava; estava con-
tinuadamente confeçandosse bem se pode dizer, q’ toda a manha’  
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de 6ª feira foi uma continuada confiçao’ até subir para o patíbulo, onde 
ultimamente se quis confeçar. Seu foi tal com a graça, q’ caminhando  
do Oratório para o patíbulo, hia pela rua pedindo perdao’ aos ami-
gos q’ encontrava, e mandando-me recados porq’ eu acompanhava  
a Lucas Dantas que nao’ tivesse delle temor, porq’ hia muito anima-
do, pedindo-me junto do patíbulo, q’ desejava ser oprimeiro; pois 
nao’ tinha reconciliado, subio ao patíbulo com tal presteza, e mais 
parecia correr, do q’ caminhar: pedindo q’ lhe Levantassem a Alva  
e o deixassem subir. Ali perdio perdao’ em voz alta a todos: fez  
as suas exclamaçoens atodos e á May de Piedade protestando publi-
camente a Fé, em q’ morria, recebeu o golpe com q’ satisfez a justiça 
umana, para merecer de Deos a

[página] 308 [da miscelânea]

Aquella mizericórdia, q’ nao’ encontrou nos omens por desvalido...

II
Lucas Dantas

O segundo padecente foi Lucas Dantas, no q’ a Divina Mizeri-
cordia se empenhou pª o fazer feliz quanto elle trabalhou para ser 
eternamente desgraçado, porem como Deos já previa ser elle, entre 
tantos culpados, um dos 4 desvalidos dos omens, e conduzido ao su-
plicio, quiz muito antes defendêlo de todas as desgraças, q’ contra  
si mesmo intentava até o conduzir salvo à sua glória.

Tinhasse Lucas auzentado da cidade, e Logo q’ se principiaram 
as prizoens dos revoltosos e sendo acusado de outros, se expedio  
as ordens em seu alcance. Logo q’ foi achado, determinou nao’ se 
entregar á justiça, ainda q’ lhe custasse a vida na rezistencia; e ven-
do q’ esta era inútil entao’| me disse elle | metia debaixo dos golpes, 
para q’ me matas sem, este era todo o meu intuito e diligencia. Nes-
te conflito recebeu uma grande citiláda na cabeça, que abrindo-lhe 
pelo meio, com o mesmo casco – do qual se lhe tirarao’ depois pe-
daços – ficou como morto, e foi prezo pela justiça. Frustados estes 
seus primeiros intentos, logo q’ tornou em si, tratou novamente  
de tirarse a vida; para o q’ prevenido de uma boa porçao’ de veneno,  
o tomou com a felicidade porem de terminar o seu efeito em vômi-
tos, e jactos, e ficou total
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[página] 309 [da miscelânea]

Totalmente livre sem mais antidoto algum. Nao’ parara aqui  
as suas péssimas intençoens q’ como visse, q’ nem os golpes nem com 
o veneno acabará a vida procurou (intervalo em branco no manus-
crito) por um modo ter (intervalo em branco no manuscrito) consi-
go uma faca, q’ a justiça lhe nao’ achava, e so esperava algum instan-
te, em q’ nao’ fosse visto tirar dela e asasinaria. (intervalo em branco 
no manuscrito) À grandeza da Divina Mizericordia competia esta 
com a cegueira de Lucas. Permitio Deos, q’ em dilatado tempo nunca 
elle pudesse encontrar um instante vago, para a sua infelicidade; até 
q’ chegando, outra escolta, chamou um destes – Procurem bem este 
omen, porq’ disse q’ nao’ tornaria à Cidade – Tornarao’ novamente 
afazer esta diligencia, e entao’ lhe achárao’ a faca admirandose to-
dos de como se nao’ tivesse com ella asasinado disse-me elle mesmo 
depois – Meu pai, eu tinha dito q’ não’ tornaria à Cide, quis Deos usar 
comigo esta misericórdia, para me livrar da morte, q’ em achando 
ocaziao’ pretendia uzar e executar em mim mesmo.

Conduzido Lucas ao segredo da Cadêa desta Cidade, aqui per-
maneceu sem haver cousa digna de contar se ate o tempo, em q’ 
sentenciado a morte, entrou pª o Oratório, a disporse para ella dig-
namente. Aqui o achei muito animado e confessando se repetidas 
vezes, como mostras de um verdadeiro arrependimento e passados 
os dous primeiros dias entrou a sentir se muito tentado, e combati-
do do Demônio com grande amor à morte, q’ esperava aflicto com 
a consideração de outros culpados q’ acharao’ remédio nos omens 
com duvidas a cerca da Fé, e outras muitas

[página] 310 [da miscelânea]

lembranças tristes q’ apesar  das admoestaçoens, comigo poderia 
ser animado, e fortalecido tratou de tirar outra vez de si mesmo, an-
tes q’ o algoz o executasse no patibulo, pediu q’ conduzissem a certo 
Logar; para certa necessidade da natureza; e levando consigo, uma 
colher de práta escondida, pertendia, q’ esta fosse o instrumento 
do seu asasinio; a meteu repetidas vezes pela boca, porem sempre 
de balde; pois nada lhe podia ofender a garganta, para se afogar,  
e como visse inútil todo o seu trabalho, apezar de toda a diligen-
cia desistio da empreza: chamou me, deu me parte do q’ intentara,  
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e me pedio, q’ com todo o segredo tirasse a colher, onde a deyxara;  
e com sentimentos de um vivo pezar, me disse q’ o confessasse  
do seu delicto, q’ bem mostrava, quem fora o seu autor. Conhe-
ceu claramente, quem o tinha Livrado tantas vezes da morte, co-
nhecendo em Deos o desejo de o salvar, annuio a este animado,  
e confiado na sua misericórdia, pondo os olhos em uma Imagem  
de Christo crucificado donde os nao’ tirou jamais ate chegar ao lugar  
do patíbulo. Aqui novamente o reconheci, e logo (intervalo em bran-
co no manuscrito) ao patíbulo falou a todo o povo; e pedio perdao’ 
dos seus escândalos, perdo auxilio de Deos, e o amparo de sua May 
Santissima, levantou os olhos ao Céo e dali sentio baixar aquella mi-
zericórdia, q’ os omens lhe negarao’ por desvalido, na terra; satisfez  
a toda justiça ficou gloriosa a sua Lembrança. (intervalo em bran-
co no manuscrito) Tenho narrado finalmente as mizericordias  
do Sr com estes dous pobres desvalidos em os quaes, quis Ds mos-
trar a todos as Luzes potentes q’ as suas vistas estao’ fixas nos pe-
queninos, e q’ favorece como Pai aos q’ o mundo despreza, como  
estranhos: ninguém havia rogado por e lles no Tribunal dos Omens; 
porem Ds ouvia todas as suplicas, q’ no seu Tribunal foi por elles  
a Divina Mizericordia e por isso os defendeu tantas vezes da morte; 
(intervalo em branco no manuscrito) tao’ maravilhosa como fiel-
mente tentei mostrálo. 

III e IV
Joao’ de Deos e Luiz Gonzaga

Passemos a ver novas maravilhas nos outros dous Joao’ de Deos, 
e Luiz Gonzaga, e conhecemos, q’ os milagres e prodígios, nao’ es-
tao’ anexos aos tempos; mas sim ao poder e querendo Ds (inter-
valo em branco no manuscrito) suas (intervalo em branco no ma-
nuscrito) duras transformadas em filhos de (intervalo em branco  
no manuscrito) santos, feridos do convertidos  em (intervalo em bran-
co no manuscrito) dos omens escandalózos pela sua impenitência  
de (intervalo em branco no manuscrito) edificativos pela sua Religiao’  
e pregaçao’. (intervalo em branco no manuscrito) Logo que Joao’  
de Deos e Luiz Gonzaga entrarao’ no Oratorio, quizerao’ dar mos-
tras de q’ tinhao’ perdido o juízo; nao’ falavao’ palavra alguma; 
nao’ davao’ asenos, aos q’ se lhes dizia, enq.to, ao q’ (intervalo em 
branco no manuscrito), pareciao’ uns verdadeiros Lucos; fes se lhe 
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junta de Medicos, eaventarao’ a maior parte ser fingimento: aqui 
dezenganados entao’ de escaparem com vida, tratámos fortemente  
de os converter, chegando se a juntar no Oratório até o número de 
vinte, e tantos Religiozos de todas as Religioens desta Cidade, e Pres-
biteros Seculares; porem nada se pôde conseguir

[página] 312 [da miscelânea]

Conseguindo lhes porq’ a graça q’ os havia converter, se guar-
dava para aquelle instante no qual todos fossem testemunhas  
do seu poder, q’ nao’ sao’ os omens, com os seus discursos quem 
convertia aos outros omens, se nao’ Deos com a sua graça, e sendo 
lhes desvalidos da proteçao’ umana, e haviao’ (intervalo em branco  
no manuscrito) publicamente na sua misericórdia (intervalo em 
branco no manuscrito) Farao’ ultimamente conduzidos impeniten-
tes ao patíbulo fazendo se sensível a toda a Cidade tal desgraça para 
q’ depois fosse a todos os omens a misericórdia mais notável; Acudio 
um povo imenso a ver este espetáculo esperando o fim: conduzirao’ 
em braços a Luis Gonzaga para o patíbulo (intervalo em branco no 
manuscrito) algoz (intervalo em branco no manuscrito) força, atou 
lhe os braços, e as pernas: principiavao’ já as cordas a puxar por elle; 
já a cabeça inclinada, e suspensa pelas cordas; o rosto principiava  
a faser se roxo, e pondo lhe já o algoz o capêlo da Alva na cabeça, 
para o deitar (intervalo em branco no manuscrito) de Mizericordia 
infinita Acorda Gonzaga: pergunta onde está, e se  ainda se pode sal-
var? Pede logo confiçao’, e ouvindo, q’ eu estava ali pede me q’ suba 
ao patíbulo.

Com (intervalo em branco no manuscrito) prazer subi jun-
to delle, e me disse q’ lhe abrisse os olhos; pois estavao’ fechados,  
e pegados de modo q’ os nao’ podia abrir, pedio me mais, q’ desejava 
descer daquelle lugar, para fazer uma verdadeira confiçao’ o q’ eu 
pedindo do mesmo patíbulo aos dous magistrados q’ ali assestiao’, 
me foi concedido. 

Chegando abayxo pelos Irmãos da misericórdia lhe estiverao’ 
lavando os olho
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[página] 313 [da miscelânea]

Entrou no oratório. Confeçou me logo esta Maravilha de Graça; 
da Divina Mizericordia – Meu pe disse (intervalo em branco no ma-
nuscrito) elle eu tenho estado de certo tempo para cá (intervalo em 
branco no manuscrito), q’ nada sentia (intervalo em branco no ma-
nuscrito) e meti a morrer impenitente porem (intervalo em branco 
no manuscrito) já estava no momento em q’ V.Sª me visitava (inter-
valo em branco no manuscrito) sua tao’ clara do q’ por um passava 
q’ como qm acorda de um sono assim acordei me destes (intervalo em 
branco no manuscrito), para cuidar da minha salvaçao’, e tenho esta 
misericórdia por favor de N Sra a quem sempre rezara 3 Ave Marias,  
a 1ª antes do parto, a 2ª no parto e a 3ª depois do parto. 

Principiou Gonzaga a sua confiçao’ com tal arrependimento  
e dor que parecia conhecer se sensivelmente; derramava muitas 
Lagrimas, e repetia muitas vezes; se Deos teria ainda misericórdia 
com elle? – a graveza dos seus delictos e me dizia, q’ estas lhe não’ 
permitirao’ salvarsse: ao que lhe respondia: Não’ temas porq’ a mi-
sericórdia do Snr; deseja (intervalo em branco no manuscrito) osten-
tar na (intervalo em branco no manuscrito) e entao’ o faz quando 
o pecador (intervalo em branco no manuscrito), não temas porq’ 
(intervalo em branco no manuscrito) com tanta Luz; (intervalo em 
branco no manuscrito) quer salvar o não’ penitente. (intervalo em 
branco no manuscrito) salvar me? perguntava elle; si milhares por 
dia ainda q’ as (intervalo em branco no manuscrito) como q’ a reos 
de mao Que certeza me dá disso? Tornava elle dê me a sua mao’ sa-
grada. Aqui dei lhe a mao’, e pegando me nella aperta tanto me, dis-
se; (intervalo em branco no manuscrito) conficção. 

(intervalo em branco no manuscrito) Continuava Gonzaga a sua 
confissao’, quando olhando eu para o patíbulo vi à Joao’ de Ds que 
permanecia impenitente, quazi já nos mesmos passos de Gonzaga, 
entao’ Levantando a voz, lhe gritey dizendo – Joao’ de Ds, olha para 
Gonzaga, vê a dor, e lagrimas, com q’ elle está fazendo

[página] 314 [da miscelânea]

Fazendo a sua confiçao’, não’ queiras ser ounico desgraça, e vol-
tando me para Gonzaga, lhe disse – Gonzaga fala a Joao’ de Ds para 
q’ não’ morra impenitente entao’ Gonzaga, voltando orosto para  
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o patíbulo disse Joao’ de Deos confessate, nao’ morras impeniten-
te, deixa, deixa, esse enganoso ajuste, que fizemos, desce, para te 
confessares e cuidares em morrer bem: ao q’ Joao’ de Ds respondeu  
do patíbulo – foi para mostrar q’ até este lugar te fui constante,  
no q’ ajustamos, eu desço para cuidar da minha alma. – Foi tao’ grande  
o prazer de todos, q’ uns choravao’ de alegria, e outros Louvavao’ 
as mizericordias do Sr estes chegavao’sse aos padecentes dando lhes 
os parabéns e aquelles diziao’ – Que grde triunfo da Graça! Tudo era 
alegria, e se esqueciao’ q’ erao’ omens, os q’ subiao’ ao patíbulo.

Continuava Gonzaga a sua confiçao’, e Joao’ de Deos esperando, 
q’ acabasse, porq’ também me pedio pª fazer comigo a sua, e tan-
to q’ Gonzaga acabou, me disse Pe eu estou bem confeçado? Sim lhe 
respondi. Serao’ perdoados os meus pecados? Tornou a perguntar. 
Não’ dos filhos lhe tornes. Pois agora diçe me elle oprimeiro a fazer 
um acto de contriçao’, deitamos o seu (intervalo em branco no ma-
nuscrito) braço sobre os meus ombros (intervalo em branco no ma-
nuscrito) o braço direito sobre elle, me disse, abraça me com o es-
querdo aperteme nos seus peitos, e chame me (intervalo em branco 
no manuscrito) q’ me ajude tem a e chamando aos Santos reclinou 
a cabeça sobre o meu peito, e principiou um acto de contriçao’, com 
tantos suspiros, lagrimas, que movia a todos com vivo sentimento. 

Ah, quem tal di (intervalo em branco no manuscrito) séra q’ este 
havia ser Gonzaga! Que bom he Deos! Que

[página] 315 [da miscelânea]

Infinita sua Mizericordia!
Concluída a sua conficçao’ (intervalo em branco no manuscri-

to) Gonzaga da (intervalo em branco no manuscrito) subio logo  
ao patíbulo, para – o espirito Santo delles – ao povo. A admiraçao’ 
que cauzou a todos o q’ dice Gonzaga foi singular. Direi algumas cou-
zas, q’ entre tantas me lembrao’ 

Publicando elle muitos dos seus delitos disse q’ a sua perver-
sidade tinha atingido ao (intervalo em branco no manuscrito)  
de tratar a mª Religiao’ | de S. Thereza | com pouco conceito e não’ so 
desprezando os seus Ministros; porem aconselhando o mesmo aos 
outros; q’ desprezem a Deos, e com tantos agravos o offendera q’ 
nao’ podia esperar delle perdao’ mas q’ lembrado de q’ também era 
um Pai piedoso acrescentou – Eu confeço, q’ este pai – como disse  
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a seis Discipulos – derramou nao’ so por elles, mas também por mui-
tos o seu sangue pª me salvar; neste espero o meu remédio também 
se queyxou do damno, q’ lhe causarao’ as más companhias aconse-
lhando a todos a fugir delas; e q’ não’ seguira os virtuosos concelhos  
de uma madrinha, q’ lhe déra na ora da morte; pedio perdao’ fer-
vorosamente a todos os escândalos, q’ dera, e fazia as mais ternas 
suplicas a Deos para q’ se dignasse salvalo.

Neste tempo já se estava confessando Joao’ de Deos: com elle foi 
o povo suspensso, ouvindo a Gonzaga, me pedio, que parasse com  
a confiçao’ para q’ também pudesse ouvir; o q’ dizia Gonzaga, e Le-
vantando os olhos para o patíbulo, esteve atento a tudo, q quanto 
dizia Gonzaga. Aqui me pedirao’ algumas pessoas, q’ subisse, para 
ajudálo, e q’ recuzey, p

[página] 316 [da miscelânea]

Por estar já outro Padre com elle, e perguntando-lhe algumas 
pessoas (intervalo em branco no manuscrito) se queria; que eu  
la fosse, mas pedio de cima q’ eu fosse a ajudalo. Entao’ deyxando 
a Joao’ de Deos todo atento ao seu companheiro, subi ao patíbulo, 
ainda acabando Gonzaga as suas exclamaçoens, principiei com elle 
a protestaçao’ da Fé q’ hia repetindo sendo em cada artigo (interva-
lo em branco no manuscrito) suspiro: e acabado esta protestaçao’  
ao tempo q’ o algoz o deitava abayxo do patíbulo, exclamou pedin-
do a Deos misericórdia e aos (intervalo em branco no manuscrito) 
ajuda dizendo: ajudaime Padres nesta ora: Jesus me olha e caindo 
do patíbulo ouvindo os SS nomes Jesus Maria. (intervalo em bran-
co no manuscrito) Ainda eu estava descendo do patíbulo, ajudando  
a morrer (intervalo em branco no manuscrito) quando (intervalo 
em branco no manuscrito), para q’ acudisse a Joao’ de Deos, q’ se es-
tava desfalecendo com lagrimas. Cheguey me a elle, e perguntando 
lhe por q’ chorava respondeu me. Por ser a morte de Gonzaga (inter-
valo em branco no manuscrito) tao’ ditoso, em ter uma morte assim 
tao’ felis. Nao’ digas isso filho, lhe respondi: porq’ podes ter outra 
semelhante tao’ feliz e tao’ ditosa; continuemos a tua confissao’ para 
te dispores pa ella.

Concluida esta entre muitas lagrimas e fazendo um fervoroso 
ato de contriçao’ acompanhado de muitos sacerdotes, sua contri-
çao’, e lagrimas, pedio, a um deles que fosse à Cadea pedir perdao’ 
ao Carcereiro de algumas impaciências, e raivas, q’ contra elle tivera 
no tempo de sua prizao’: também pedio o mesmo perdao’, á um
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[página] 317 [da miscelânea]

Religiozo Fraciscano Fr Sebastiao de S Anna Missionario Apos-
tolico que no fim fez justiça ao povo e se achava presente; e em geral 
a todos os Sacerdotes do pouco q’ os estimava, e reverencia como 
Ministros de Ds, e logo subio ao patíbulo a cumprir a sua sentença. 
(intervalo em branco no manuscrito) Aqui falou ao povo dizendo 
lhe entre muitas admoestaçoens o seguinte – Sigao’ a ley verdadeiro 
Deos, a Religiao’ Catolica he, a so e única verdadeira, tudo o mais 
he engano; quando eu a seguia sem duvida alguma vivia enao’ bem 
ainda q’ pobre, talvez independente, porem depois q’ eu dei ouvidos  
a uns cadernos, a um Voltaire, a um Calvino, a um Rosseau, deixei  
o q’ nao’ devera e por isso vim parar a este lugar. Senhores quem qui-
ser ser mau seja so para si, e nao’ convoque os mais. Aqui em q’ dao’ 
as Liberdades, olhai Senhores, quem quiser Senhores todos, falo ge-
ralmente com todos – Liberdades, e Igualdade he isto apontando pª 
a forca. Estes sentimentos não’ servem mais que fazerem os omens 
petulantes, e atrevidos contra Deos, e contra o Estado: sigao’ a Re-
ligiao’ Catolica estimem primeiro a Deos, e depois ao seu Rey: peço 
perdao’ a todos, a qm tenho ofendido, e escandalizado, aos meus com-
panheiros | voltando se para os q’ concorrerao’ as ruas ate a forca | 
aos Senhores Magistrados | voltando se pª elles | e a todos geralmen-
te, q’ me ouvem, e também peço q’ nao’ olhem com desagrado para 
uns filhos infelices, que me ficao’, pois elles, nao’ sao’ cumplices  
das minhas maldades. Estas e outras muitas admoestaçoens,  
e desenganos dizia Joao’ de Deos a todos q’ o ouviao’ e sendo chegado 
o ultimo momento de sua vida, e

[página] 318 [da miscelânea]

Emplorando de Ds misericórdia, e pedindo socorro dos Sacer-
dotes; pedio também ao algoz, q’ lhe desse uma boa morte. Entao’ 
antes que caisse do patíbulo, ajudandosse até morrer, e gritando por 
JESUS Maria, cahio ultimamente do patíbulo, acabando a ultima  
de suas palavras na vida dizendo: mizericórdia, mizericórdia.  
E (intervalo em branco no manuscrito) finalmente esta istoria nar-
rada conforme no Segredo, e no patíbulo, onde os tratei, e confeço 
a todos expondo nella, o que | como omen sei | com aquella sinceri-
dade, q’ se pode presumir de quem isto escreve, para a gloria de Ds  
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e de sua misericórdia. Bem sey, q’ se faça algum reparo, sobre as suas 
maravilhosas confiçoens nesta ora. Primeiro, por ser notório, q’ am-
bos tinhao’ afastado depermanecer impenitentes até aquelle lugar. 
Segundo, por serem conversoens repentinas, em semelhante ora,  
A q’ respondo, do Primeiro Que na realidade se tinha feito entre el-
les aquelle ajuste; mas já foi dito, e confeçado por Gonzaga, q’ depois 
do ajuste cahira em hum castigo tal, q’ a não’ ser a Luz, enviada por 
Deos, ao ponto de cair do patíbulo certamente morrera sem con-
fissao’; epor consequência da companhia Joao’ de Ds (intervalo em 
branco no manuscrito) fatalidade, pois se deve crer q’ a Luz de um 
foi também para o outro; porq’ a May de Ds da qual morrerao’ nao’ 
(intervalo em branco no manuscrito) esta obra perfeita.

(intervalo em branco no manuscrito) Ao segundo que eu tenho 
como de Fé, q’ sendo tantos os culpados nomesmo delito, e q’ se es-
tes 4 por desvalidos pagarao’ com pena ultima Ds q’ olha para os pe-
queninos, e abraça a estes q’ olham do desprezo; permitio q’ a sua 
misericórdia se fizesse

[página] 319 [da miscelânea]

Sobre elles patente é face de tantos q’ sendo estes osdesvalidos 
da mizericordia dos omens, achassem a mizericordia de Ds, q’ os re-
conhecesse pª os fazer ditosos. 
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