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Ilustríssimo e excelentíssimo, senhor. Pode suceder, a vossa excelência, que eu 

procedera a uma prisão de grande número de pessoas, e, ignorando o motivo verdadeiro 

deste procedimento, excita-se algum cuidado ou, pelo menos, se deseja à, vossa 

excelência, saber, com certeza, este fato, que eu não deixaria de fazer, lembrando o do 

ano de 
4
1798, governando esta capitania Dom Fernando José de Portugal, esta 

consideração é bastante para que eu participe, a vossa excelência, que sendo repetidas e 

muito frequentes as deserções de escravos do poder de seus senhores, em cujo serviço 

se ocupam há anos, a que nesse país chamam ladins, entrei na curiosidade (importante 

nestes estabelecimentos) de saber que destino seguiam e, sem grande dificuldade, 

conheci que, nos subúrbios desta capital e dentro do mato de que toda ela é cercada, 

eram inumeráveis os ajuntamentos desta qualidade de gente, os quais dirigidos por mãos 

industriosas, importadoras, aliciavam os crédulos, os vadios, os supersticiosos, os 

roubadores, os criminosos e os adoentados e com uma liberdade absoluta: danças, 

vestuários caprichosos, remédios fingidos, bênçãos e orações fantásticas, fogueavam, 

comiam e se regalavam com as mais escandalosas ofensas de todos os direitos, leis, 

ordens e pública inquietação.   

Mandei chamar, no dia 29 de março, deste ano, com o disfarce e cautela 

necessária, o Capitão-mor de Entradas e Assaltos do Termo desta cidade, Severino da 

Silva Lessa e com firmeza lhe protestei que lhe ficava, desde aquela hora, responsável 

pela dispersão de tais quilombos, para qual diligencia lhe prestava todo o auxílio que me 

                                                           
1 Documento na íntegra, localizado no Arquivo da Marinha e Ultramar de Lisboa, em Portugal e no 

arquivo Nacional (RJ).  
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 D. João de Saldanha da Gama Mello e Torres Guedes de Brito, 6° conde da Ponte, natural de Lisboa, era 

homem muito rico, chefe de uma linhagem nobre, a Casa da Torre, que tinha ricas propriedades tanto em 

Portugal como na Bahia. Foi governador da Bahia entre o final de 1805 até sua morte 1809. 
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  Visconde Anadia era o superior do Conde de Ponte, Ministro e secretário de Estado dos Negócios da 

Marinha e Domínios Ultramarinos.  
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  Nesta data, ocorreu a Conjuração Baiana, conhecida também como Conspiração dos Alfaiates, ou 

,mesmo, Revolta dos Búzios. 

 



requeresse. Não pense, vossa excelência, que ele deixasse de tremer ao ouvir esta minha 

resolução, e nada mais me respondeu, que partia a executá-la, mas que ficava perdido. 

No dia 30 me requereu 80 homens da Tropa de Linha, escolhidos e bem 

municiados, e com os oficiais de mato e cabos da política, que lhe pareceram capazes, 

cercaram várias destas casas e arraias na distância de duas léguas desta cidade para os 

sítios que se denominaram Nossa Senhora dos Mares e Cabula, e com a fortuna  

apreenderam 78 pessoas destes degredados, uns escravos, outros forros, e dois dos 

principais cabeças. Houve alguma resistência e pequenos ferimentos, mas nada que 

mereça maior atenção. 

Os pretos achados nesses ajuntamentos, mandei-os para o Arsenal, empregá-los 

nas reais obras e as mulheres para as cadeias da cidade, enquanto se não formalizava um 

sumário e processo destes, e a vista deles se conhecesse o delito dos Cabeças e seus 

sócios para se lhe imporem as penas que parecerem mais conformes com as reais 

ordens, encarregando desta devassa ao desembargador Ouvidor Geral do Crime, que a 

ela está procedendo.      

Muitas causas me moveram a esta deliberação, além da expressada. Fazia pouco 

tempo que no Rio das Contas, comarca de Ilhéus, no sítio do Oitizeiro, tinha-se por 

ordem minha, destruído um grande quilombo, até já com roças e plantações, cuja 

devassa foi encarregado ao Ouvidor respectivo para conhecimento do chefe, que foi 

pronunciado e existem outros de consideração que espero arrasar. Nascendo destas 

doutrinas e convidarem-se escravos dos engenhos a se armarem coronéis e tenentes-

coronéis com festejos, cantorias, uniformes.  

O que ouço contar os próprios senhores com indiferença e merece bem a pena de 

eu tomar cautelosas medidas, e, com prudência, dispersá-los, visto que é dificultoso o 

fazê-los recuar em um momento todo o caminho que com tanta indulgência se lhes 

tolerou caminharem. Porém, se, vossa excelência, bem se informar, os escravos fazem 

já muita diferença na obediência devida aos seus senhores e os forros guardam muito 

maior respeito aos brancos do que guardavam. E para bem se fazer um justo conceito do 

quanto seja necessário e mais eficaz vigilância nesse artigo, recomendando muito para 

vossa excelência a particular atenção sobre o alistamento geral dos indivíduos desta 

colônia, cujo mapa dirigirei à presença de vossa excelência, logo que esteja concluído. 

 

Deus Guarde a vossa excelência muitos anos. Bahia, 07 de abril, 1807.  
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