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Corona scnnm filii filiorum : ct gloria 
filiorum palres corum. 

Lrrno nos PnoVEnnros, 
XVII, 6. 

Organisando estas notas gencalogicas, pa.ra que 
conheçam e honrem sua ascendencia., não é meu proposito 
excitar-lhes no a.mmo vaidades aristocraticas. A nobreza, 
como instituição politica, deixou certamente de existir, por 
força da transformação social no eculo XIX; nem por isso, 

. po~·em, vale menos hoje do que em scculos anteriores a 
hi toria de uma família, visto como, me mo nesta epocha de 
anémasis moral, em que o cgoi mo enleia os incentivos a 
grandes energias, um nome ou uma recordação podem, por 
ventura, ser ainda 01·io·cm ele illustres feitos, além ele affi.i"-

"' marQID quanto ao passado e ele manterem para o futuro, 
~ graças a Deus, a bemavC'nturança ela legitimidade . 
.,~ ~r-

o 
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A critica. vila.n ba de c forçar- c por diminuir o 

valor deste estudo, usando até da. arma elo ridículo ; des
prezem, porem, es c golpes, que só aos mesmos que os 

vibram podem ferir. E, entretanto, aproveitem do pa sado 

o que puder ser moclêlo para boas obras, c, ainda nma. vez 
e sempre, d ;em graça · a Deus por poderem retroceder na 

ordem elo tempos, en-nimlo ininterrompiclamcntc uma cad~a. ' 

de gerações legitimas. 

Por cffeito dn trn.nsformação social neste scculo, 

ningucm hoje pode fa.zer nob1·es, embora. o croverno nomeiC 

barões, vi conde , conde , marqucr.c , duques, ou me mo 

camaristas, veaclorcs, c mais offi ·iacs da ca. a imperial. Já 
tambem em scculos idos, como o attesta o VIsCONDE DE 

Bo:xALD, em . ua obra Theo1·ie ela J?om·oú· politique et 1·el(qiewe 
clans lct société ciuile, foi preciso decidir « que o rei podia 

nomear algucm co1Hle ou nla1'']1tez sem todavia fazêl-o nob1·e I> ; 

de ·isão que prova que, já naquellc tempo, a nobrer.a não 
era clistincçrio scniio porque era profi. fto di tincta da da 
outras ela ·se:, c hoje, portanto, com mnioria. lc razão, deve 

prevalecer o principio fundamental assertivo <laquclla dccis:lo. 

Evidentemente, a qualicladc nobilia,ria não poc1 

re. ultar de um artificio; sobretudo, se o habito ela viela c 

as respectivas gcnealogit1S mio servem de alicerce a uma ta.l 
edificação. Tambcm, . c a nobreza antiga, cessando embora. 

corno in -ti tu ição politica, nüo deixou ai nela de c r um facto 
lwn1·oso com todas as suas conscgucnria c dcpcndcncias, $ 
~~ (9'>JJí1'~ 
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deve-o á natureza da cou as, contra a qual todas as revo
luções, c mesmo todos os actos lcgislati'l'oS, têm sido c são 
impotentes. 
"' 

Ningucm, por isso, até hoje tem ce sado de aprccHlr 
em muito a genealogia Yerdadeira das fam ílias; c é lc tal 
valor social que mio ha quem, não a podendo ter verdadeira, 

não de. cjc uma qualquer, ainda que fa,bricada em contrario 
a todos os documentos, c com pa mo geral de contcmpora.ncos 
que lhe conhecem a ori<rcm ou a fil iação. 

l\1a ··, mesmo as gcncalogias verdadeiras são sem valor 
algum social, quando nilo sáo respeitadas pelos mesmos que 

tlc tac gerações se rrloriam. Ora, o maior respeito aos 
antcpas. aclos será a constnnte pratica das virtudes, quer na 

família, quer na socicdaclc. U m it. família, que, por sua 

di ciplina, nunca procurando deleites na..s YCrcdas dos impios, 

ouber honrar os antepassados, será. sempre nobre, c nobre 
chegará á postcri(ladc - mesmo atravez elas coleras elo oclio 

ou elos achincalhcs da cstnlticia. Ao mesmo passo que, se 

não basta o t itulo honorifico para fazer o nobre, tambcm 

não ba ta a genealogia, sem as co rre pondentcs -virtudes c 
honorificcncias, para. continuar a nobreza. 

Degenerant homines vitiis, fiuntque minores : 

Exaltat virtus, nobilitatque genus. 

~ 
~ 

~ 
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Este livro é um simples canbenho da família. Se 

estranhos o lerem, considerem somente na intenção que o 
dictou. Quero que meus filhos amem a Deus sobre todas 
as cou a. , a fim_ de que saibam praticar as virtudes, e possam 
as. 1m perpetuar na prole a legitimidade, sob todas a 
relações ela. viela. In filiis suis agnoscitm · vú ·. ( EccLESIASTICO, 

XI, 30.) 

Sejam todos amparados com a Divina Graça. 

' Paulo, 2 de Fevereiro de 1 6. 
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J ulguci conveniente preceder ele alguns traços historicos 
do Brazil em geral, e particularmente da capitania de S. 
Yiccntc c '. Paulo, c ela do Iaranhão, a nota - ucncalogicw 
que são o principal motivo <.leste livro. E· c traços hi torico. 
servem de algum modo para o esclarecimento elas notas 
o·cnealogica- c das pes oas que nellas figuram. 

Relativamente ás datas, silo as que encontrei nas 
throuicas. E ', porém, preciso não esquecer que até o dia 4 
de Novembro de 15 2 dominava o calcnclario Juliano, a im 
denominado por er reforma elo imperador Julio Cc ar no 
anuo 46 antes de J csus Christo. Comquanto fosse reforma 
ncccs aria, c applauclida como perfeita durante uma série de 
cculo. verificou- c no correr do tempo que, fixando Julio 

Ccsar o anuo . olar em 365 dias c 6 hora , havia um 
accrcsc:imo de 11 minutos 1 O segundos "f lll> o q nc produzia 
a cliffcrcnça de um dia inteiro no espaço de cada 130 
anno . E te erro tinha causado grande pcrturbacão entre 
a ordem da festa c a da c taçúc ; de tal modo que no 
scculo XVI os dias c os mczcs estavam retardados dez dias 
intc}ros sobre a cpocha dos rnovimcntos do sol c da lua. 

O papa Gregorio XIII em 1 ~ , 1 reformou c c erro, 
SCO'uintlo os con elbos elo a tronomo italiano Luil; Lilio : c, a 
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fim de supprimir o já referido retardamento, foi ordenado 
que o dia seguinte ao 4 ele Novembro de 1582 seria o 15 
do mesmo mez. Para que não se reproduzisse o mesmo 
facto do retardamento, foi tambem determinado que dabi em 
diante seriam upprimido tre bi. extos no c paço de 400 
annos, em todos os anoos :;ecula1·es cujo numero denominador 
não fosse livisivcl por 400. Assim, 1600 foi bissexto; m1o 
o foram 1700, 1800, c tambcm não o será 1900; ma , o 
anuo secular 2000 o crú. 

No seculo XVI o retardamento, resultante do calcn
dario J uliano, era de dez dias inteiros. Hoje, no scculo XIX, 
é de düí:c dia , como se vê do y tema ela data u adas 
entre os chri tãos do rito ,.rego ( comprehcndidos o Ru ·os) 
que até agora não aceitaram a reforma Gregoriana : não 
imitando ellcs aos Inglezes que, depois de mais de seculo c 
meio, resolveram aceitai-a em 1752, mandando consitlerar 14 
de ctembro o dia 3 ele e mez egnndo o calcndario 
J uliano ; os christão. do rito grego são por isso forçados, 
para se entenderem com o resto do mundo civilisado, a 
usar dos dous calcndarios, c ·crevendo duas datas : a elo 
calenclario Juliano é denominada, por accre · cimo, velho estylo; 
a elo calenclario Gregoriano, novo estylo. 

No exame elos factos hi torit:os ó inrlispensavcl 
conhecer a variedade c a :~Iteração succc siva dos calcnrlarios; 
os que o ignoram, são inrluziclos a muitos c gr:we erro. , 
por não poderem conciliar as data ele acontecimentos, 
durante 1.1m só e me:;mo armo, em paizcs c povos rcgid0s 
por calendarios divcr os, ou por ser-lhe impo. sivcl comparar 
as datas de facto em cpocba distantes, tendo tido cada. 
uma dessas cpochas o seu calcndario. 

Quando, no correr a pagma relativas á gcneal0gia, 
é citada a Reuistct do Instituto 1-listo'l'ico, Geog1·aphico e . · 
Ethnog1·aphico do B1·azil, entenda-se que ó rcfcrencia a 
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NoBILIAR.CRIA PAuLISTANA, Genealogia elas p1·incipaes familias 
de S. Paulo, colli<Tida. pelas infatigavcis diligencias do 
distincto pau li ta PEDRO TAQ.UES DE ALMEIDA PAES LEME, e 
publicada naquella Revista, desde 18 6 9. 

E' pos ivcl que, na mesma Revista, cxi tam por 
ventura outros trabalhos que mais e clan'çam ou ampliem a 
mencionada geuealogia. Em todo o caso, será util estar 
prevenido contra trabalhos novos, quasi sempre feitos no 
intuito de apacrar macula , quando não o de fabricar alguma 
confusão na legitimidade da gerações. O In tituto Ri torico 
tem-se r .rcstado a muitas dessas my tificações, no interesse 
cl(! socios, sob o pretexto de deixar liberdade a pretensos 
investigadores elas ehronicas, ficando embora sal v a a contes
taç_:1o, que, pela natureza elo assumpto (a filiação espnria ), 
nunca apparecc. 

ã.o sendo e-tc um livro de historia, nem tambcm 
~lma. genealogia, propriamente tac , ntío é licita a censura. por 
lll. ufficiencia, quer sob o ponto de vista historico, quer sob 
o ponto de vista genealogico. O plano da obra abrange 
somente uma determinada ucccs ão tle gerações legitima , 
em linha rccta, em couitar elo ramo collatcrac , salYo para 
algum esclarecimento 1~lati' a mente ao tempo c ás pe soas 
que rntão mais figuraram. E o titulo elo livro demonstra. 
melhor aquelle modesto I ]ano, as ás justificado na execução. 

.. -~?.\1.;7<l 
-~~-.. 
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PARTE HISTORICA 

.... A palavra nas-rio rcpresentn. 
m11a idéa complexa. Aggregação de 
homens ligado por certas condiçõe , 
todas as sociedades humanas se dis
tinguem entre si por caracteres, que 
detenninam a exi'tencia individual 
de c corpo monte . .... . São elles 
-a raça- a língua- o territorio. 
Onde falta a filiação da grande. 
familia humana , suppüe-sc ficar ser
vindo de laço entre os homens do 
cpocha diver a a emelbança de 
lingna e o haYcrem na cido debaixo 
do me mo céu, cultiYado o me mo· 
campo , vertido o sangue na defesa 
ela patria commum. 

Todavia c tes caractere não 
têm um valor real enão :í luz hi torica. 

Amx:.\J'i"Dim HEH •m,_\.NO, llistoria 
de P01·tuyal, Introducção. 
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CAPITULO PRI1liEIRO 

PROPHECIAS 

Sciant, et recogitent1 et intelligant, quia manus 

Dominl fecit hoc. 
IsAIAS, XLI, 20. 

Or, les habitants de I'Amerique du Sud avaient1 

à l'époque de la découverte1 une tradition suivant 
laquelle leur em pire devait être conquis par les 

blancs. 

J. GAID[E L Hi~toü·e de la societe 
domestique, li, 3, 2; referindo- e a A. 
Ur..uÔ.\

1 
G. JuAN, P. outros. 

O Bible
1 

livre divin1 vous resplcndissez au-dessus 
de la poussiére de tous les siàcles; vous êtPs la 
vie morale des peuples, tous vous rendent témoignage. 
Vous mettez á notre portée, et dans la mesure ou 
il le faut, les verités éternell es qui sonL en Dieu. 

M. GAINWI', L a Bible sans la Bible, 
m in fine : obra monumental. 

O padre ANTONIO VmiRA, da Companhia de Jesu , 
famoso por suas virtudes c por sua vastíssima illustraçfio, c, 
para nó , mais ainda pelos immcnsos serviços prestados á. 
causa da cvangclisação no Estado do Maranhão, enteu~cn 
com outros escriptores que o descobrimento da Amenca. 
sept~ntrional por Christovam Colombo c seus castelhanos c 
o da Amcrica meridional por Pedro Alvares Cabral e seu 
portuguezes, nas faces dos dons continentes voltadas pru·a a 
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Europa c a Africa, c tavam propbetisado nos Livros Sagrados, 
particularmente no das p1·opbccias de I. ATA . quanto á Amcrica 
meridional, de te?'?'â Aust1·ali. 

A obra, em que o padre ANTONIO Vmnu compara c 
aproxima o tempos para patentear a rcali ação das propbecias, 
tem o imponente titulo- I-Iisto1·ia do futm·o:- obra que 
merece a leitura dos doutos, c não a terá certamente 
dos ignorantes, de. de que, ao abrirem as paginas do livro, 
depararem- c-lhes texto latino das SaO"radas Escripturas. 

qne 
das 

O grande c criptor refere 
os expositores modernos 

conquistas de Portugal ». 

« vario lu~Yares dos Prophctas 
entendem dos antipodas c 

Ao principio, houve em nos a idéa de transcrever 
integralmente esse capitulo ela obra, dc~dc o n. 253 até 
309. Mas, seria longa tal transcripçi'io ; c, rlema.is, poderia 
accresccntar motivo. para a critica. leviana, no falso Rupposto 
de querermos ]iO"ar á nota genealogicas da família essa
prophccia . Ainda que ó muito certo que « todos os caminho 
do homem estão patentes aos olhos do Senhor, o qual pesa. 
o. espíritos ». Outnes vice hominü; patent oculis suis: spi1·it'umn 
ponderato1· e.·t Dominus ( * ). E não é mono certo, como 
o cscrcyen s ,\NTO Aoo:TI.NHO, que « a Providencia Divina. 
governa torla a. série ele gerações, desde Adam até ao fim 
dos scculos, figurando toda. essas gerações um so homem 
que, da infancia á velhice, completa ua carreira no tempo 
pa. sanclo por todas a edades ». 

O padre ANTONro VmmA, depois de demonstrar com 
o· P.~almos, LXIV, 6, 7, R, 9 c 10, a prophccia ele DAviD 
que, no s culos ...,.r y c ~ \ I, . c cumprio, ela Yocaç:1o do 
g ntios, de todas as nac;:õe c de todas a ilha , ainda a 
nuLis remotas e dcsconhecicla.s, isto é, das conquistas na Asia 
c ilha·, c das descobertas na. America e ilhas, cita os 

1cmticos ele SALA;u,\o, JY, 13, 14, 15 c 16, c VII, 13, 
para fixar o verdadeiro sentido dos P almo , apoiando-se em 

(*) Pnounmos, XVI, 2. 



-3-

S. Gn.EGOR.IO, que assim os interpretou : Quid pe1· mand?·a
.fJOTam, he1·bmn .~cilicet medicinalem, t odm·ife?·am, ni ·i vi?·tus 
Jm:fccto?·um intelligitiw? qui dum impe1fect01'1lm in.finnitatibus 
m,edentzl1" in fir.le, quam pneclicant in pm·tis nost?·is, Ecclesice 
ve1·e -nuclici e.sse comp?·oban.t'l.w. « Com o cheiro drstas 
n~andragoras, c com a doutrina de tes pregadores, foi que 
UJuntou para seu E po o o factos novos aos velho : assim 
o interpretam os SETENTA : Nova et vete1·a :;e?"IXtt·i tibi; 
porque aos christãos antigos, que eram os da Europa, ajuntou 
a. Ecrreja este novos, que fio o da nova rrente, que se 
descobria no Oriente c no Occidcntc, que são as portas de 
que falla a Esposa : in poTtis nost1·is. » E accresccnta a 
opinião de outros escriptores, citados por Con.NELIO A LAPIDE: 
Nonnulli pe1· nova opinantiw hic nota1·i novi 0Tbis inventionem, 
et conve1·sionent ad Cll1'istmn : novus enim hic 01·bis cantina 
Pe1·uanos. ~Iexicanos, B1·asiHos, et Cltilenses; est demiclium 
totius 01·bis. Sic in India 0Tientah... pTopa_qatu?· fides ad 
Japones, ... Chinenses, ~Iolucenses, et Ceilanos. « De maneira 
que os fructos novo , que a Egreja, por meio do cheiro de tas 
mandragora medicinacs c oclorifera ajuntou ao velhos c 
antigos, são os do Perú, c Mcxico, do Brazil, c Chile, e os 
do Japão, c China, das Molucas, e Ceylão ; uns nas portas 
elo Oriente, outro nas do Occidcnte : J1Iancb·aqmYe dede1·unt 
aclarem sumn. Parece que c tayam c quccido ; mas não 
estavam senão guardados para este tempo, se1·vavi. » 

Ainda o dcmon!\tra com SAI"A"rx.o, Canticos, VIII, 8 
c 9 : So?'O?" nost1·a pa1"t'a, et ube1·a non habet : quid faciemus 
SO?'OI~i ?WSt?·ce in clie quando alloquenda est ? Si nw?·us est, 
ccd~jicenws supe1· ewn p1·opugnacula m·gentea : si ostiunt est, 
compin,qamus illucl tabulis cecl?·inis. « Quem não admirará 
nesta re. posta o alti imo conselhos ela Sabedoria c Pro
videncia Divina? Dispoz Deus de do a creação do mundo 
que esta::; terras, as im por fóra como por dentro, fossem 
emiqu~cidas de cousas preciosissimas, para que o interesse 
~o homeu~ facilita, c a difficuldades, que sem elle senam 
lmpo. ivei de Tenccr. Pela prata se entendem as mma., 
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e pelos cedros odoriferos as plantas preciOsas; e as minas 
que essas terras têm em .suas entranhas, e as plantas 
odoríferas e preciosas, que nellas nascem, serão os meios c 
incentivos para dispor o interesse humano a venc<:'r todas 
essas difficulcladcs, c abrir e franquear essas portas; e assim 
foi, porque a prata, o ouro, os rubins, os diamantes, as 
esmeraldas, que aquellas ter1·as criam c escondem em suas 
entranhas, e as aquilas, os calambucos, o páu-brazil, o violête, 
o évano, a canela, o cravo, c a pimenta, que nellas nascem,· 
foram os incentivos do interesse tão poderoso com os homens, 
que facilitaram os perigos c os trabalhos na navegação e 
conquista de umas e outras Judias: -sendo certo que, se 
Deus com snmma Providencia não enriquccêra de todos estes 
thesouros aquellas terras, não bastaria s6 o zelo e amor da 
Religião para introduzir nellas a fé. » 

Passa, depois, o padre ANTONIO VmiRA. a lidar com 
as prophecias de lsArAs. 

Na prophccia XLIX, 12, Ecce isti de longe venient, 
et ecce illz ab Aquilone et mm·i, et ísti de ter1·â Austmli, 
comparada e harmonisada com a LX, 8, 9 e 1 O, reconhece 
clle manifesta refcrencia ás Judias Occidentacs, e isso de 
accordo com o já citado CoRNJ~Lro, BoZTo, Ar.nROVA.J:\'1)0 c 
outros. « Chama o Propheta ás Indias Occidentaes ILHAS : 

JJtie enim, Insulce e:.l'pectant. Porque todas aquellas vastíssimas 
terras, emquanto se tem descoberto, estão rodeadas de mar. 
e bastava para se chamarem assim a immcnsiclade dos 
mares que as dividem do mundo antigo; alem de q_ue estas 
terras no principio eram cLamadas com o nome de Antilhas, 
como se lê na historia de seu descobrimento : as nuvens 
que voam a estas terras para as fertilizar, Qui sunt úti, qui 
ut nuóe.5 volant, são os pregadores do Evangelho, levados do 
vento pelo mar ( *) como nuvens ; c chamam-se tambero 
pombas, Et sicut colurnbce ad fenest~·as suas, porque levan1 

(*) Confiram-se, no mesmo Is~\LI.s, VIII, 7, 8, 9 e 1 O, XI, 11, 
12, 14 e 16 : audite unive1·sce procul teJTce; ab insulis '11la1'ÍS; quatttor 
plagi.s tel'1'ce; volabunt per ma1·e; et e1·it via 1·esiduo populo meo. 
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estas nuvens a agua do baptismo sobre que desceu o Espirito
Santo em figura de pomba. que são os dous termos que 
desde o principio do mundo andaram sempre juntos na 
significação do baptismo: SpiTitus Domini jeTebcdur supe1· 
aquas ( GENEsrs, I, 3); Nisi quis renatus jue1·it ex aquâ et 
Spi,ritú Sancto (S. JoKo, III, 3 ). Mas, o mesmo Bozro e 
ALnROVAl\""DO ainda advertiram, no nome e semelhança da 
pomba, outra propriedade mais aguda, tirada do descobrimento 
feito por CHRrsTov AM CoLOMBO ; e d izem aq uelles escriptores 
que a isto allndio o Prophcta, chamando columbas, ou 
Columbos, a todos os que seguem aquella mesma derrota e 
navegação: Nomine cOLUMB.iE all,udit ad CHRrsTOPHOR.IDr Co
LUMBUM, qui nohis 2"te1· ad illas oms pTÍ?nus apendt ( * ). Sem 
fallar no muito ouro, muita prata, e muitos filhos para a 
Egreja, e tudo de mtúto longe : Et adducam filias tuos de 
longe, a1·gentmn eo1·um, et auncm eoncm cum eis. » 

Quanta propriedade em todos esses textos, para 
affirmar o pensamento elo padre ANTONW VrnrRA! 

E mais, examinando o mesmo IsA:us, XLI, 17, 18, 
19 e 20, o padre ANTONIO VrnrnA csereveu que « S. CYRJLLO, 
S. JERONYMO, PRocoPIO e THEODURE1'0 entendem estes textos 
da conversão das gentilidades, que Deus havia de converter 
por meio ela pregação do Evangelho, mas não disseram que 
gentes estas fossem, ou hou1essem de ser, p01·que as não 
conheciam; porém o já citado CoRl'I"'ELro, depois de C. 
AQuAvrvA, disse que essa propbecia se cumprio, e está cum
prindo no Japão, no Brazil, na China : Hoc etiam hodz'e in 
JaJJone, B1·asiliâ, Chinâ, aliisque Indian.l'ln provinciis impleri 
magnâ la:titiâ conspicirrws. » 

Com referencia a.o BraziJ, e em particular ao Ma
ranhão, o padre A..'<T0.:-.>0 VrnrRA.. cita. e transcreve cgualmcnte 
de Is.u.as, XVIII, os versiculos 1 e 2. E', porém, certo que 
o capitulo inteiro tem-lhes applicação. 

(*) Não só o nome CoLOMBO como tambem o CHRrsTov.ur 
C ÜHRISTOPBOROS, em grego, significando o p(}rta-C!u·isto) exprimem perfeita 
e completamente a prophecia de !sAIAS, LX, 8, 9 e 1 O. 
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« Trabalharam sempre ~nuito os interpretes antigos 
por acharem a verdadeira explicação, o applicação deste 
texto; mas nem atinaram, nem podiam atinar com ella, 
porque não tiveram noticia nem ela term, nem elas gentes, 
de que fa1Iava o Propheta. Os commentaclores modernos 
acertaram em commum com o entendimento ela propheeia, 
dizendo que se entende ela nova conversão á fé daque1las 
terras, c gentes tambem novas, que ultimamente se co
•nheceram no mundo com o descobrimento elos antipodas; 
e notaram alguns com agudeza, c propriedade, que isso quer 
dizer a energia ela palavra: Ad gentem conculcatam. Gente 
pizada dos pés, porque os anti podas, que ficam debaixo ele 
nós, parece que os trazemos debaixo dos pés, e que os 
pizamos (*) ; mas, chegando mais ele perto á gente, e terra, 
ou província, ele que se entende a propbecia, tambem os 
modernos não acertaram até agora com o sentido proprio, 
germano, e natural della, e este é o que nós havemos de 
descobrir, ou escrever aqui, por havermos recebido ele pessàa 
douta, c versada nas Escripturas, que, havendo visto as gentes, 

(*) A<:ercn. dos n.utipodas bn. a controversia se a Egrcja con
demnou e declarou hereticos os qu e sustentavam sua existencia, a proposito 
do bispo Yirgilio, diocesano ele Saltzhourg, nn. Baviera, e desde 1814 nn. 
Austria. Não h a duvida q11c o pad1·e Yirgilio (só depois foi bispo) affir
mava { que havia out1·o mundo e out1·os homens sob a terra, out1·o sol e 
out1·a lua , . Foi esta proposição que, por provocação de S. Bouifacio, o 
}Japa Zacharias condemnou. Os antipodas estavam neste mesmo nosso 
globo terraqueo ; eram homens da mesma especie dos europeus ; tinham 
o mesmo sol e a mesma lua. Onde, pois, o erro attribuido á Egreja? 

Tambem S. .áGOSTIKEIO tem sido accusaclo de negar a existencia 
dos antipodas. E', porém, uma accusação sem fundamento . S. AGOSTINHO 
sustentou sempre que a terra era redonda; mas, duvidava do q.ue asse
veravam os philosophos e os physicos, entre os quaes Cwmw, no Sonho 
de Scipião, que « os que habitavam a zona austral temperada eram de 
uma especie differente, e nada tinham de commum com a humanidade 
então conhecida , , nihil acl vestTum genus. Basta lêr essa questão suscitada 
na sua Ciclacle de Deus, caps. YIII in fine e IX: dizia elle, ex .Adam .~unt, 
si lwmines sunt; .... quocl ve1·o et Antipodas esse fa.bulantzw, ... . nulla 1·atione 
m·eclendum est. Isto é, se são homens, elevem ser descendentes ele Adão; não 
ha razão para acreditar nessa gente de especie ilifferente como antipodas. 

Vale a pena lêr OH. BARTHÉLEMY, Errem·s et mensonges histm-iques, 
I, no capitulo sob o titulo L'évê']ue Yi,·gile et les antipodes. Pariz, 1875. 
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pizado as terras, e navegado as aguas, de que falia este 
texto, acabou de o entender, c verdadeiramente o entendeu 
como veremos, e verão melhor, os que tiverem lido as 
exposições antigas e modernas dcll e. 

e CoR.~"ELTO teve para si, que falla o Propbcta de 
Ethiopia e do Preste João: mas Ethiopia não estú além de 
Ethiopia, como cliz o texto . ~1ALUE~mA, com outros que 
cita, entende dos Chinas c Japões .. . JosEPH DA. CosTA, tão 
versado nas Escriptura como na Geocrraphia, c na Histeria 
N atnral das Indias Occi•lcntacs, Lt:DOVJCO LEGIO~"EK E, Tamr.az 
BoZio, ArAs, JYioNTAxo, FEDERICO, Lc:\r)\-rro, ~L\RTm DEL Rro, 
e outros dizem, e bem, que fallou IsAIAS da Amcrica, c novo 
mundo; c se prova facil c claramente. Porque esta terra, 
que descreve o Propheta, está. além da Ethiopia.: Trans 
fiumina LEthiopice, e é terra depois da qual não ha outra : 
Ad populum post quem non est alius. Estes dons sinacs tão 
manifestos só se podem verificar na A mcrica, que é a terra, 
que fica da outra banda da Ethiopia. e que não tem depois 
de i ontra terra senão o vastíssimo mar do sul. Mas, 
porqne IsAus nesta sua dcscripçfto põe tantos sinaes par
ticulares, e tantas differença.s individuante., que claramente 
c tão mostranclo, que não f<Llla de toda a America., ou munêlo 
novo em commum, senti o de alguma. proviucia particular 
dclle; c os authores allegados nos não dizem q uc província 
esta seja, será nccessario que nós o digamos, c isso é o que 
agora hei de mostrar. 

« Digo primeiramente, que o texto de IsA:us se 
entéhde do Brazi1, porque o Brazil é a terra, que direita
mente está. além, e da outra banda ela Ethiopia, como diz 
o Propheta : Quce est t?'a?1S .fiamina LEthiopüe; ou como 
verte c commentn VATAllLO: Ten·a, quce est sita 'ltlt1·a 
..2Ethiopiam: ( quce LEthiopia scatet .fiuminibus): e o hebreu 
ao pé da letra tem de t1'ans .fiwnina ...!Ethz"opice. A qual 
palavra (de trans ), como notou MALUENDA, é hebraismo, 
semelhante ao da nossa linrrua. Os hebreus dizem (de t1·ans) 
e nós dizemos det?·az: e 

0 

assim é na Geographia destas 
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terras, que em respeito de J ernsnJém, considerado o circulo 
que faz o globo terrestre, o Brazil fica immediatamente 
detraz de Ethiopia. 

« Diz mais o Propheta, que a gente desta. terra é 
terrível: Acl populum terTibilem; e não pode haver gente 
mais terrível entre todas as que têm figura humana, que 
aqnella ( quaes são os Brazis) que, não só matam seus 
inimigos, mas depois ele mortos os despedaçam, é os comem, 
c os assam, c os cozem a este fim, sendo as proprias mu
lheres as que guizam, e convida,m _hospedes a se regalarem 
com estas in humanas iguarias; e assim se vio muitas Yezes 
naquellas guerras, que, estando cercados os barbaros, subiam 
as mulheres ás trincheiras, ou palizadas, de que fazem os 
seus muros, e mostravam aos nossos as panelas, em que os 
haviam ele cozinhar. Fazem depois suas frautas elos 1il1Csmos 
ossos humanos, que tangem, e trazem na bocca, sem nenhum 
horror; e é cstylo c nobreza entre elles não poderem tomar 
nome senão depois de quebrarem a cabeça a algum inimigo, 
a.inda que seja a alguma caveira desenterrada, com outras 
ceremonias crueis, barbaras, e verdadeiramente terríveis : em 
lugar de gentem, conculcatam, lê o Siro gentem depilatarn : 
gente sem pelo; taes são tambem os Brazis, que pela maior 
parte não têm barba, e no peito e pelo corpo tem a pelle 
liza, e sem cabello, com grande clifferença elos Europeos. 

« Estes são os sinaes communs, qnc nos aponta o 
Propbeta chqueUa terra c gente; mas, porque assignala 
miudamente outros mais particulares, e que não convem a 
toda a gente e terra do Brazi], é outra vez necessa.rio que 
nós tambem declaremos a província, e a gente, em que elles 
todos se verificam ; e esta gente, e esta província, mostra- · 
remos a.gora que é a que com toda a propriedade chamamos 
MARANHÃO, que, por ser tão pou~o conhecida, e menos 
nomeada nos escriptores, não é muito que a falta de suas 
noticias lhe tivesse até agora escmecido e divertido a honra 
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deste famoso oraculo do mais illustre Propheta, que tão 
expressamente tinha fallado nesta gente. (*) 

« Diz pois o Propbeta, que são estes homens uma 
gente, a quem os rios lhe roubaram a sna terra : C1!jus 
dú·ipuerunt jluminet terram ~jus. E é admiravel a proprie
dade desta differcnça, porque em toda aquclla terra, em que 
os rios são infinitos, c os maiores, e mais caudalosos do 
mundo, quasi todo~ os campos estão alagados e cobertos de 
agua doce, não se vendo, em muitas jornadas, mais que 
bosques, palmares, c arvoredos altíssimos, todos com as raizes 
c troncos mettidos na agua; sendo raríssimos os lugares, 
por espaço de cento, duzentas, e mais lcgoas, em que se 
possa tomar porto, navegando-se sempre por entre arvores 
cspessissímas de uma, e outra parte, por ruas, travessas, c 
praças de agua, que a natureza deixou descobertas, e des
cmpedidas do arvoredo; c, posto que estes alagadiços sejam 
ordinarios em toda aqucl1a costa, vê-se este destroço, c roubo, 
que os rios fizeram á terra, muito mais particularmente 
naqnellc va,o;tissimo archipclago elo rio chamado Orclhana, c 
agora das Amazonas, r.ujas terras estão todas senhoreadas, c 
afogadas das aguas, sendo muito contados, c muito estreitos 
os sítios mais altos que cllas, e muito distantes uns dos 
o~tz·os, em que os índios possam assentar suas povoações, 
vrvcndo por esta causa, não immediatamcnte sobre a terra, 
senão em casas levantadas sobre esteios a que chamam 
juráos, para que nas maiores enehentcs passem as agnas por 
b~1xo, beru assim como as mesmas arvores, que tendo as 
ratzes, e troncos escondidos na aaua, por cima della se con-

~ o 
servam, e apparecem, differinclo só as arvores das casas, em 
que umas são de ramos verdes, outras ele palmas seccas. 

. (*) O padre Ivo n'Evrmux, superior dús capuchinhos qne vieram 
de Panz com Daniel de la Tonche e Francisco Rasilly, em 1612, para 
firmar a colonia franceza no 1\faranbão, tambem entendeu que o Propheta 
I AIAs e o Propbeta SoPrrO~"'AS referiram-se ao Brazil, e particularmente 
ao Maranhão. E' o ocldendum á obra Viagem ao no?-te do B•·a$il, 1813-
1614. 

. Esta obra merece muita. leitura; com as notas do illustre F. Dn:rz. 
TradUZJda pelo Dr. CEs.ill AuGusTo 1\únQUES. Maranhão, 1874. 
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« Desta sorte vivem os Nhengaibas, Guaianás, Ma
ma.ianás, c outras antigamente populosas gentes, de quem se 
diz com propricrladc q nc andam mais com as mãos, que 
com. os pés, porque apenas dão passo, que não seja com o 
remo na mêlo, restituindo-lhes os rios a terra, que lhes 
ronbaram, nos fructos agrestes das ar\orcs de que se sus
tentam, cuja colheita. é muito limpa, porque cahem todos 
na agua; c em muita quantidade ele t:-trtarngas, e peixes
bois, que sfio os gados, qnc pastam naqucllcs campos, além 
tlc outro pescado menor, c alguma caça de aves, e montaria 
de porcos, que nos mesmos lugares, sobre aguados entre os 
lodos c raizes elas arvores, se scva. nos fructos dellas ; c 
nota. o P ropheta que n;õio é rio, scmí o rios, os que isto fazem, 
porque, ainda que o rio elas Amazonas tenha fama ele tão 
enorme gnmcleza, toda esta se compõe elo concurso de muitos 
outros rios, que todos desembocam ncllc, ou junctamcntc com 
cll c, communicando c confnndinclo em si as aguas, e como 
unindo c conjurando as forças para este roubo, que fizeram 
áquclla terra: Cujus cliripuencnt fi·umina ten·wn ejus. 

« Contim'1a IsAIA:· a sua clcscripçüoz c diz, que os 
habitadores desta província são gente arrancada, e despedaçada; 
c só o Espírito-Santo ]JOderá. rccopilar em duas palavras a 
histm·ja, c ultima fortuna claquclla gente. Q uando os portu
gucz:es conquistaram as terras ele Pernambuco, desenganados 
os indios (que eram mui valentes, c res istiram por muitos 
am~os) que não podiam prevalecer contra as nossas anu as, 
uns delles se sugeitaram ficando em suas proprias terras ; 
outros coni mais generosa resolução, c determinados a não 
servir, se metteram pelo sertão, onde :ficaram muitos; outros, 
cahinrlo panu a parte do mar, vieram sahir ás terras elo 
Maranhão, c alli, como soldados tão exercitados com o mais 
poderoso inimigo, fiz:eram facilmente a seus habitantes o que 
nós lhes tinhamos feito a elles. 

« Desta peregrinação e desta guerra se seguiran1 
naquella gente os do us effeitos, que assinala Is.AJAS, :ficando 
uma, e outra gente, a?'Tancadct c despedaçada : os vep.cedores 
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arrancados, porque os tinham lançado de suas terras os por
tuguezcs; e tambem despedaçados, assim porque foram 
ficando a pedaços em varias sítios, como porque depois da 
victoria lhes foi neccssario, para conservarem o violento 
domínio, dividirem-se em colonias, mui distantes uns dos 
outros. Os vencidos tambem ficaram ar1·ancados, porque os 
Topinambcí.s (que assim se chamavam os pernambucanos ) 
os arrancaram de suas patrias; e tam bem, e com muito 
maior razão despedaçados, porque, não podendo resistir, muitos 
d~lles fugiram em magotes pelos matos, e pelos rios, tomando 
chffcrentes caminhos, onde fizeram assento, não sem novos 
inimigos que ainda mais os despedaçassem ; assim que uns 
c outros ficaram gente an·ancada, e uns e outros gente 
despedaçada: Gentem conculcatam, et dilacemtarn. 

<-: Conhecidos já pela fortuna os descreve o .Propheta, 
c muito particularmente pelo exercício e arte da navegação, 
em que eram e são os Jlfa1·anhões mui sinalados entre os 
indios, por serem elles, ou os primeiros inventores da sua 
nautica, como gente nascida, e mais crcada na agua, que na 
terra, ou certamente porque com sua industria adiantaram 
muito a rudeza das embarcações barbaras, de que os primeiros 
usavam; tanto assim, que a principal nação daquella terra, 
tomando o nome da mesma arte de navegar, c elas mesmas 
embarcações, em que lá navegavam, se chamam IgcJ,ruanas, 
porque as suas embaTcações, que são as canoas, se chamam 
n~ sua língua lgm·a, deste nome lgara derivaram a deno
mmação ele Iqaruanas, como se c1isscssemos- os nauticos, os 
artifi_ces, ou o~ senhores elas náos. Diz pois lsArAs, que esta 
gen:c ele que falla é um povo, Qui 1nittit in ma1·e legatos, 
et m vasis papy1·i supe1· aquas : Que manda de uma parte 
para outra seus negociantes em vasos ele cascas de arvores 
sobre as aguas. 

« As palavras do Propheta todas têm mysterio, e 
todas declaram muito a propriedade da gente de que falla. 
Diz que as manda o povo, com quem concorda o relativo 
qui; porque é gente que não tem reis, mas o mesmo povo, 
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e a mesma nação, é à que elege aque1les que lhes ·parecem 
de melhor talento, assim para os negocios da paz, como para 
os da guerra; que tudo isso quer dizer a palavra legatofl, 
como se póde ver nos anthores da lingua latina. Diz mais 
que v5o sobre as aguas em vasos de cascas de arvores, 
porque esta era a materia e fabrica de suas embarcações. 
Depois que tiveram uso do ferro, cavam os troncos das 
arvores, c fazem de um só madeiro muito grandes canoas, 
de que o author desta explicação v10 alguma, que tinha 
dczasete palmos de bocca, c cento de comprimento; mas 
antes de 'terem ferro, despiam estes mesmos madeiros, 
cujos troncos são muito altos, c direitos, e tirando-lhes as 
cascas assim inteiras, dellas formavam as suas embarcações : 
c não faz duvida dizer o Propheta que estas embarcações 
hiam ao mar : Qui m.ittit in mm·e; porque, além de entrarem 
com ellas pelo mar oceano, o m esmo archipelago, que dizemos 
ele agua doce, se chama na sua lingua por sua grandeza 
mar, e daqui veio o nome que os portuguezes lhe puzeram 
ele Grão-Puá, ou Maranhão (*), o que tudo quer dizer, rnm· 
grande, porque Pará significa mar. 

« Do que temos dito até aq11i ficará mais facil de 
entender aquelle grande enigma elo Propheta, que esta nas 
primeiras palavras deste t('xto : V ce te?·rce cymbalo alantm. 
O qual foi sempre o que maior trabalho deu aos interpretes, 
e os obrigou a dizerem cousas mui violentas, e improprias, 
eomo aquelles que fallavam a adevinbar, e não adevinhavam, 
nem podiam. Os · SETENTA Interpretes, em lugar de Ten·cc 
cymbalo alan:m, leram te1·1·ce navúnn alis; e uma, c outra 
cousa significam as palavras de IsArAs; porque os nomes 
hebreos, ele que estas versões foram tiradas, t êm ambas as 
significações, e querem dizer: « Ai da terra qne tem navios 
com azas; ou ai ela terra, que tem sinos eom azas ; se silo 
smos, como são navios, e se sã.o navios, como são sinos? » 

(*) Mais adiante, a proposito do nome Mm·anhão, será demons
trado que o padre ANTONIO VIEIRA, acertando quanto ao nome G?·ão-Pm·á, 
errou quanto ao nome. Ma1·anhão. 
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Esta difficuldade foi até aO"ora o torcedor de todos os o 
entendimentos dos expositores sagrados de 1600 ann.os a 
esta parte; mas, como podia ser que entendessem o emgma 
da terra, se não tinham as noticias, nem a língua della.? 
Para intelligencia do verdadeiro entendimento deste t exto, 
ou enigma, se ha de suppor, que a palavra latina Cym,balum, 
com que signific:tmos os nossos sinos de metal, significa 
tambem qualquer instrumento, com que se faz som,. e 
estrondo; e taes eram os cymbalos de que usavam antiga
mente os gentios, que se chamavam por nomes particulares 
Sútros, C?·otalos, ou O·epita.culos, e pm; nome geral Cymbalos. 

« Tambem se ha de suppôr que os JYlaretnhões usavam 
de uns instrumentos a que chamavam JJfaracds, não de metal, 
porque o não tinham, senão de cabaços, ou cocos grandes, 
dentro dos quaes mettiam seixos, ou caroços de varias fructas, 
duros, e accommodados a. fazer muito estrondo e ruido, 
servindo-se dos menores nas festas e nos bailes, e dos 
maiores nas guerras. Estes lJia1·acás eram propriamente os 
seus cymbalos, ou sinos, tanto assim que, depois que vieram 
os sinos, que nós usamos, lhes chamam Itamm·acás, que quer 
dizer lJtia1·acds, ou sinos de metal. (*) 

. « Isto supposto, o expositor, que mais foi rastejando o 
sentido verdadeiro que podia ter este enigma, foi GABRIEL 
P ALAcro, o qual no commentario literal deste lugar de IsArAs 
diz assim : FoTtasse Indicus usus nominis cymbali antiquz't1'r.s 
inolevit apud Hebrceos tempo1·e IsAuE. Por ventura (diz elle) 

- que no tempo ele IsArAs as embarcações elos índios se cha
rn~1'iam entre os hebreos sinos. E porque não seria antes? 
D1go eu qne se chamassem sinos, ou tomassem nome de 
sinos as emba.rcações dos índios, de que IsArAs fallava, não 
porque este nome fosse usado entre os hcbreos, senão entre 
os mesmos índios. Assim era, e assim é, e deste modo fica 
cle~ifrado, e entendido o a.ntiquissimo, e escurissimo lugar, c 

.erugma de IsAIAS. 

(") Ita significa pedra e fmTo. 
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« As mmores embarcações elos JJ.faranhões chamam-se 
1J.fa1·acatún, derivado o nome da palavra lliaracá, que como 
dissemos significa. entre elles sino : c a razão de darem este 
norne ás suas maiores embarcações era, porque qnanclo hiam 
ás batalhas navaes, quacs eram ordinariamente as suas, 
punham na proa um destes lJlaTacâs muito grandes atados 
aos gorupezes, ou páos compridos, e; bolindo de industria com 
ellcs, além elo movimento natural das canoas c elos rerneiros, 
faziam um estrondo barbaramente bellico, c horrível; e por
que a proa da. canôa se chama Tim, tirada a metaphora do 
nariz dos homens, ou do bico das aves, que têm o mes1uo 
nome, e juntando a palavra Tim com a palavra. 1J1m·acá, 
chan1a:vam áqucllas canoas ou embarcações maiores llf(tn~catim; 
c este nome usam ainda. hoje, e com elle nomeam os nossos 
navios. Nem mais, nem n1enos, que os Romanos ás suas 
galés de guerra deram nomes ele Rost1·ata.~, pelas pontas ele 
ferro agudas, que levavam nas prôas; tirctclo tambem o nome, 
ou metaphora, elos bicos elas aves, que chamam 1·ostros. Assim 
que vem. a dizer l sAL\.S, que a terra de que faJla, é terra 
que usa embarcações, que tem nome de sinos; c estas são 
pontualmente os llim·acatins dos llfaranhões. 

« Mas não está ainda explicada toda a difficulcla.dc, 
ou propriedade elo enigma; porq uc diz o Propheta que estas 
embarcações, ou estes sinos, eram sinos, e embarcaç-ões corn 
nas : Cymbalo alanon : naviwn alú. Os expositores todos 
dizem, que estas azas eram as velas das embarcações, c que 
siio as azas dos navios, conforme o poeta : ·velorum panclinl'US 
alas. A qual explicação pucléra ser bem admittida, se não 
tivera a propria, c verdadeira; sendo ecrto, que o Prophcta 
não havia de dar por sinal e divisa daquellas embarcações 
uma causa tão commum, e universal em todas. 

« Digo pois que falla o texto de verdadeiras azas de 
aves. Como aqucllcs gentios não tecem, nem tem pannos, 
é grande entre elles o uso das pennas, pela formos ura das 
cores, com que a natureza vestio os passaras, c particular
mente os chamados Guanis, fle que ha infinita quantidade, 
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grandes, e todos vermelhos, sem mistura de outra côr; destas 
P.ennas se enfeüam quando se querem pôr bizarros, e prin
Cipalmente quan<lo vão á guerra, ornando com cllas todo o 
genero de armas, porque não só levam empcnnadas as settas, 
senão tambcm os arcos, e rodelas, e as partazanas de páu, 
e pedra, que chamam Fangctpenas; e qnando a guerra era 
naval, empavezavam-sc as canôas com azas vermelhas dos 
Gua1'Cís, e as mesmas levavam penduradas dos gorupés c 
Maraccís das prôas; c por isso o Propheta diz que todas 
estas causas via, c notava como tão novas; chamou ás 
lanças sinos, c sinos com azas: Navium alis, cyrnbalo alan11n. 

« E porque não faltasse a esta terra a demarcação, 
ou arrumação, como dizem os geographos da sua altura, 
onde a Vulgata lêu Gentem expectantem, ea:pectantern, ha a 
propriedade da letra hebi·ea, corno diz FoREIRO, P AGl\u"\'O, 

': ATABLo, SANCHEz, c outros muitos tào geralmente: Gentem 
hnecc linew, gente da linha de linha; porque os llfaranl1ões 
são aquelles, que além da Ethiopia ficam pontual e per
pendicularmente bem debaixo da linha Equinocial, que é 
propriedade por todos os titules admiravel; assim como a 
palavra linece se repete, está t.ambem repetida no mesmo 
texto a pa1a vra eorpectttntem; com que vem a concluir o 
Propbeta o seu principa1 c total intento, que é exhortar 
os Pregadores Evangelicos a que vão ser Anjos da Guarda 
claqnella triste gente, que tanto ha mistér quem a en
caminhe, como quem a defenda: ]te Angeli veloces acl 
gentem e~pectantem, expectantem: gente que está esperando, 
esQerando; porque, entre todas as gentes do Brazil, os 
jJfa?·anhões foram os ultimas, a quem chegaram as novas 
do Evangelho, e o conheeimeuto do verdadeiro Deus, cspe
ran.do por este bem, que tanto tardou a todos os americano>:,' 
rnats que todos elles. No .Bnzil se começou a pregar a Fe 
no anuo de 1550, em que o descobria PEDRO ALvARES 
CABRAL ('!'); e no Maranhão no anno ele 161.5, em que o 

- c~) o padre ANTOI'UO VIEm.A enganou-se, escrevendo 1550, c 
nao 1500. 
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conquistou ALEXANDRE DE MouRA; esperando mais que todos 
os outros Brazis sessenta c cinco annos C) : mas h,oje P.stão 
ainda em peior fortuna, padecendo aquelle V ce do Propheta: 
V ce te1Tce cymbalo alarum; porque o estado da esperança 
se lhe tem trocado no ele desesperação. E esperam ele se 
salvar os que ele tantos clamnos e danmos são causa? » 

Depois, o padre ANTONIO VmiRA examina a prophecia 
de AnmAs, 20, com referencia ás palavras Civitates AustTi. 
E, porque S. JERONY.MO, traduzindo elo texto a palavra 
hebraica Sepharad, a verteu para Bosphoro, ellc d.emonstra 
que significa termo, limite, fim. ; sendo certo que os Hebreos 
denominaram Sepharad a Hespanha, porque abi está o 
estreito C*) que divide· da Africa a Europa, antigamente 
denominado Colwnnas de I-Ie1·cules. Assim, pois, conclue clle, 
com outros citados, que a prophecia de AnmAs refere-se a 
povo babitanflo a Hcspanha, descendendo de transmigrados de 
,J erusalem, q ner entenda-se elos do tempo ele N abucoclonosor, 
quer do do A postolo Sant'Iago para fazer a pregação elo 
Christianismo. 

« De sorte que ambas as transmigraçpes ele J erusalem 
concorrem para a Fé de Portugal; a de Christo com 
o Apostolo Sant'Iago, e a ele Nahuco com o Propheta 
~[alachias, depois ehamaclo Yulgarmente S. Pedro de Rates, 
que foi a pedra fundan1.cntal depois do Sagrado A posto lo ela 
Egreja de Portugal. Os filhos dessa Egreja, c herdeiros 
dessa Fé, foram os que clalli a tantos n.nnos dominaram com 
os estandartes della as cidades e regiões do A ustro, que são 
propriissimamente as que correm de uma e outra parte do 
Oceano Austral, á parte direita pela costa da Amcrica, ou 
Brazil, c á esquerda pela costa da Africa, á Etbiopia cuja 
Rainha Sabbá chamou Christo Regina Aust1·i; e estas são 
as terras de que no commento deste texto faz mençã-o 

(") Contados de 1500, são 115 annos; mas a conta deve ser 
feita de 1530, quando El-Rei D. João UI resolveu povoar a Ten·a da 
Santa Cruz . 

("'') Gibraltar. 
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CoRNELIO: Amm·icam, Brasilz"cum, Africam, .2Ethiopiam .. 
Assim se cumprio nos portuguezcs a prophccia de ABDIAs: 
Transmigratz'o, quce est in Hispam·a, possideMt Civitates 
Aust1·i. E esperamos, que seja novo complemento della 
o domínio da terra incognita geralmente chamada Term 
AustTal. » 

Ha a]nda mais, e de grande valor; porquanto foi a 
Ordem ele Cavallaria de Christo o instrnmento de Deus 
para essas navegações e descobertas. E, pois, o padre ANTONIO 
VIEIRA ainda encontrou em HABACuc, III, 8, 1 O e 15 a 
prov.a de que as prophecias referiam-se principalmente á 
America, c particularmente ao Brazil. 

« O Cantico de HABAcuc, que é a matcria de todo 
o terceiro capitulo, e ultimo deste Propheta, tem por assumpto 
o . triumpho de Christo, cum que por meio da sua Cruz 
tnumphou um dia da morte, do demonio, e do peccado, c 
dt:>pois em varias tempos foi triumphançlo da idolatria, e da 
gcntilidadc, conforme a disposição da sua Providcn,~ia. A 
parte marítima deste triumpho, que tambem foi nava l, per
tence principalmente aos portuguezes, por meio de cuja 
navegaç.ão e pregação suaeitou Christo á obedicncia de seu 
Imperio tantas gentes de ~mbos os mundos. Isto quer dizer 
0 Propheta no verso oitavo : Ascendes supeT equos tuos : et 
quadrigce tuce salvatz'o. E no verso 15: Vi'am, fecisti z"n mari 
equis tuis, zn luto aquarum multancm. Que abrio Christo 
caminho pelo mar á sua caval1aria, para que pizasse as 
on~as, e que a guerra que com esta cavallaria havia de 
fazer, não era para matar os homens, seniio para os salVar, 
e salvando-os triumphar delles: Equitatio tua salus ,· hoc est, 
Evangelistce tzri po1·tabunt te, diz SANTO AGosTINHO, e ver
dadeiramente não se podia dizer cousa mais apropriada aos 
portuguczes. Os porttwuezes foram aquc1les cavalleiros, a 

. qu~m .. Chr·isto abrjo o
0 

primeiro caminho pelo mar : Viam 
feczst~ 'ln mari equz"s tuis. Os portuguezes, aqnelles cavallciros, 
que piza.ram as ondas · do mar, como os carallos pizam o 
lodo da terra: In luto aquarum multm·um : e as náos dos 
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portugnczes, aquel1as carroças que levaram pelo mar a Fé 
c a sal v ação: et quad1-igce tum sr.tlvatio: c a primeira em preza 
e victoria desta cavallaria de Christo foi a sugeição do 
mesmo mar bravo, sobet·bo, furioso, e indignado, qnc ou 
Cbristo lb'o sugcitou a elles, ou elles o sugeitararn tambcm 
a Cbristo, para que o reconhecesse, e adorasse: o mesmo 
Propheta o disse assim: Num.quid in nwTi indignatio tua? 
Por ventura, ó Senhor, ha de ser eterna a vossa indignação 
no mar? E responde a esta sua pergunta que o mar 
snbmetteria suas ondas: Gurges aquantm transiit: que os 
abismos confessariam a potcncia de Christo a vozes: Dedit 
ahyssus vocem suam; c que as suas alturas, ou profundidades 
com as mãos levantadas o adorariam, e reconheceriam por 
Senhor: Altitudo manus s1ws levavit; c esta foi a primeira 
victoria de Christo, e este da sua cavallaria o primeiro 
triumpho. 

« :Mas, para que se veja o grande mysterio desta 
metaphora de cavallaria de Christo, ele que usou o Prophcta 
(deixando á parte haver sido esta em preza dos primeiros 
descobrimentos, c conquistas dos portugnezes), por si mesma, 
c na opinião do mundo que tem cavalléiros, não só os 
mesmos portuguczes, senão ainda os estrangeiros faziam 
grande apreço de se armarem nella cavalleiros, como kmos 
que o fizeram alguns ele Allemanba c Dinamarca. Faz 
muito ao caso advertir o que escreve o nosso insianc 

'=' 
historiador destas conquistas, que quero pôr aqui por suas 
proprias palavras: lJfas ainda foi ácerca delle ( falla do 
Infante D. Henrique) outTa causa muito mais efficaz, ~que 
era a oln·igação do ca1·go, e administ?·ação, que tinha ele 
povernado1· ela Ordem de Cm.xdlaria de ]Vosso Senhor Jesus
ChTisto, que El-Rei D. Diniz, sen tresavô, para essa ,querra 
elos infleis, 01·denou, e novamente const2"tuio : e mais abaixo, 
no mesmo capitulo, que é o segundo elo livro primeiro, 
Decada prim.eira : Assentou em mudar esta conquista para 
outras pa1·tes mais 1·emotas de Hespanha do que erarn os 
Reinos de Féz, e 1Jia1·rocos, com que a despeza deste caso 
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fosse propria delle, e nüo taxada poT outrem; e os men'tos 
de seu t1·abalho ficassem, -nuttz'dos na Ordem, e Cavallar·ia de 
Ch1·isto, que elle ,r;ove1'1WVa : ele c~do thesouro podia clispend.er. 
De . sorte que dizer o Propheta, que Christo havia de abrir 
cammho no mar a sua cavallaria, e que a empreza desta 
~avaliaria havia de ser a salvação das almas, não só tem a 
formosura de metaphora, senão a propriedade do caso, e a 
verd~de da historia, c cumprimento da prophccia; pois ver
dadelramente esta admiravel empreza foi obra, não de outro 
príncipe, senão de um, que era propriamente administrador, 
c governador ela Ordem da Cavallaria de Christo, e feita, 
não com outras clespezas, senã.o com as rendas, c 
ela mesma cavallaria e servtços, e merecimentos 
della. ' 

thesouro 
propnos 

« Para confirmação ele tudo isto, e para que os 
portuguezcs conheçam quanto elevem a Deus, pelos escolher 
para instrumentos ele obras tão admiraveis, e para que se 
Bão admirem quando lhes dissermos que os tem escolhido 
para outras maiores, não póde haver melLor testemunho, que 
0 proemio do mesmo Propheta, com que deu principio. a 
este ca.ntico triumphal das victorias de Christo : Dom.zne 
(começa elle) auclivi auclitz'onem tuam et timui. Domine opus 
tuum in medio annorwn ~·ivijica illucl. ln medio anno1·um : 
notum facies: cwn ú·atus jue1·is, mise1·icm·dice 1·ecm·daben's. 
Quando Deus revelou ao Propheta, e quando ouvio da su:1. 
bocca o que havia de fazer nos tempos vindomos, diz, que 
ficou cheio de temor, c assombro (assim o interpreta.ram os 
SETENTA, acerescentando por modo de glosa no mesmo texto: 
Considm·avi opeTet tua, et e.'rpavi ). -Porque não houve obt:a 
de Deus, depois do principio c cr·cação do mundo, que ma!s 
assombrasse, c fizesse pasmar aos homens, que o descobn
~ncnto do mesmo mundo, que tantos mil annos tinha estado 
mcognito, c ignorado ; nem que maior, nem mais justo 
temor .deva causar, aos que bem ponderarem esta obra, que 
a cons1deração dos occultos juizos de Deus, com que por 
taotos scculos permittio que tão grande parte do mundo, 
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tantas gentes e tantas almas vivessem nas trevas da infide
lidade, sem lhes amanhecerem as luzes da Fé; tão breve 
noite para. os corpos, e tão comprida noite pa.ra as almas. 
Mas no meio desses compridissimos annos, diz o Propheta, 
que faria Deus, que se descobrisse, e conhecesse o que até 
então estava occulto: In medio ann01·um notmn facies . E 
que, tendo durado tantos seculos sua ira contra aquellas 
gentes idolatras, em . fim se lembraria de sua misericordia: 
Cwn ú·atus jue1·is, mise1·icm·dice Teco1·dab e1·is. E que então 
tornaria o Senhor a vivificar, e resuscitar a sua obra: 
Opus tuum, in ·1nedio ann01·zrm vivifica illud. Os SETENTA 

traduzindo juntamente, c explicando, leram: Own app?·o
pinquave?·irlt anni copnosce1·is. Quando .chegarem os annos 
determinados por vossa Providencia, então sereis conhecido; 
e este novo conhecimento, que Deus deu aquellas nações 
por meio dos nossos él posto los, e pregadores ela sua Fé, foi 
tornar a resuscitar a mesma obra, que tinha começado pelos 
primeiros A postolos, que naquellas mesmas terras a pregaram, 
c com o tempo estava em algumas partes amortecida, c 
em outras totalmente morta; i:;;to quer dizer: Opus tuum 
v~'vijica illud; ou como treslada SIMACO, RevivisceTe fac ipswn; 
e o mesmo Prop11eta mais abaixo se commcnta a si mesmo, 
dizendo : Suscit:ans suscitabis f-t?·cum. tuwn. Vós, Senhor, tor
nareis a resuscitar o vosso arco (que é a sua Cruz); por 
meio de cuja pregação se resuscitaria ta.mbr.m a Fé, c as 
victorias della naq uella.s nações. 

« Assim o prophotisou na India seu primeiro Apostolo 
S. THOJ\IIÉ, quando na cidade de Mcliapor, então famosís-sima, 
levando uma Cruz de pedra em lugar distante das praias, 
não menos que doze leguas, lhes disse, e martelou esculpir no 
pé della que, quando o mar alli chegasse, chegariam tambem 
de partes remotíssimas do Occidcutc outros homens da sua 
côr, que pregassem a mesma Cruz, a mesma } é, c o 1nesmo 
Christo que ellc pregava. Cumprio-se pontualmente a pro
phccia, porque o mar, comendo pouco a pouco a terra, chegou 
ao lugar sinalado, e no mesmo tempo chegaram a elle os 
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portuguezes. Egual gloria (e não sei se maior de Portugal ), 
a ela In dia, que ainda tivesse a S. THoi\rÉ por seu A posto lo, 
e Portugal por seu Propheta. Ainda Portugal não era de 
todo ehristão, c já os A postolos plantavam as balizas da Fé 
em. seu nome, e conheciam, e pregavam que elle era o qne 
havm de fazer christão ao mundo. Lembre-se outra vez 
Portugal destas obrigações, c de quanto lhe merece Christo.» 

« Diz o Apostolo S. PAuLo, que accommodou Deus, 
e repartia os seculos conforme os decretos da sua palavra, 
para que causas invisíveis se fizessem visíveis: Fide intel
ligim.us aptata esse scecula veTbo Dei, ut ex invisibilibus 
visibilia fiant; por onde não é muito que tanta parte do 
mu~do, e as gentes que o habitavam, estivessem ignoradas, 
e mvisiveis por tantos seculos, e que depois chegasse um 
scculo, em que se descobrissem, c fossem visíveis; e assim 
como, corrida esta cortina, se descobriram, c manifestaram as 
terras, e gentes, de que tinham fallado os Propheta-s, a.ssim se 
entenderam, c descobriram tambcm os segredos, e mysterios 
de suas prophecias. Destas terras ultramarinas encobertas, 
c incognitas, fallava IsArAs, quanrlo disse no capitulo 24 : 
In doct~·inis ,c;lm·i.ficate Dom.inum; in Insulis maTis nomen 
Domini Dei Ismel. E logo accrescentou: SecTetum mewn 
m~'hi; secretwn meum mihi: Este segredo é só para mim ; 
este segredo é só para mim : e, se na mesma prophecia 
estavam prophetisadas as causas, e mais o segredo dellas, 
como podia ser que, contra a verdade infallivel da prophecia, 
soubessem os antiaos deste searedo, antes de chegar o tempo 

o o o c . em -que Deus t inha determinado de o revelar? ant1co 
do Propheta HAnAcuc, que tambem trata destes novos 
descobrimentos, ou triumphos da Fé, e da conversão destas 
gentes, tem por titulo PTo ignonmtiis. E, se o conselho de 
Deus foi que o entendimento, ou de todas, ou de muitas 
causa<;, que alli cantou o Propheta, se ignorasse,- -que aggravo, 
ou descredito é, ou pôde ser dos antigos Sabias, que para 
elles fossem occultas, incognitas, e ignoradas? Podem os 
homens occultar os seus segredos, e Deus não será senhor 
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de reservar os seus? Sendo logo certo q no .estes segredos 
ela Providencia Di vi na se nii.o podiam alcan çar por scicucin. 
humana, c que a mesma Providencia tinha decretado que 
se não soubessem por revelação. i> 

E, após isto, quem ha que possa negar o cumprimento 
cxacto dessas prophccias ? 

Não basta explicar a raridade elas vi:1.gens de des
cobertas, allnclindo a circumstancias vagas qne impediram os 
progressos ela navegação c do commcre1o, c o melhor 
conhecimento da gcographia ( ;:} Por que .(dizem ellcs) Deus 
não suscitára antes os meios c a coragem das navegações? 

O facto foi manifestamente, exclusivamente provi
dencial. E, aproveitando o pensamento de um grande es
criptor que nüo pertence á classe dos que sóem negar ao 
influxo Divino a successão dos factos, digamos: « A descoberta 
do novo mundo operou uma revolução fundamental na seicncia 
c na humanidad.e: só desde então os homens conhecem a 
Terra que lhes serve de habitação; c as grandes questões 
ela unidade da raça humana, de seu Llestino, de sua orga.
nisaçfio t êm podido ser agitadas c resolvidas no sentido drt 
associação de todos os povos. » ("'':') 

Ainda falta talvez a coroaçfio das prophccias. De11s 
semp7'ternus Dominus, qui cTeavit tenninos te1·rce: non clqjiciet, 
neque labo1·abit, n ec est úwest1:qatio sapient1:ce ejus C*"'). Não ha 
descoberta que a.lcancc a sabedoria de Deus. 

(*) F. LAUII1>N'l', L 'O·J·ien t, introcl., 4 . E ste mesmo cscriptor, n[t 
obnt L es B ct?"ba?·es et le Cath olicism e, affirma o governo providencial sobr.e 
os povos; e, com r efcr cncia á invasão dos barb:ll'OS, diz : G!t?·étiens ct Plw 
losoplus ont vú la rn a in ele D i eu dans c e ca l a clysm e. 

(**) F. LA unEr>T, r eLro-cil.ado. 

(***) l SAl AR, XL, 2ts . 



CAPITULO SEG Ulf.DO 

Ri eu u'est plus mo b'le qu'une 
sphêre sur un plan: tontos les puis
sn.nces imagi nables ne pourrout l'ébran
ler si Dieu ne s'en mêle. 

lVL\LETIRAKCHl>, Ent?·etiens su?' la 
metccpbysigue, YII, 11. 

Lcs indiviclus et les peuples 
sont nidés par la Provitlence. L'action 
incessante de Dieu sur l'homme, c'est 
la grâce; l'action incessante de Dieu 
sur l'humanité, ·c'est le go uvernement 
pro vident.iel.... C'cst surtont dans les 
grand s bouleversements qui changent 
los desLinées du geure humain, que 
l'action clivine se montre pour sauver 
et r égénérer le monde. 

Le go uvernement providentiel 
n'empêche pas que les peuples n'agis
sent librement et ne portent la r es
ponsabilité de leurs actions. 

F. L AURENT, Les Bcwbm·es et le 
Catlwlicisme, I, 1, 1. 

Christovam Colombo, pobrissimo, e sem amigos ricos, 
quando, em 149 2, no fim de oito annos de · infmctiferos 
esforços junto de diversos reis ela Europa, inclusive o de 
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Portuo·al c at' o de Castella, conseguia ser ouvido c atten-c 
clido pela excelsa rainha Isabel a Catholica. C"), c, com a 
protccção cfficaz clG ta soberana illustre, q no até vendeu 
todas as uas joias para as ele. pesa ·, sabio em 3 de Ago. to 
tt descobrir te1Ta jirm.e c ilhas, com a patente de Gr·ande 
Abnú·ante elo Oceano, conunanclando em chefe tres navios, 
elos quaes O denominado AST.\ ~fARL\ era a nau-almirante, em. 
cujo mastro grande arvon'tra a bandeira da C1u;z : Christovam 
Colombo tinha um plano c o conhecimento mais ou menos 
scicntifi.co elas navegações a executar. ('*) 

Não ha dnvida cruc Colombo era, além de fervoroso 
chri tilo, um rrranclc cosmographo; porém, em vcrdaclc, só 
impellido por um instincto propl1ctico c muito seguro ele 
sua. fé religiosa, pod ia cllc ousar devassar marc · nunca dantes 
naycgados, Crente c]' crue afinal C11COI1traria le1Trt fi.nne C 

ilhas. O . cu conhecimento. de ('OSmographia, orientaclos 
mais nas clescripções cbs viagens de lVL\ltCO PoLO do que 
em outras fontes ele convicção, ni'io poLl iam ser sufficientcs 
para a realisaçiio de se granJe plano de descoberta . l\la~, 
em summa c certo crue mio sahira completamente a 
aventura. c~':'~') 

Q ui z, porém, a ProviJcncia Divina fat:ilitar aos 

(*) Era ra ada com Fernando Y, rei ele Aragão. E era 
rainha. rle Ca. tella. Afinnl, reunidos os dou reinos, eram drnominado Os 
dou.~ 1·eis. Só ella eTa quem de facto go vernavn ; c, Jlfto só por :eu 
e~pirito religioso. ma s tn111 bem por s1m noto ria perspicacia, ~abin distinguir 
os verdadeiros gmudes homen . não dando absolutamente ouvidos a auJicos, 
nem me mo a seu marido, cujo sentimento não rram os melhore . De te 
rei e rrereu o pndrr Y.F.<i'rur: .\ 01~ RAUl.ICA, JJe la fcnl1ne cntltolique, c que 
o mcrito <"Olo .. nl de Chri tovam Colam bo, e de outros grandes J10men. da 
eJ)OClla, era excessiva luz J>ara se us olhos doentes> . 

(**) A. C. r. DI·: 'orro l\Luon, Os Estados [}nido.•, Li1>bort, J 877, 
referindo- e a J1i torir.dores. db: que Chri . ton1m Colombo. ca ando- e rm 
Li hoa com a fill.m do n:negador Pedro :Muniz Perestcllo, ficara po uidor 
de papeis naut:cos ue grande ralor. 

(***) RosJo:LLY n.r.J LoJwm,;s escreveu L'li istoi?·e t•àitablc ele CMis
lophe Colomb. 

DeJJOis do Chrisl iani mo, uão h a acontecimento que exceua ao do 
descobrimento do "ovo Mundo. 
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portuo·uezes no seculo XVI, mai~ uma rrrandc ele coberta, 
sem q uc o Rei de Portugal a procurasse. 

De facto, clcterminanlo E l-Rei D . Manoel, em 1500, 
uma segunda expedição á. lndia, a im o mandou executa.r 
entrerrando uma armada. de treze nita a Pcch·o .\harc~ 

'abral, fidalrro ela ca a real, filho ele Fernando tlbral, 
senhor de zur:wa, gove rna.clor cln. provincia da Beira c 
alcaide-mór de Dclmonte; c o nomeou car iti'i.o-mór da. 
r ferida expcdiçiio. Em de l\Iarço laqucllc anno recebeu 
Pedro Aharc. Cabral, da mão lc El-Rei, o c tandartc ou 
bandeira da Cauz e ÜRDB~r DE HRT~TO, depoi ~ de 1: cnzicla. 
em Restcl1o, na crmi.cla el e N. S. de Bclóm, funcla.da. pelo 
Infante D. Henrique, onde foi depoi. o mo tciro de . Je
ronymo; levantou ancora., abio no dia !> do me mo mez. 

Chegando as ilhas. de abo-Verde, deu pela falta lc 
um dos navios ela armada, c em. vão di pcnclcn dou dia 
para cncontral-o; ma. , rcceianclo a calmaria de :ruiué, c 
outro. dizem que em con equcncia de um temporal que 
forçon a anibacla daqncllc navio a Li boa, rcsohcu cguir o 
rumo ele oc. te, c tanto a.n lou ncs c rumo que, no dia 21 
Llc Abril, apparecerarn-1 h c irrnac de pToximidadc da tcrra; 
c, de facto, foi c ta a,i-tacla no dia 22, <1e embarcando no 
dia 23 em um porto que, mai ao sul, foi julgado eguro. 

Esta. datas sf1o a8 vcrJ;tclci1·a , como resultam da 
minuciosa.- carta de Pcro Yaz Ca.n1.inha, c cri,ão da 
armada, c de João Emencláu, pby il'o da. me ma armada, 
cscripta em 1.0 de l\laio claquellc mmo. E, embora o 
H.otei.ro do piloto divirja, na numeraçã o rlo dia em que a 
terra foi aYistê.lda, dizendo cr 2-1, rcctifica immcdiatamcntc 
c: e erro, por modo indirccto, declarando cr quarta-feira do 
01tavario da Pa choa; coincidindo a im com aquella dua 
. upra-refcriclas cartas. C'') 

(*) Tudo i to 1\I"Ll.O -;)IoR~\.E di -ente copio a.mcnte á vi ta de 
doc~c~to lústorico . em ua Col'O!Jl'rtphin hi ·toriC'a. cl1ronologica. gcllealogica, 
nobzlzuna e politico tlo Imperio do Bradl, tomo I a proposito de te 
descobrimento. 
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Pedro Alvares Cabral, depois de fazer os precisos 
reconhecimentos na. costa, sempre cn1 boa paz com os sel
vagens, mamlou derribar uma. arvore para. construir uma 
grande CRuz ; a qual, á vista e com espontanca e contente 
ajuda de ccntcna.s cla.quellcs sclvugens, foi chantada. no lugar 
do clesembn.rque, com todas as ceremonias religiosas, conforme 
a. dcscripção ele Pcro Vaz Caminha em sua já referida carta. 

Sa.hindo barra fóra a armada, no dia 2 ele l\1aio (''~-), 
para a India, foi verifica la, a falta de dous grumctes, os 
qnars, c mais clous degredados, haviam ficado em terra coro 
os indigcnas. Pedro Alvares Cabral fez voltar a. Lisboa 
uma das náos, sob o commando de Gaspar de Lemos. 

A terra descoberta, por parecer insular, c mesmo por 
cren ça muito vulgarisada na, cpocha, como já ficou referido, 
recebeu o nome ele lLI-IA DE VEJu CRuz. El-Hú D. Manoel, 
porém, o mudou no de SAN'rA CRuz; c assnn permanece u 
mu itos annos, até que foi substituído, por uso c costnmc 
entre os commcrci::mtcs, pelo de BRAZIL. 

E' ne essario, porém, lembrar que, já anteriormente, em 
Junho de 1499, Alonso de Hojcda, acompan1udo de Amcrico 
V cspucio c do piloto Liseai11ho .Juan llc la Cosa, c clepo i ~. 
em princlptos ]c 1500, Vicente Yancs Pinzon c Diogo ele 
Lcpc, haviam pcrc.orriclo, po1· conta do Hcis de Castclla, ~, 
costa. scptcntrional desde o cabo de Santo Agostinho (?) ate 
a. foz elo rio A mnzonas C+':), c mais tarde até a lo rio 
Oyapock e~:·*) 

(*) Jo ,\o nv. BAnnos, Deca.d<~s, cliz ter sido no lin, 3. 

(**) Rmn:u:I'SON, em sua 1/i.sto?·ict ck! .Amedca, sustenta com so lidD 
fundamento c1ue Vicente Yanes Pin7.on, cru7.audo a linha equinoceial, não 
toco11 em parte alguma da co sta ao snl da foz do Amazona ; c, portanto, 
não pollia ter aportado ao cabo de Santo Ago ·tinho, como o sustentara 
A. Bmm~<:Iu. 

Sendo assim, somente .Alo11 so ele Hojecla fica com a gloria de ter 
si do o pri mciro navega 11 t.e CJ 11 0 Loeo u p011 to mais oriental da costa brmdlicn, 
- a foz elo rio Apocly (Rio Grande do 1\orte). 

(***) Não obstante, a gloria do fac Lo 1n·oviL1encial da dcsco berta 
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Todavia, Castellu. não lorrrou adquirir as regiões per
corrida pelos seus sobreditos <'xploradorcs; mesmo porque 
tinha a zelar outras conquista~, dcseobcrtas por Chr~s~ova.m 
Colombo. Além disso, obstava- lh'o a linha mental chv1sona, 
dada pelo papa Alexandre YI, c aceita pdo dou rroverno 
com a. modificações con tantc das c. tipulaçõc do tra~ado 
de Torclesilla. . A bulla daquclle papa, estabelecendo a lmha 
mental divisoria, é de 3 de Maio de 1493 C); c o tratado 
de Tordesillas, de 7 de Junho de 1495y 6 foi approndo 
pela bulla pontificia de 24 de Janeiro de 1506. 

Por este tratado, tomando-se por ponto de partida o 
meridiano elo archipclago do Cabo-V crdc, ou do do Açore , 
Porturral, embora perdendo luzcntas c setenta legua para o 
lado do oriente, c tendeu, ma i duzcnta c setenta legua 
para o occidcntc, o cu direito de navcgaç.ão c de eles
cobertas, perfazendo 3 7 O legua para c se lado. 

Sem esse tratado, promovido por El-Rci D. João II, 
Pedro Alvarc Cabral tocaria, debalde para a coroa portu
gueza., em 1500, a costa brazilica. Alonso de Hojeda c 

da tena de A~T.\ Cncz, ou BH .\Zu,, não cabe verdadeiramente senão a 
~euro Ahare Cabral· segundo a regra bem c tabclecida por YtnEN DE 
' ADiT-1\LutTrx, Histoi1·e de la geog1·àpltie: c 11 n'y a de découvertc récllcs 
qne cellcs qui prenncnt date dans la science. • 

(*) J. F. Lr. BOA Jm·11 al de Tirnon, Apontamentos pm·a a hi t01·ia 
do 1licwanhão, li, publicou a integra de ta bulla pontificia. 

. A. linha dereria correr c em di tancia ele cem lcguas para o 
occtdente e meio dia das ilhas elos Açores c Cabo-Verde , . 

O papa mostrou então ignorar a latitude dos dou archipelano , 
cmbot·a cja quasi a me ma a longitude. 

Qual dos arcillpelago crriria de ponto de partiua para as cem 
legua ao meio dia? Não mcno de 22 gráos os separam. 

. J. F. Lrsuoa ap roveitou a occnsião para repetir as apreciações 
111 ~x.actas ~obre o papa Alt>xanclre VI. E sa U})rcciações não ubsi tem 
ho~e _no ummo dos c. pirito culto . ó o odio politico a fabricou · c as 
patxoe de eita rcli<rio a a mantiveram. Quem duvidar di to, leia Cn. 
n_\RTU!~LE11Y, Eneu?· et men.<onge.< histm·ique.~, III, ob a rubrica Les crimes 
des B cn·gia :-alü essas hi toricta.s foram tiradas a limpo. 
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Vicente Pinzon, em 1499, pela mesma razão, a teriam 
adquirido completamente para Castella. e) 

Em verdade, a linha. mental divisaria, dada por 
Alexandre VI, era prejudicialíssima a Portugal; c, se não 
fora o prcsentimento de E l-Rci D. João li- de proximas 
descobertas na America meridional, quando nem suspeitada 
era. dos homens a existencia desse continente, a sorte do 
Brazil teria sido outra, talvez melhor, talvez pcior. 

A linha mental de demarcação cortava norte-sul pelo 
meridiano 330 gráos de longitude na linha cquinoccial, c 
mais cem leguas correndo para o oriente a Portugal, e para 
o occidentc a Castella, até inteirar cada uma das coroas os 
se us 180 gráos cY-11-). Mas, o meridiano para ponto ele 
partida das long itudes era o do arcbipelago dos Açores ou 
o do archipclago do Cal o-V cr<le, segundo j a foi dito C"1

'-::- ) . 

A questão decidida pelo tratado de Tordcsillas foi, em 
verdade, mats ele interpretaçiio da referida linha mental, 
quanto ao ponto ele partida, do que propriamente uma 
demarcação nova. Não obstante, até hoje, o Brazil tem 
questões ele 1 i~nites com as repu blicas, q uc foram eolonias 
ela IIespanha. e ·i(-if'l<) 

(*) P osteriorm ente, os goYcrnos de Portugal e de Ilespanhn. 
fizeram um a r cvisfio do tratado de Torclcsillas ; c foi assignado e1n 
Saragoc;a o de 22 de Abril de 152D. Mas, este tratado de 1529 não 
d iz respeito [L po ssessões na A mcrica; ~im, somente ao a rcbipclago das 
Malucas, c mesmo ao das Philippinas. Esta moro sa negociação começára 
em 1512. 

(**) Padre J osy:; DE IIIon.\ER, l lfenw1·ias pm·a a histO?·ict elo e.1·tinclO 
Estado elo JJ,[a,·anhâo, IV, 5. 

(***) Só em 16'14 a Franç:a tento u um meridiano para tmlo o 
m undo. Então designou o da Ilha de Ferro; depois o ele Pariz. 

(****) Em 17 50, c depois em 1761, foram celebrados li Ovos tra· 
tados entre as duas cor ôas, fixando os pontos capitacs ela linh a divisaria 
el as r espectivas }JOsscssões na America lVIeridionaL O primeiro, de 13 tlo 
Jane iro de 1750, foi negociado por Alexandre rle Gusmão, nasc i.d o na 
cu tão Yilia de , antas, capitania de S. Paulo, formado em Direito pela 
U11 iversidacle de Coimbra, c muito considerado na côrtc ele E l-Rci D. João V 
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Entretanto, após a descoberta, El-Rei ~· _Ma~ocl ~~o 
se de:scuida, a de mandar constantemente e:xped1çoes. as te11 ~~ 
do brazil, haYenclo contractado para o seu serviÇO 0 J::L 
mencionado cosmorr1:apho A me rico V cspucio ('"); 0 <1 ual 

0 (~*) al'a' s alguns 11 ~1l1ca commandou expedição alguma , como 1• • 

hl. toria.dore affi.rmam em maior exame, ma limitava-se 
a praticar todos os netos de sua profi são c scie_ncia, ~~sig
nal~ndo astronomicamente as posiç.õcs e os rotcn·os. Iaes: 
porem, foram seu~ serviços á cau a das descobcrt~ ' ~ue fm 
0 se~ nome de bapti mo que deu _a dcnon~ma<;ao ~c 
Arne1·lca ao Novo ~fundo; comprchcndJda depo1s a pm te 

t . . c 1 b ' (*<I.'•\') sep cntnonal descoberta por ChnstoYam o om o· 

pot: seu talento. Entretanto foi muito accusauo de uborno; ainda que 
mais prejudicial a Portu(Tal foi o de 12 de FeYcrciro de 1761. 

o 

Alexandre de Gu mão foi o embaixador que obteve da anta é 
p~r~. D. Joii.o V e sua clynastia o tit.ulo de Ji'idez.is.• imo, c a cr_?::tçfio do 
p~tuarchallo de Li boa. Era irmão de nartbolomeu de Gusmao, deno
mmado Yoador, pela inYenção do aéro táto . 

• (
0

) Dou ~L E. NAY.\RETTE, C'oleccion de lo uiages Y clesct,bl·i-
~~zent?s, que hicienm J.>OI" ma?· los E .. pa iioles desde Jines ael .~iglo ...-x::T?, 
~l~adnd, 1825, cont~sta que Amcrico Vespucio houv sse c. tado ao serv1.ç? 

e_ P~rtugal; e apma-sc em documento ! ( Confira.-sc DAviD B. "\'VARDEN, 
lhsto~?·e de l' Empi1·e dlt B1·é.sil, 1503-4.) 

.· (••) Desde tempos an eriores e já no reinado de El-Rei D. Hen
~lque, cognominado o Nal'egado1· os piloto ft. falta de nacionac , eram 
C~slcados em Ven~za, Genova, e' mesmo 11a 'Hespanl~a. Assim _Luiz ~c 
E

ac amos to, Antomo da Nolle João da Nova Amenco V c puc10 Joao 
tn li 1\ , ' < ' _P 0 · lVIas, não tinham o commando, como se 11ode ver em uma da 

cal ta de Amel"ico Ve-pucio a P~dro "oderin.i. 

. TodaYia, cabendo ao püoto a direcção ela viagem, afinal a u-
~mm de .facto o commaudo. E isto é bem explicado por QulNTEI)r,A, 
A;tnac.s rlcL lJ!"m·inha Po1·tugue::a, r eferindo-se em uma nota á lucta que 

ltomo Galvao, quando nomeado capitão-mór }Jal a a l\folnca , travou 
com o il . seu P oto em 1526: <Naquelles tempo era qunsi absoluta a 
aut~ndade dos pilotos em tudo quanto dizia re peito á navegação; o que 
de Julgava as im nccessario, por embarcar em muita vezes de comman

antes pessoas de profissões mui to alheias da arte nauti ca. , 

d" (***) Muitos gcographos e bistoriador c , com ju ta raúio, cnteu-
mm que ao menos essa parte septentrional deveria tomar o nome de 
Co~ombia, em honra ao ou ado genoyez. Chri tomm Colombo dcnominára 
India.s, uppondo-as na A ia ua descoberta de terra jwme· e o Rei de 
Castella accrescentou a qualificação de Occidentae , para distinguil-as das 
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Todavia, ha quem sustente a ongcm tupy para o 
nome AmeTica . (*) 

A primeira expedição, em conscqucnr ia das nottc1as 
mandadas por Pedro Ahares Cabral, c levadas em uma das 
nao · pelo capit:1o Gaspar de Lemos, foi ele tr"s caravélus; 
c sahio de Lisboa em 1 O de .Maio c1 1501, ign01;ando-sc 
ainda hoje o nome do commandante. Fez descobrimentos 
até aos 54 grá.os sul; c recolheu-se a. Portugal em 7 de 
,t) ctcmbro de 15 02, depois rlc ~lczeseis mczes Llc viagem, 
com a perda ele duas •:mbarca ões. 

Resolveu E l-Rei D . 1\IIanocl no\ a cxpcdiçii.o, c esta 
de eis caravélas. Sahio fle Li. boa em 1 O ele :i\!faio (""~·) de 
15 03, sob o com mando Je Gonçalo Coelho, com o titulo de 
ca.p itúo-mór. Tambcm. nesta experlição, como na anterior, 
Yeto, no mesmo caracter de cosmographo, o JH. referido 
Americo Vespucio c:H~), a fim ele finalisar o descobrimento c 

01·icntaes, pertencentes a Portugal. Dessa denominação veio aos gentio~ elo 
novo continente a de indius: pela qual são geralmente conhecido · os 
poyos de pclle vermelha da Amcrica. 

(*) , cgnndo "\\'.1111H:N, no lugar acima c:ta,lo, .J. Lucoocrc, Notes 
on. Rio ele J anei1·0, and the Southm·n l>a?·t..s of E1·a::it en 18(}8- 1818, 
Londres, 1. 20, entende que o nome A ln('?'icct não pro\'Ólll rlc V cspu cw, 
mas nu contrario que este accrescentárn ao scn a cl nominaçã.o .. ti me1·ico, á 
semelhança 1le 'cipiiio- Af1·iccmo. E te c criptor inglrz sustenta que 
.Ame1·ica vem de wm·ica, da língua tup,u; c, porque o indígena. ao vcrclll 
naüo , se lh es figuraram ol~jecto.q óco.•, c pronuncia ram aq nella pabvra , os 
prim eiros nav egadores julga ram ser o nom e ela tcna ou elo continent'.e 
desco berto. 

A palana é maraca, c não lllm·ica . Esta significa um arbu to de 
espi nho. 

Confronte-se isto com o q uc escreveu o parire ANTONlO Yn:Ln ,1 , 

J/i.sto?·ia do futm·o; não parcco sem fnmhtmrnt o. .Alln!lincio o cscriptor 
inglez tambem ao m.nmco)rí, fnlct.a braúlica, c cou-;iuern.rlo pelos nat.urnes 
como uma e pecie de drns pcnate , , imitação do martyrio de Jc. u -
Chri st.o , ignorarlos do indígenas, tah·cr. seja util e. tudar o tlssumpto. 

("'*) A dn.t.a egua.l-10 de 1liaio-cm 1:'>0 1 c em 1503 será tnlve1. 
co nfusão dos chroni ta·. 

(*'1.* ) O padre Pot"~'SIXES, Thesrwnrs nscetico.s, Parir., 1684, ua 
parte rclatiYa á viu a de , ·. Ignacio de Azevedo, rcferindo-~e á expedição 
de Gonçalo Coelho, escreveu: 1·cduce C/~1s.~iponem .A merico Emmanucl per 
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a demarcação das te,·ms do b1·azil; e, com effei.to, depoi. de 
attingir a co ta. do novo continente, a armada sondou. baixos 
c rios, poz padrões das arm as portuguczas, ao longo rl a 
me~mn. costa, por onde ia. 1)assando, até que A me rico V es-
pncto ·· b b' ' Ja scparaclo da náo capitánea, chegou a uma a Ia, 

que então foi denominada de Todus os Santos. C) 

~sta segunda cxpcdiçiío perdeu a n;to capitánea, em 
um cachopo; e a ele Amcrico 'c pucio, depois de demorar-
e na bal:Ua de Todos os Santos crruio para. um porto, 

onde f · ' · d . . 01. levantada uma fortaleza (Caravélas talvez), c ond 
clc~xou VInte c quatro h omens, mant imentos para. sei. mezcs, 

oze_ bombar las c muitas outras arma. , com a nccc arias 
mulllçõe . · . d 1 , • Ictnan o-se para Portnrral com ca.rrc~amcnto c c 
pau b·ra~il ' f · 1 'd "' ' apo c1to o m:1ppn. da a turn. as terra 
pct·corridas. A Lisboa. chco·on em 15 04, pois que desse 
anno aos 4 l S ~ l s ' c c c ... etcmbro, dat::vla a sua c·ar ta soorc c sa 
cgunda viarrcm. c:·l') 

F c, c mesmo anno de 15 O 4 o fidal rro da c a a rca l 
cruando de Noronha obtivéra de E l-Rei D. Manoel a -otium. a.ud it ' 

8 • • 0 • tW!trl confentu.• .. . C:on.<nlvem Coeli.um... misit ntlributa cla•se 
e.t naulltm i\[ l . l . . e cripta 

1 
· . a ta. carta. de Amcrico Ye puc1o a rcdro •. olenn! 

tambt:'m 
0
c 0 .

1
Lt boa f?m 4 de ... etcmbro tle 1.)0-!, rc ulta que elle fôrn 

Pl oto de ta expctliçiio. 

denomina~'") Cu~npre não confundir e ta ba.hi a. com a tambcm a im 
entrou e~al ~a llb~ elo 1\Iaranhão, por Alexandre de 1\Ioura quando ahi 
refere B. · de ~ovcmbro de 161-, para cxpt!l ar o· francczes egundo 

F-RRF.DO A h. . - 3 9 o -prevaleceu. · nnaes 1stonc:o.· do .. llaranhao, . nome 11:10 

- dando-oA ~ahia mencionada uo texto é a que ainda llojc l.rnz esse nome; 
T c"ualmeute á cidade da Bahia. 

sul ela A at~bem não logron con crvar c -e nome o c treito, no extremo 
' mertca d b de 1520. '' esco erto por Fernando tle 1\Iacralhãc em 1.0 de i\ovembro 

primeira ~:\ :Ml:ELr.o l\i.oHA m;, na citada Oo?·og?·aphicr, trallSCl'C\'C essa c a 
Mas na· o cll a 

1
C 0 Amcn co V c pncio, so hrc a cl nns viap;cus- 1501 c 1502. 

' ' c ec ara d ·-tem tt·azid ' 11 O o H?mc tlo capitàe -môrcs, ele umn. c de outra. 
mencionadao e~ contron>r ta o chroni-ta · me mo porque tmnbcm é 
Jacque fi/~r algun uma expedição, 150:~ ob o commando de hri toYam 
que subio a a rrtoh da ca a real, além ele outra posterior, 1522-1526, logo 

0 rono El-Rci D. João III. 
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doação da ilha de S. João, que depois e até hoje traz o 
nome daqucllc donatario . Esta jlha tem sido c continúa a 
ser um presiclio, pertencente ao Brazil. (*) 

Em 1506, segundo affirma Alexandre de Gusmfío, 
no seu Resumo histO'I ·ico, chronolo,r;ico e político elo clescobri
m.ento ela Ame1·ica, csc~ripto em 17 51, c, segundo affinna 
:MELLO 1oR.\ES, ainda incdito, os pilotos Vasco Gallego de 
Carvalho c João de L isboa foram mandados cxprcssa.mentc 
ás ten·as elo bTazil: mas ambos limitaram-se ao reconhe
cimento do H.io da Prata c de alguns afflucntes. 

As outras expedições, até 1526,-dc João Dias Solis, 
15 08 - 1516, de Fernando de l\1agalh5.e: (portuguez ), 151 f.>, 

c de Hodrigo ele Ac unha, 152 5, todas por conta do Rei c1c 
Castella, pouco ad iantaram quanto ás te7Tas do b1 ·a;úl, jú 
exploradas c rccon hecicla po r na vcgadores ao . erviço de 
E l-Rei ele Portuga l; senrlo tambem <'erto que, jrí. em 1501. 
o proprio Amcric·o Vespu cio cntní.ra no Rio da Prata, até 
entfí o ignorado das na~õe. ela E uropa, como parece r c. ultar 
ele sua carta sobre a primeira viagem naquellc anno. 

Em 152::> c 1526, o Rei lc Castclla ainda mandou 
expedições ao Rio rla. Prata: n. prim eira ele Sebastião Caboto 
(outros c ·crevcm Gaboto, ou Cabot); a egunda do conde 
Fcrnanclo de Andrada. , enrlo, porém, ._ ua m issão averig uar 
a penas as descobertas castelhanas, rc.' peit:-~nclo os limites c as 
demarcações de Portugal, an"lbos ellcs a L: ha.ram, r cconhccerarn 
c respeitaram aqnelles limites c demarcações, emendando 
assim o erro de João Dias Solis, p rejudicial a Portugal. 

A l ' m clessas ex pedições, as costas mantmns do 
Brazil foram infes tadas, desde a sua descoberta ('''1

'·), ele na vi os 

(*) 'Parece que Femando de Noronha fazia }Jarte ela. expedição 
ue Affonso de Albuquerque, que, indo para a Inrlia em 1503, vio ten·aS 
do bmâl, aportou ah i, c refez-se das avarias para poder seguir a sna. 
viagem. 

(**) O padre G ..:o HCll': Foun ' lER, J,femoi·res de la maTine françrtis~, 
escr eveu que os normaudo e os bretões sustentavam ter achado o Brn.zil 
antes de Americo Y c pu cio c de Pedro Aharcs Cabral; c que, de de 
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estrangeiros, e pecialmentc francezc ; mas só para o carre
gamento de pcí11-b1·azil. 

Narra-se tambem que o fan1oso Diogo Alvares C~rrêa, 
portuguez, fazendo viagem em algum navio de as e~pediçõcs, 
offrêra naufra.gio, certamente com outro companh~H'OS. As 

chronicas sfio c curas a este respeito; porquanto a data c a 
circumstancias do n::mfrae-io, bem como o nome e a naciona
lidade elo navio, t êm sido assumptos de controvcrsia historica. 
Uns dizem que o naufragio foi em 151 O (*); outro~ que 
em 1516 c:::) 

O naufragio teve lugar sobre uns baixos que ficam n. 
ieste ela babia de Todos os Santos, em frente a fóz do rio 
denominado Vermelho, Alo-uns acreditam que Diogo Alvares 
andava embarcado em ud; dos taes navio contrabandistas 
de J?Úu-brazil, de nacionalidade franccza ; dando esta Cir
cum tancia origem á lenda de sua iagcrn a França, em 
epocha posterior, indo apresentar- c em Pariz ao Rei e á 
Rainha com sua mulher natural-a india Paraguassú, c ta 
baptisando-se então com. o nome de Catharina, c tambem 
então em seguida casando-se ambos á face da Egrcja, dos 
quaes foram padrinhos os mesmos Rei c Rainha de França: 
>oltando depois para a Bahia. 

Diogo Ah ares c Paraguassú nunca sahiram do Bra.zil: 
foram enc.ontrados pelo donatario Franci co Pereira Coutinho, 
15 3 7-15 3 8, e ainda depois pelo primeiro go>ernador geral 
Thomé de Souza, 1549. 

O caso do tiro de cspi·ngarcla c o effeito elo estampido 
sobre os selvagen , nfto tendo estes então idéa alguma de 
anuas de fogo, são apenas vcrosimei . 

~uitos annos antes, traficavam com os inc1igenas no rio c1c S. Franci co, 
<1 on le lemmam o ]Jáu-b·1·a::il, proprio para a tinturaria. (WA1WEN, Ilistoi1·e 
ele l'l9mpi?·e clu B 1·ésil.) 

(*) A1.~Es DO 0As.u,, Co?·ogmpltia B1·asilica. Bama. 

(**) Frei ÂNTOl\"lO DE SANTA l\l.A.mA JAnOAT.=i.O, Novo 01·be 
Se?·afico. 
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A verdade somente ó-qnc D iogo Alvares nii o poclc 
- deixar de 1'er reconheeido apena como o primeiro povoador 

da Bahia, ca ado com a india Paragna t'l, c t ronco de 
familia tornada distincta, numerosa, c nobre, naquella capitania. 

L ogo que fallcccu E l-Rci D . Manoel ( 13 de Dczcm~ 
bro de 1521) c subia ao throno cu filho, D. João JII, 
Cluistovam Jacqucs (o me mo da expedição de 1503) foi 
nomeado para per orrer com uma esquadra. a8 costas bra~ 
zilicas, pondo t ermo a o contrabando do páu-b1·a.zil. 

Nc"io dizem a chronica o dia da ahicb de n 
armada; mas declaram q uc c hro-ám á ba llia de Tvdos o.~ 
Santos em 1525, c ahi mettêra a pi que d uas embarcaçõeS 
francczas r.ontrabanrli stas, c, seguindo depois para Pernamb uco, 
funclára lá, na ilha. de Itamaracá, uma feitoria para o 
commcrc10 com os navio~ estrangeiros. Dcpoi dessa cxpc~ 

clição é que o governo de Portugal resol vcu-sc a mandar 
alguma tropa. 

Em 15 2 6, Dio(J'o Garcia, capiti'io portugucz, ma ao 
crviço do Rei de a tella, avi "tou o Abrolho ; c ebuiodo 

costa abaixo, entrou em uma bahia por elle então denominadn. 
S . Vicente, ond e encontrou (Hcgunclo cllc narra) um bachcwel 
portuguez, c mais outro. seu. compatriotas r:·). vivenuo entre 
os indirrenas, o qual lhe forneceu vivcre1', c um o·cnro seu 
para interprete. Ahi c teve até 15 de Janeiro ; c scgnio 
depois em demanda do cabo <.lo Sa.nta Maria. 

E ' li cito d uvidar, se não da anthcnti ·idade da carta. 
ou mcmoria de viagem de Diogo Garcia, 1526-1527, 
p ublicada na Revt'sta do I.nst~·tuto Historico , Geog1·aphico e 

(*) Não eram ccrtmncute Antonio Rodrigues e J oão RamalhO, 
um e outro portuo-uezes, encontrados depois por l\Iarl im Affon o, etll 
1531. Tambem e te 1\Iartim Affonso, quando, em 12 de gosto de 1531, 
cllegou com sua esquadra á ilha do Ahrigo, em frente á barra ~e 
Cananéa, encontrou um bacha?·cl, Francisco Chaves, c mais cinco on seJS 
ca telhanos, talve7. deg r· dn.dos, ou naufmgos da expedição de G unçalo 
'oelho em 1501, por declararem alli residir ha. trinta anno . Nüo seriall1 

e tes os mesmos, autos encontrados por Diogo Garcia.? A tal barra de 
S. ricente niío seria a mesma de Cauanéa? 
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Ethnog1·aphico elo Bra~il, XY, ao meuo do facto de ~er 
elle aportado a S . Vicente, se e te é o me mo porto a · 1111 

rlc.nominado em 1531 por 1\!Ia.rtim Affonso de Souza. Niio 
SCJ <L rasii.o para assevcral-o o a io·nalamento da altura de 
24 o-dto , cxpre.- a naquella arta; porque é certo .que não 
e tat~do ainda bem aperfeiçoado o a trolabio, o cqmYO"~ era 
po · 1vel, ou com n. barra do I(:apa1·a, ou, mesmo mms ao 
sul, com a ele Canan éa. Demais: as circnmstancia relatar1as 
~~r Dior:ro Garcia, a propo-ito de aju te. de fretam nto 
feüo com o tal bacharel, para o tran, porte de ·O O esc rm:os, 
su. peitam e'iclcntcmentc . c documento encontrado, j<'t ne. te 
scculo, em Hc, panha.. Por ventura é um flos muitos fab ri
cados, em principio do cculo XVJ, pelo.· ca telhano , para. 
0 ca. o ele ser-lhes necc sario exhihir uma proya de prioridade 
de de coberta por seus explomdore ; tanto mai forte que 
appareceria as ignado por um I ortugucz ... 

. A navegação para a lndias rientae , entretanto 
contmnaya a ab. orn~r a attenção do go,erno porturrupz · até 
que, para ob tn.r mais cffi,~azmeutc ao contrabando do l7CÍH
ln·a~il, c vendo El-Rei D. Jo::to III que os ca ' te1ha.no 
forttn~avam c povoavam as t rra do Rio da Prata, tomou 
a dehbcraç:lo de coloni ar a unmcn a couqui ta na Terra 
de Santa Cncz. 

E assim o fez, para. gloria de seu reinado. 

• o 





CAPITULO TERCEIRO 

SANTA CRUZ-- Bl~AZlL 

Sco·undo 
I') 

paiz do Novo 
certamente, ha 

Mas cá onde mui se alarga, alli tereis 
Parte tambem co'o páu ermelho nota: 
De • ANC'r.A. Cu.uz o nome lhe po?·eis: 
Dcscobri-la-ha a primeira vossa frota. 

CA~lÕES, L1t;:.iadas, X, 140. 

por o qual nome Sancta 
Cru:: foi aqucl\;t terra nomeada o 
llrimciros anuos. ... Porém como o 
clcmouio 110r o ignal ela Cruz perdeu 
o domínio que tinha obre nó , .... 
tralJalhou que .... se perdesse o (nome) 
ele anela C?·1•:: .... ; e, poi , em outra 
consa nesta parte me nfio posso vingar 
elo clernonio, <m!oesto da pa?·te da 
Cnt:; de Chl'i.•to J esus a todolCis que 
este lagar lerem, que dt:m a t"sta terra 
o nome 'Jlle com tanta solemnidade lhe 
foi posto, SOB PENA DE ~\ UES-:1[...1.. 

Cnuz, Qtm NOS llA DJ~ SER ~IOS'l'BAD .A 
DO DIA FlliAT.,, OS A OUSAR DE ~IAIS 

DEVOTO. DO p,c\U BRAZlL, QUE DELLA ... 

Joxo DE B, nno , Decada I, 
5, 2. 

alguns cbronista , os indigcna deste grande 
Mundo o denominavam An.AB"LTTAN. ~Ias, 

cnga.no; porque os indigcna.s, divididos em 
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tantas tribus c nações, com denominações varias de taba C) 
en1 taba, embora ligados, sob o ponto de vista ethnographico, 
a raças amarella.s mais ou menos principaes, derivadas elo 
tronco commum C':'), que l1ab itavarn este vastíssimo continente, 
não podiam comprehcnder sob aquelle nome o immcnso 
territorio que passou a denominar-se Bt=tAZTL. Sem. duvida, 
o nome .A1·aTwtan scna apenas ele algum lugar aonde por 
ventura aportaram os pnmctros portuguezcs: os indígenas 
costumavam tirar das comliçõcs physicas los lugares os 
nomes para estes. 

Não ha, porém, necessidade de avcnguar agOTa essa 
denominação gcntilica. Nosso proposito é outro. Queremos 
examinar a questão elos dons nomcs-SAN'l'A CRuz c Bt=tAZIL, 

dados successivarncntc no scculo XVI a este grande pmz. 

O nome proferido c noticiado por Pedro Alvares 

(
0

) Alllêa. Esta. povoaçii.o , sempre ft margem ele um ribeiro, 
compunha-se ele quatro at6 seis cabanas, ocas, rliRpo sta~ de mane ira que o 
centro formava u ma praça rcguln.r. Carla caban::~, on oca, se era para 
uma só fn.milin, a denominavam tejnpab; se para mais famil ias (c em geral 
accommodava vinte a trinta familias), era tejupabn. Cobriam-n'as ele 
palmeira, ou com sapé, onrle faltava aqnclla. Fnnrladn.s gobre grandes 
esteios de mn.dcira, eram ccrcurlas em redor por paredes uc palha, ou de 
taipa c,e mão, cobertas de pi rtcloba. com dons ou tres buracos para en
tradas c sabidas, sem portas nem fecho. :Th!Iora\'l:un em taes ocas 0~1 
t~;upaba.s, na melhor communidaclc_, com respeito mutno de famili<t 1L 
familia, sem confiictos. 

As nldêas on talms eram rlel'cnrliclas por forte s c n.ltas cstacad:ts 
rlc páus a }Jiq uc, bem unidos c profnnda,mcntc enlcrraclos. E ainda por 
fór::t um fosso para o escoamento das aguas pluviacs. 

C*) Vale a pena lêr a obra elo n. DIL U K. L'ilumanité, son 
clevcllo11J'e1hent et se~ clunir, 2 Yols., llarür., 1866. O autor sujeita todos 
os facto s, desde o principio elo nrunclo, :1 acção dos systcmas magnct.icos. 
O autor j{t havia publicado outm obra, sob o titulo JJiagnetisme cln globe. 

N::tcb cllc nttrilnrc ao acn.so: Deus ]Jrcsillc o drscnvolvimento 
rrgulnr ela lrumanitla<l e, por p01·ioclos nmgncticos seculares de 516 annos; 
c o reinado de maior brilho tem lugar cxactamentc por occasião r~a 
passagem snpcrior do polo mngnetico secular. E, :íccrca da cspCC10 

humana em gera l, c de sua distr ibniçi:i.o universa l, das classificações da~ 
p;randcs fami lia s e das r aças, c lamb em da s linguas como caractcl 
di stincti v o cln.s ]10pnlaçõcs, traz no primeiro volume trcs capitulas; c, f 10 

segundo , demonstra a acção da Providencia c as leis do mundo. 
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' Cabral, foi o de ILHA DE VERA CRuz, na suppos1çao ele que 
descobrira somente uma ilha, visto como, naquella epocha, 
ainda prevalecia na Europa a crença da (") « maior parte 
dos antigos que diziam não existir, além da linha equinoccial, 
para o sul, continente algum, mas somente aguas, o mar 
que denominaram Atlantico >> ; e o proprio Christovam 
Colombo, até á sua morte, 1 5 06, pensava que as suas des
cobertas, no continente, eram. a face oriental do Cathay 
(China), e, na parte insu1ar, eram o Cipango (Japão), do 
veneziano MARCO PoLo : denominando por isso o continente 
Indias Occidentaes, relativamente á Europa; e as ilhas, 
Antilhàs. ("';') 

Não era, porém, uma ilha como depois foi verificado; 
entretanto·, El-Rei D. Manoel julgou assentar melhor á ilha 
o nome de SANTA CRuz, por isso mesmo que ambos ex
primiam a mesma icléa. Assim denominou elle este paiz, 
quando, na carta escripta em 29 ele Julho de 1501 aos 
Reis ele Hcs1ianha, Fernando e Isabel, noticiara-lhes a grande 
descoberta; c (~onfirmou o mesmo nome na carta régia de 
16 de Janeiro de 1504, doando a Femti.o ele Noronha a 
ilha que este descobrira e clenominára de S. João, mas que 
tomou o seu nome, em vez do do grande Apostolo. 

Todos os escriptores notaveis da primeira metade elo 
scculo XVI repetiram a denominação de SANTA CRuz ; e, 
mesmo depois, comquanto concorresse com o nome ele BRAZrL, 
dado principalmente pelos genovezes e venezianos ao serviço 
marítimo de Portugal, e propagado pelo commercio em geral, 
ainda aqnella denominação fulgurava como principal, e os 
poetas e os litteratos não a dispensavam, como até hoje, 
para ai)roveitarem-lhe as scintill ações. 

Concorreu muito para a classificação de ilha, tal qual 

(*) I-IYLACOMYLUS ( l\iartinho Waldzeemuller ), Cosmogmphice in
t~·ocluctio, 1507, Saint-Dié. 

(**) Os portolanos daquelles tempos, isto é, do seculo XV, de
nominavam 4ntilia um grupo de ilhas mais proximas do Cipango (Japão). 
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o litton1l se a-figurou a Pedro Alvares Cabral, tambcm a 
crença gcra.l de uma ilha que J\fARCO PoLo mencionava en1 
suas descripções de v1agcns no sccnlo XIII. Todos os 
na vegantcs em geral , não contando com outros continentes, 
como é notorio, c alimentando ao mesmo tempo a esperança 
da descoberta da famosa ilha de Condur, ass ignalada pelo 
referido :MARCO PoLo como a mais oriental de todas as que 
clle visitára, c onde havia n1uito br·azile C), ou 'I.Je?"zin, 
d01nestico ~·n _qTan quantità, acreditavam sempre tocar a tal 
phantastica ill!a do bn1zil. 

Em uma carta gcographica, existente em Parma, do 
scculo XIV, assim como no A tlas inedito da bibliotheca 
Pinelli, a ilha Tenei?'a, ou de N S . Jesus-ChTisto, conforme 
a dcnominaç.no dada por frei Gonçalo Velho Cabral, corn
mcndador de Almourol, fóra, talvez sob essa preoccupação, 
designada com o nome Insula de b1·azil ou L ele b1·azil. c·*) 

(*) Desde o seculo IX, a Europa conhecia esta madeira. A côr 
vermelha on escarlate, para as vestimentas régias e para as capas dos 
cavalleiros, era extrahicl a desse lenho. 

RENAUDOl', Anciennes j·elations des ]neles et ele la G'kine, Pa.riz, 
1718, menciona o commercio ele pcíu-b1·a::il no seculo IX, como vindo das 
ilhas Ramni (as Malayas). 

AGBUFJtDLI., na obra geograpl1ica, com ver são franccza por RmN.AUD, 

Pariz, ] 838, e anteriormente com versão latina por J. J. Rmf'ru~, Leipsick, 
1754, sendo que essn. 11 otavcl obra o1·iginal tem o nome- Ta.kwin al Boldan, 
trar. no mnppa XVI, das ilhas elo ma.r oriental, uma inscrip ção cuja tru
clucção lat.ina é: Z amo?·a est mat?·i:v ligni ln-azilü et connre Indice. Esta 
inscripç:io, conesponclendo sem duvida ao original arabico, foi transcripto 
por DAYID D. \VAIWEN, IJistoi1·e de l'Emp·in• clu B1·é·il, I, pag. 216. 

Nas A ntiqu,ita.te.s .Zta licro medi·i rovi, de .iYiunA'l'Oni, está designado 
b?·o.l.'ilis, tal qua1 era cscripto nas tabcllas elas a.lfandegas ele Ferrara e de 
Bolonha. 

(**) Tamb em durante muitos aunos após o descobrimento da 
America, m1útos mappas clesignasam o mesmo territorio sob os dons JlODles 
de .Ame1·ica e ele 13n:u:il. 

Na Cosmograpbi a de Mnuster, impressa em Genebra, 1550, ha 
um ma}Jpa-muncli, no qual, um pouco ao sul da, linha cquinoccial, foi cal
locada Americre veZ B1·azilü Insula . 

Em outra carta, sob o t itulo Novu.s 01·bis, apparece o continente 
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E ta ilha, como é sabido, pertence ao arcbipelago dos Açorc . 
Á -a.') ilhas ::\ladeiras o nas Canaria , havia tambem o páu 
\crmclho; mas, não era propriamente o páu-brazil (*), 
conforme foi declarado no Roteiro da expcciiç~o portu<rueza 
de 1 341 á referidas Canaria , embora o pareça : L igua 
rubra tingentia, jel'l1 ut ver:;inum., fac esse dicant experti 
talium illa non esse ve1·zinum. Talvez fo e o bra:z7eto ou o 
brazil rozado : ou simplc mente o sapão. 

l\Ias, a verdade é que o de, cjo de ser o primeiro a 
reencontrar a ta l ilha Condur cntt·ctinba a imamnação do 
marítimo ; c, ft procura dcs a ilha, os portugueze João 
\ a7. Corte-Real o Alva ro ::\lartin IIomem emprehendcram 
em .1 463 a navegação dos mares septentrionaes, não de -
cobnndo, porém, cnão a ilha de Terra _ ·o,a, o banco de 
bacalháo, c a terra de Labrador ainda que fo c JS o 
de muita gloria por preceder a hristo,·am Colombo na 

met'idional sob o nome Insula Atlantica quam t'oc-ant Bra::.ilii et 
Americam. 

J. DE LERY e cre\·endo acerca da expedição de \illegagnon 
(l550), denominou ua obra-Ri toin~ d zrn uo>Jaqe en la te1·re du B1·ésil 
autremcnt dite .Ameri'}ue. • • 

Tudo i to erre para patentear a confu ão do e pirito , naquellcs 
tempos, obre o lugar e o nome da terra. do bra:il. 

{*) O páu-b,·a:il é denominado por Ln~EG-Ca!.•·alpinia eclânata. 

Ha tr·e e~pecie de ta madeira : bra:il-mirim . lrra:il-as . .,(. e 
bra:ileto. O primeiro é o melhor. O serrundo dá uma tinta côr de ro5a. 
e por i-so é tambem denominado ro;;ado. o O terceiro fornece pouca tinta, 
e algum tanto de maiada. 

E ta anore, que tanto cresce em monte como em Yarzea . 
r~na c~ de tronco que não é arrancado. O ramos ~ ão cheio de e pin1JO · 
E ~ptima tambem para con trucção, porque não apodrece na agua:-devc. 
porem, ser cortada em conjuncc;õe de lua que o pratico abem. 

Os indígenas a denominam ibira-pitangá ou imira-pitan[trÍ. 

Xa A ia ha uma madeira, parecida ao príu-bra::.il, cujo nome é 
snppan ou sappan[J, mudado pelo arabe· em bokkam, ma que o por
tugueze conheciam por sapão. Tambem dá uma tinta vermelha. 

O pá,,-b,·a:il. de de os tempo colooiac , tornou- e mo~opolio . elo 
Estado. Em 1 '3 1 pela lei de 15 de X o\ embro. o prí~t-bra:il fOJ e pecwJ
mente ~e - tinado ao pagamento da divida externa. A. COITupc;ão admini tratiYa 
tem de1xado de \·iar e a fonte de renda nacional. 
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descoberta do Novo Mundo (*). 
radares. C*) 

E asstm outros expio-

De 
abunclancia. 
sultou que 
cornmerc10, 

ter sido encontrada na TERRA. DE SANTA CRuZ 
de brazil, parecendo ser a tal famosa ilha, re

o nome n1.ystico ela Cruz foi apagado, não só no 
mas até nos documentos offi.ciaes C.".;'.). Nem 

(*) TRIGOZO, Ensaio sob?·e os descob?·i?nentos e comme?·cio dos 
po?·tu.guezes em as te?Tas septent?·ionaes dct Ame?·ica. 

A. C. P. DE So•1•ro MAIOU, Os Estados Unidos, Lisboa, 1877, 
attribuindo essa descoberta a Gaspar Corte Real, em 1500, confunde os 
dons indivíduos do mesmo sobrenome. 

(**) Em 1496, João Cabot (Giovanni Cabotto), genovez, depois 
venezíano, e, nesse t empo, inglez, partio de Bristol, em uma expedição 
ingleza, á procura da tal llha Bmzil, que, segundo as idéas da epocha, 
precedia a Antilia, ou Ilha das sete cidacles, a mais visinba do Cipango 
(Japão) ; estando estas ilhas meucionacla;s em varias portolanos então em 
credito, bem como varias outras egualmente imaginarias. Por causa do 
gu.lfst?·eam , corrente tepida, azulada, e salgadissima, quasi circular no 
Atlantico septentrional, então ignorado, não logrou tocar senão a ilha da 
Tena Nova em 24 de Junho de 1497. O guU'st?·eam começa no canal ~e 
Bahama, segue para o norte até Terra Nova, dahi vae á Europa, e depo1s 
desce a perder-se na corrente do tropico de Cancer. 

(***) PIGAFET1'A, P ·rimo viaggio into?·no al globo ten·acczueo n egli 
anni 1.519-1.522, Milão, 1800, com versão franceza, Pariz, 1801, e cr eveu 
que a esquadra de Fernando de Magalhães, na qual elle servia, depois de 
ter passado a linha equinoccial, aproximando-se do polo antarctico, perdeu 
de vista a estrella polar; e, tomando o rumo sul-sudoeste, tocára na 
chamada T e?'?'a ele vm·zino ou de legno b1·asile. 

A. HERRERA, Elisto1·ia gene?·al ele los heclws d e los Castellanqs en las 
Inclias occiclentales, Madrid, 1601, escreveu: ( Se llama la Tie?Ta del 
bmzil por el palo que de ella traen. » 

O mesmo A. HERB.ERA, obra citada, a proposito da viagem ele 
Vicente Y. Pinzon, accrescentn.: ( ... i los portugne.zes dicen la Tie1·1·a de 
Santa Cnr.;:, i aora clel B1·azi l. • 

~m uma edição da Geographia de P'l'OLOMEU, Roma, 1508, no 
mappa relativo ás descobertas elos portugnezes, a te1Ta elo bmza est:wa 
separada do continente, mas ainda trazia o nome Tm·1·cc sanctm c?'?.r.cis, 
conforme o appendice ás cartas ele Americo Vespucio, que podem ser lidas 
em MELLO MORAES, 0o?'Og1·aphia, pag. 114. 

MAnGGRAVIUS, l-Iisto?·ia 1'e?·wm natu?·alium B1·asilicc, e tratando ele 
?'egionibus et indigenis B?·asilicc, escreveu : lime 1·egio p1·imà à. Luzitanis 
appellata fwit SANC'rA Crwz, quocl nornen postea mutanrnt in TERUA DO 
BRAZIL ob ligni copiam ... 
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foi-lhe soccorro a coincidencia com a constellação meridional 
do Cruzeiro, que os descobridores viram sobre suas cabeças 
na mesma . occasião, segundo a descreveu e desenhou em 
sua carta de 1.0 de Maio de 1500 o physico da armada, 
JoÃo ,E:\IEl'-:""ELA.U; carta esta publicada por V ARl-""HAGEN, em 
nota a sua Histm·ia ge1·al do Bmzil. 

Não foi, portanto, do nome dado ao paiz que proveio 
a denominação de lwazil para. a madeira que aqui existia 
em .a?undancia e que 0 gentio chamava ibira-pitangd (*). 
O zbz?·a-pitangá era a mesma madeira, emh01·a de mellzo1· 
qualidade, já c:onhecida na Europa, e denominada b1·azil, 
pelos portuguezes c hcspanhoes, brasile, pelos italianos, b?'ésil, 
pelos francezcs, da mesma raiz de lwasa, ou bmise, por causa 
da similhança com a cor vermelha do fogo em brasa. Cf*) 

_Ainda hoje esta nação, denominada Bmzil, está 
r,enando pela immensa culpa da mudança do nome primitivo. 
lraz em questão, como limite septentrional, o rio Oyapock; 
perdeu, como limite meridional, o Rio da Prata ; ao sudoeste, 
~ão .é. guardado pelo rio Paraná. Não tem sido decididas 
defimttvamcnte suas fronteiras, antigamente com a Hespauh~, 
0 ora com as republicas circumvisinbas ; de sorte que esta 
empre exposta ao caso de guerra, e, a]] iada as rcpubliras, 
~ma meia bola de fogo poderá muito affligil-a, facilitando 
m:a. õe~ e conquistas por esses ]aôos. No littoral, além das 
cptdemias, feb1"e amarella e be1·i-berz', que assolam seus 
portos, amedrontando o emi.arado, e impedindo o immigrante, 
c ta infeliz nação e. tá con~~antemente receiosa de violentas 
complicações intcrnacionaes com inalezes e francezes, não só 

o 
por cansa das Guyennas (*"="lf), como sobretudo por questões 

(*) Na serra Ybiapaba. Ceará, havia tambem o páu violete, que 
era denominado pelos indi""enas ibira ou imim-cotia1·a. JERO"li""DIO DE .ALBu 

QUERQUE, Jornada do Mm·anhão e outros cbronistas, mencionam esta 
madeira. ' 

(**) E. LITTRÉ, Dict. de la Zangue fmnçaise, na palavra B nfs-il. 

. (***) Deu queira que a A.llemanha não queira brevemente 
apphcar ao nos o arcbipelago da Trindade a theoria po se oria, com que, 
ha mezes, plantou o pavilhão allemão nas Filippinas, da Hespanha:-
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mercantis, nascidas da f1cilidadn no admittir emprezas e 
companhias estrangeiras, em relações francamente directas 
com os governos, geral, provincial, municipal, sob o pretexto 
fallace Jc attrahir dinheiro de fóra do paiz. (*) 

Além de tudo, a nação vive empobrecida, sem o 
verdadeiro trabalho livre, ainda completamente jnngicla aos 
illcgitimos interesses da escra...-id<lo, c, por mofina, sempre 
balda a governo de princ1pws c a uma admü1istração 
orientada, tradicional, firme, escoimada de fraqucsas. 

E 1 releva tornar conhecido que não foi um acaso o 
nome de SANTA CRuz dado á terra descoberta por Pedro 
Alvares Cabral : não ha acaso para Deus, e todos o factos 
no homem têm a Deus por causa. Nos descobrimentos feitos, 
assim por ClU'istovam Colombo, como pelos portuguczcs na 
terra que depois foi denominada .AmeTica, não houve ver
dadeiramente senão um facto providencial ; c IsAIAS, ao mesmo 
tempo que annunciava o ·Messias, prophetisava aqnclle facto, 
de modo claro e positivo, qual o cxpoz c demonstrou o 
insigne padre AN'.rONlO VmrRA, em sua obra Hist01·it.t do 
futuro, cuja parte relativa a taes e tão c:x.traorclinarios successos 
já ficou tran cripta. 

E, se não, attcndamos ainda para certos signaes, que, 
se nada valem para os increclulo , são ele subido valor para 
os homens de fé. 

Disse S. AG0'3Tnmo, Sernt., XX VIII : Ci?·cumje1·t 
P A l."'LUS Dom.inicwn m cru c e vexillwn. Et iste pise ator· 

questão esta que o actual papa Leão XIII, aceito por ambos os governos 
re olveu em favor da Tiespauha, ainda que concedendo :í. A.llemanl!a certos 
direitos auxiliares de sua navegação. 

O governo elo Brazil parece cégo e surdo. Quando quereri 
installar naquelle arcbipelago algum estabelecimento ? 

.Ao menos, a TRINDADE será uma denominação cbristã. que nos 
restal'á. das antigas descobertas. 

('") Esta critica á administração sofli:erá talvez a censura dos 
economistas e financeiros sem paflria. A verdade 6 que o paiz está 
supportaudo as consequencias dos err os. 
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horninum, et _ille ( PETRUS ) titulat s~r;no crucis gentiles. 
« Paulo, levando por toda a parte o R eal estandarte da 
cruz, pesca os homens, ao mesmo tempo que Pedro marca 
as nações com o signal da cruz. » 

PEDRO Alvares Cabra], em verdade denominou VER.\. 
CRuz o paiz por e1le descoberto em 1500. Mas, que rasão 
mysteriosa actuou em seu espírito para isso? Foi ellc então 
apenas u Ü1strumento de Deus : Petrus titula.t signo c;rucis 
gentiles. Tanto mais que o facto da descoberta coincidia, 
naquelle anuo, com a Semana Santa ; e a cruz foi plantada 
no primeiro dia do mez em que a Egrcja celebra a INVENÇÃO 
DA SANTA CRuz. (*) 

E' preciso assignalar, nesse facto, duas circumstancias, 
notabilíssimas ainda pa.ra os homens d·e fé. 

P1·imeim. Segundo a carta de Fero Vaz Caminha C'*), 
escrivão da armada foram vistos sianaes de terra no dia 21 

' o 
de Abril de 1500. No dia 22, foi avistada a terra, c 
lançadas as ancoras, ao sol posto ; c o grande monte foi 
rlenominado lJionte Pasclwrtl. e a terra tomou o nome de 
VERA CRuz :- era quarta-fei-ra santa. No dia 23, houve o 

. (*) O nome VERá. Cnuz foi dado, em referencia ao dia 3 de 
Maw em que a Egreja commemora a I nvenção ela Vem Oruz, na qual 
J~sus-Christo morreu martyrisado, e que, conforme o ceremonial judaico, 
foi enterrada no Golgotba, no mesmo lugar, .mas em uma cova commum, 
com as dos dous ladrões. Santa Helena., mãe do Imperador Com,tantino 
:iVIagno, após a visão celestia.l deste, na éra de 326, movida com uma 
r evelação de Deus Jocro que encerrou-se o concilio de Nicéa, seguia para 
J ' ' o erusalem, no proposito de achar a cruz do Salvador. Desenterrarias as 
tres, impossível foi-lhe distinguir a ve1·dadeim, até porque o titulo delli1 
estava apartado; e, aiuda que a descoberta causara em seu coração 
grande alegria, vira-se ao mesmo tempo em embaraço e confusão, 'porr1ne 
achára o que com tanta ancia buscára, e era como se não achára, pois 
não . o podia conhecer . . Desta situação impossível tirou-a S. Mac~rio, 
patrmrcha de J erusalém; pois que, mediante orações para que fosse 
mostrada com algum milagre qual a ve1·a cruz, em Yào uma mul~er 
enferma foi tocada successivamente com as duas JJrimeiras, só a t erceira 
a em-ou instantaneamllnte, cessando assim desde l ogo a duvida. 

(**) Esta carta, em toda a sua integra, pode ser lida em ÁYRES 

DO C.AS.AL, Co?·ogmphia Bmsilica, introducção. 
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desembarque de Nicoláu Coelho e de alguns homens da 
armada; c, encontrando indigenas na praia , com clles entre
tiveram-se:-- era quinta-feira santa. Nesse dia, conforme a 
commemoração da Egrcja, Jcsus-Christo era descido da cruz, 
na qual cxpirára. 

Segunda. Se attendermos a correcção feita no ca
lendario J uliano (então em Yigor) pelo papa Gregorio XIII 
em 1581, c se cousiderarmos que es c grande facto occorreu 
já depois de pa sado o dia 29 de Fevereiro, isto é - uepoi 
de tornado b issexto o anno de 15 00, verificaremos q ne o 
dia 2 3 de Abril desse anno (o elo desembarque) não era 
veedadciramente enão o dia 3 de l\Iaio, no qual a Egrcja 
deveria estar celebrando a l:KYBNÇ.XO DA ANTA CRuz, se 
c tivera já então crn vigor a corrcc:ção Gregoriana. (*) 

O ja citado JoÃo DE BARRO:, por uma in piração 
inexplicavcl, diz que Pedro Alvare Cabral, ao levantae 
aucom C":') , no dia 3 de 1Jia1'o, deu á terra descoberta o 
nome de SANTA CRuz. Como, pois, aproximou clle os dons 
dias, então dive1·sos ( 23 de Abril c 3 de Maio) ::;egunclo 
cada um Llos dons calenclarios, depois wn só ( 3 de :Maio) 
segundo a corrccçfio do papa Grcgorio XIII? 

Estas coinciclencias, que só podiam estar nos desígnios 
ele Deu., não podem deixar de impressionar religiosamente 
os espíritos verdadeiramente culto ; pois, é eerto que, se a 
muita sciencia fortifica a fé, a pouca scicncia. a enfraquece. 

Segundo a narraçií.o do mesmo Pero Vaz Caminha., 
no dia 26 de Abril (domingo da Paschoa, ainda q ue clle 
escreveu Paschoela ), « acabada ha Misa, dcsvc tio se ho padre, 
c pose se em huuma cadeyra alta, e nós todos lançado per 

C) O senador CANDIDO MENDES D.EJ ALMGlDA, meu irm ão, já 
havia ft'ito esta mesma observação na Histo1·ia do Gommercio, Torno I da 
obra Di1·eito Mercantil . 

(**) Kão foi exacto nesse ponto, como vê- c da carta de Pero 
Yaz Caminha, escrirão da armada. O nome foi dado no dia 2'3 de Al.Jri l. 
Jo ,\o ng BMmos, mencionando o dia 3 de ~'[aio, entrevira por ventura a 
posterior correcção Gregoriana .. 
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esa area: e preegou h numa solene, e proveytosa preegaçam 
da estaria do A vanjelho: e, cmfim dela., tratou da nosa vymda, 
e do achamento desta te1Ta, confm·mandose com ho synaal 
da Crus, SOB CUJA OBEDIENCIA VYMOs ; ha q~wl veo muyto aa 
propos1·to, e fez muyta devaçam ». Segundo o mesmo Caminha, 
na referida carta, « aly l1eera com ho Capitam ha BandeyTa 
de Christus (''f) com que sayo de Bclem: ha quaal esteve 
sempre aa parte do Avanjelho ». C<-*) 

Ainda ha mais um signal claríssimo para ser res
taurado o nome de SANTA CRuz :- a série de PEnRos, 
influindo, de qualquer modo, nos acontecimentos relativos a 
este paiz. S. PEnRo, o Príncipe dos Apostolos, morreu em 
Roma martyrisado em uma cruz, de cabeça para ba.i:xo, 
depois de açoutado com S. Paulo: imit::mclo assim com sua 
morte a :Morte e com sua cruz a Cruz de Jesus-Christo. 

PEDRO Alvares Cabral descobria, e den o nome de 
SANTA CRuz (*'*'") á terra descoberta. 

PEDRo Vaz Caminha escrevendo a carta de 1. 0 de 
M~io. daquelle mesmo anno (Isoo), lavrou inscientemente o 
pnme1ro documento historico do paiz descoberto por aquelle: 
segundo um historiador brazi]ciro neste scculo c'(-;:.;1-%), (( esta 
carta é o auto solernne do descobrimento, é a primeira 
palavra da historia do Rrazil ». E' certo que João Emeneláu, 
physico dR. armada, escreveu outra cada na mesma data; 
mas, além de ser elle hespanhol, sua carta só no corrente 
seculo a.ppareceu publicada, segundo já foi referido. 

PEDRO do Campo Tourinho foi o primeiro donatario 
da capitania de Porto Seguro, e sua expedição ancorou na 

(*) Ba.ndeira ele seda, em que estava debuxada a cruz vermelha 
da 01·dem de Ch1·i.sto. 

(**) Julgámos util respeitar a orthograpJila do documento 
originnl. 

(***) O de VERA. CRuz é o mesmo, ou exprime a mesma idéa. 

C***) J. M. DE MACEDO, .Anno biog7·aphico bmzilein•, 1.0 de l\'faio, 
Ped1·o Vaz Oaminlta. PERO ou P EDRO, é o mesmo nome. 
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mesma bahia onde o descobridor PEDRO Alvares Cabral 
plantára a 
ahi a villa, 
Fernão do 
no Simão 

famosa cruz em 1500:- esse donatario fundou 
ainda com o nome de SANTA CRuz, mas seu filho, 
Campo Tourinho, mudou-a para a margem do 
de Tyba; c, relatam as cbronicas, nào foi feliz 

como seu pae, 

PEDRO de Magalh ães de Gnndavo foi quem primeiro 
formou c escreveu a ainda então pequena historia da pro
víncia de SANTA CRuz. (*) 

PEDRO Lopes de Souza foi o primeiro capitão por
tugucz que, correndo a costa brazilica, desde o cabo de 
S. Roque para o sul, entrou no cstuario do Rio da Prata, 
c subia-o para explorar o rio Paraná.. Este explorador era 
innão de Martim Affonso de Souza; e foi donatario de 
Itamaracá, ao norte, c de Guaibe, ao sul, como depois 
diremos. 

P EDRO Fernandes Sardinha foi o primeiro bispo do 
ja então denominado BRAZl L : l}lOJTCu martyri sado, pois que 
os ind ígenas anthropopbagos o devoraram juntamente coru 
outros, quando apenas haviam conseguido salvar-se do na:1~ 
frngio. Voltava o bispo para Portugal. Seu succrssor fo t 
PEDRO Leitão . 

PEDRO ele tal, portugucz como os outros já mencionados, 
ferreiro, tendo naufragado quando veio para o Maranhão, na. 
expedição dos primeiros donatarios Jo~lo ele Barros c outros, 
formou fa.milia entre os indígenas daquclla capitc.tnia, nos limites 
da, actual provincia do m E.smo nome; de sorte que seus 
descendentes, embora aindn. sehaO"ens, não qu1zeram reconhecer 
em 1594-1614 os francc>zcs como os verdadeiros Peras C~r."), 
preparando assim, sem o saberem, a rcstaun1ção elos por
tuguczcs alli em 1614. 

(*) A obra tem o tituln : 1/i.stm·ia da. P1·attincia de SMiTA C~tJ:Y., 
a que vulgannente cha.mamo.s BnAZIL, Lisboa, 1576. 

(**) Srn.\o EsTAGIO DA S!LVI':l ll.A , BelasJcTo s /fmma?·ict das causas 
do J.l!Iamnhci:o , L"'\'. . Escreveu P e?·ús, accjtauclo a pronuncia franceza . 
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PEDRO de Freitas foi o capitão do patacho, que em 
1615 fez parte da primeira expediçtio portngueza, destinada 
expressamente ao descobrimento do rio dos rios, o Amazonas, 
sob o commando de Francisco Cald eira de Cas tcllo Branco ; 
descobrimento que só outro PEDRO Teixeira, capitão-mór do 
Grão-Pará, 1637 - 1639 C), acompanhado dos capitães 
PEDRo da Costa Favella c PEDRO .13ayão ele Abreu, por 
commissão de um governador gerai interino elo Estado do 
Maranhão, concluio com iuolvielavel g loria, ja em vespera de 
ser restaurado Portugal com a clynastia de· seus Reis. 

PEDRO Fernandes Monteiro foi o conselheiro, pro
cm·~dor da fazenda, 1648, que, vendo E l-Rei D. João IV 
mmto propenso a ceder, por de animo, á Hollanda toda .a 
costa do B razil, desde o rio Real até o Ceará (que jicana 
dese1·to) , e tamben1 o littoral de Anaola c a ilha de S. Thomé, 
além de inclemnisações de g uerra, <~apresentou um mui bem 
elabora.do e patriotico parecer impugnando a negociação como 
contrana á religião, á clcrnencia para com os sublevados em 
Pernambuco, á repntação da Coràa, á conservação do resto 
do Brazil e ao bem da fazenda publica; e propondo antes 
a compra, a todo o eusto, de Pernambuco, em ultimo lugar 
a guerra » C~') . Se não fàra esse famoso c cncrgico parecer, 
0 ~razil teria sido para sempre desmembrado c dividido, 
mediante o encravamento de possessões hollandczas. 

PEDRO Jacques 1\Iao·alb t.ics deiJois 1.0 visconde de F b ' 
' onte A rcacla, foi o com mandante da frota portugucza que, 

completando o assedio ela cidade do Recife em Dezembro 
de 16.53, forçou a capitulaçilo de 26 de Janeiro de ~~ 54 , 
em VIrtude da qual os hollanclezE!s a bauclonara m de:fimtrva
mente Pernambuco, o portanto o Brnil. 

(*) BERREDO, Armaes ltisto1·icos do Estado elo ll:fa1·anhão, 679 até 7 -!4. 

(**) Y .ARNH.AGEN barão de Porto Seguro, depois visconde do 
mesmo titulo, Os lwlland~ze.s no B ra:il. desde 1624 a 1654, IX in Jine. 

O Ceará como territorio intm:mediario ficaria dese1·to : isto é, 
não seria povoad~, uem por portuguezes, nem po1: hollandezes ; seria, em 
summa, um territorio neutralisado ! 
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Em verdade, sem diminuir o valor dos grandes 
serviços das diversas ordens religiosas, é licito affirmar que 
o Braúl foi obra, mais dos Jesuítas (*), do que dos dona
tarios e do governo de Portugal. Ainda mais: é licito 
affirmar que, se não fora a Companhia de Jesus, a terra de 
Cabral rccahiria na harbaria, rcassentanclo-se seus povos nas 
sombras da morte; ou seria necessariamente dividida entre 
francczcs, hollandezes e inglezcs (**), os quaes tanto a 
ambicionavam, preludiando o almejado domínio com constantes 
correnas c multiplicados contra bandos em suas costas e 
portos. 

Quantos grandes motivos, além dos occultos, no 
dceurso de q nas i qua,tro seculos, para a restauração do nome 
de SANTA CRuz! 

Dirão que são delírios fanaticos; c, mms ainda, 
que a Religião nada tem com as nações . . . 

A h! quanta cegueira! 

A censura, em tom prophetico, do grande epico 
CAMÕEs, e a energica amocstação christã do illustre d1ronista 
JoÃo DE BARROs, permanecem de pé, apontando para o 
BraziJ, e clamando, a bem dellc, por uma reconstituição 
christfí, 110 NO.ME, DOS PRINCIPIOS, nos FACTOS. 

(") Até a historia do Brazil deve aos padres da Oompanhia os 
melhores SLÜJsidios, por suas cbronicas numerosas e minuciosamente de
talhadas. Ainda que é certo terem essà8 chroni.cas arlversarios systema
ticos e acerrimos, em adio á grande Companhia; de sorte que muitos 
netos, c até datas, soffrcm o t.rnbalho da falsificação, só para destoarem 
das referidas chronicas. 

O que é pena é que, em vez de tanto dinheiro gasto em im
possíveis açudes e em outras especulações hygienicas elo mesmo genero, 
como se contra castigos dos Céos valha.m manhas e artes (o padre 
Francisco Pinto foi trucidado, aos 11 de Janeiro de 1608, na serra de 
Ybiapaba, Ceará, por selvagens l'aca?·iJ'•ís, nação local, e de todas a mais 
barbara ), nã.o haja uma verba orçamentaria para a completa impressão 
elas chronicas a~nda in editas, facilitantlo de tal arte o governo a fo.rmação 
exacta da bistoria patria. 

(**) Lá ao norte, nas Guyennas, ainda estão eUes, espreitando o 
momento em que o Brazil não se possa defender. 



CAPITULO QUARTO 

O Brazil está situado entre 
5° 1 O' N. e 33° 45' S. ; e, abstrahindo 
das ilhas Fernando de Noronha e 
Trindade, entre 8° 12' 26" E. e 
30° 58' 26" O.: do Rio de Janeiro. 

Seus pontos extremos são: ao 
N. a serra Roruima, cabeceira. do 
Catinga, affluente do Tacutú, aos 
5° 10' N. e 17° 35' O.; ao S. a foz 
do arróio Chuy, aos 35° 45' S. e 
10° 21' 27" O.; a E. a ponta de 
Pedras junto a Olinda, aos 8° O' 57" S. 
e 8° 19' 26" E.: a O. as cabeceiras 
do Javary, aos 6o 59' 29" S. e 30° 
58' 26" O.: do Rio ele Janeiro. 

Limita a SE., E., e N E. com 
o Atlantico: ao N. com as Guyanas 
franceza, boliandeza e ingl~?.za, e Re
publica de Venezuela; a N 0., O. e 
S O. com as Republicas da Nova Gra
nada, Equador, Perú, Bolivia, Pamgua.y 
e Argentina; ao S. com a Republica 
do Uruguay. 

A. MOREIRA PINTO, O B1·azil 
em 1885. 

Em geral é assignalado o anno de 15 3 O como a 
~~oc:~ em que El-Rei D. João III de~~berou a coloni~ação 

o1 ande PROVINCIA DE SANTA CRuz, Ja então denommada 
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El-Rei D. PEDRO II ( 1667-1706) foi o primeiro 
Rei que entrevia a necessidade política ela plena uniáo desta 
vastíssima colonia portugueza: quer expedindo a carta régia 
de 24 ele Setembro de 1 G70, para que as camaras não 
executassem ordens elo proprio Rei ou elos donatarios sem o 
cump?"a-se elo governo geral do Estado; quer favorecendo as 
descobertas e internações dos paulistas nos sertões do P iauhy 
e elo Maranhão,· 1674-1690, en:1bora de Estado diverso, 
ou sob governo separado; quer obtendo do papa Innoccncio II 
a creação do arcebispado da Bahia, e na mesma occasi.ão a 
dos bispados elo Rio de Janeiro, Pernambuco e Maranhão, 
16 7 6 ; quer, finalmente, no intuito ele reparar erros ele seus 
anteccssorrs, entrando para a alliança da Inglaterra, Hollanda 
c A ustria, contra a Fnmça e a Hcspanha., pelo tratado de 
16 de Maio de 1703, conforme o qual aquellas trcs potencias 
garantiam a Portugal, para o Brar. il, o cabo de Orange, com 
o rio Oyapock, como limite scptentrional, c o Rio da Prata 
como limite meridional, - · tratado esse que infelizmente seu 
successor não teve força para fazer valer e executar no 
congresso ele Utrecht, aberto em 29 de Janeiro de 1712, 
vendo-se Portugal abandonado perfidamente dos taes seus 
alliados. (*) 

D . PEDRO r: e Alcantara, sendo Príncipe Regente no 
Brazil, promove a indcpcndencia, e funda este vasto imperio 
americano. Foi. o Imperador D . Pedro I, chefe ela clynastia. 
Devêra ter comprchcndido sua missão providencial; mas, por 
snas culpas, Q,UJZ abdicar, e de facto abdicou em 1831. 

D . PEDRO II, Imperador actual, filho daquelle. O 
primogenito era o Príncipe D. Jorro Carlos, que fallcceu em 
4 de Fevereiro de 1822. Só depois, em 2 de Dezcm bro 
de 1825, nasceu o actual D . PEDRO II, para continuar a 
dynastia; o qual, recebendo ele frei PEDI10, bispo de 
Chrysopolis, a cducaçno, e precedendo em 1840 seu tempo, 
recebeu ele outro PEDRO (de Araujo Lima, falleciclo marqucz 

("') JoA~Uiili CAE'l'ANO DA Su;vA, L'Oyopoc et l'Ama.zone, 2 vols.; 
obra especial para esta malfadada e eterna questão com a França. 
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ele Oliuda ), então Regente, o governo do Estado. , Tres 
PEDROS! (*) 

E outros muitos signacs c•;'), pelos quaes patentêa-se 
que o nome primeiro, o de SANTA CRuz, conforme a recti
ficação de .El-Rei D. Manoel, deveria t er sido conservado; 
e, ora, alguem o deve restaurar. 

Felizmente, ao passo que o commercw e o contra
bando elo ibiTa.:.pitan.c;á conseguiam apagar o nome de SàNTA. 

CRuz, dado por cavalleiros da Ordem de Christo, para o 
substi_tuirem pelo de BRAZrL, Deus inspirava em 1534 a 
IgnaCio. de Loyola, que depois foi canonisado pelo papa 
jiregono XV (1621 - 1623), a funclaç<i.o da Companhi?- ele 

esus, approvada em 15 40 pelo papa Paulo III, para dar 
Mses innumeros missionur.ios que, co1710 Manoel ele Pa~va, 
L ~noel da Nobreg<:"L, Jose de Anclneta, João ele Almetda, 

_niz da Grã, Belchior de Pontes, André de Almeida, Fran
ctsco Pinto, Lniz F igueira, Antonio Vieira, e tantos outros, 
es~rangeiros e nacionacs c~·'!d:-), resgataram pura a Cruz 
nnlhares e milhões ele almas no Novo Mundo. E cousa 
~~tavel~ A epo~ha 1534- 154?, . da funclação da Comp~nhia 

Jesus, eomCide eom a ela cltv1são elas terra.g elo b·razzl em 
~~pitanias para a colonisação, por E l-Rei D. João III! 

tos desígnios de Deus! ---fico . f _(*) Bem podemos trasladar para aqui, com applicação ao que 
to~, 1 

e endo, as palavras do padre VEN'l'UllA DE R.auLICA ácerca de Chris
se~.a~ Colombo: « Ils seraient clone autant aveugles qu'impies, ceux qui 
qu aJ~nt tentés de ne voir, clans la coinciclence exacte de ces circonstances, 
1.a;l muvre du hasarcl et eles passions, au lieu d'y voir la conduite admi-

e de la Proviclence, ct les harmonias eles profoncls desseins de Dieu. > 

hh (**) E' sabido que o padre José cl'Anchieta foi um grande e 
;ri;lez.? principal thaumaturgo na TER.RA DE 8AKTA Cmrz. Pois bem: o 
Pro~f11 ? que lhe escreveu a vida foi o padre PEDRO Rodrigues, que foi 
man ~CJ~l do Brazil durant e muitos annos. Dessa obra, que ficou em 
cl;q~1s11cnpt_o, . tiraram os precisos materiaes os posteriores biographos 

e e 111lSSJOnario. 

mnit (**.*) PEJREII1A DA SILvA, Ya1·ões illust1·es elo B1·azil, menciona 
de ;_1s J~stutas brazileiros. André ele Almeida, filho de Antonio Rodrigues 

mel da: na genealogia, Linha B, I. . 
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conuncrcialmente TERRAS no BRAZIL; e não occorreu-lhe 
outro meio de faz;êl-a senão a distribuição de tão vasto 
territorio em diversas capitanias, doadas a fichdgos que se 
obrigariam a cultivai- as c a povoai-as, pela falta de dinheiro 
por parte da Corôa (*). As leguas marcadas nos títulos ele 
cloaçfi.o seriam medidas pelo littoral. Os titulares das doações 
seriam Donata1·ios ele ,jtwo e he1·claàe, tendo a jurisdicção 
eivil c criminal Reservavarn-se, porém, certos direitos á 
Corôa real, inclusive um foro ou pensão. 

As primeiras capitanias hereditarias, em que o Brazil 
foi dividido, eram somente dez;; c seus fundos iam até 
aos ·extremos dos sertões, então ainda não susceptíveis de 
demarcação. 

1.11
- Capitania de S. Vicente, doada a Martin1 

Affomo ele Souza, por foral de 6 de Outubro de 15 3 4. 

2.11
- Capitania de Santo AmaTo de Guaibe (**) e 

de Itamaracá, doada a Pedro Lopes ele Souza, por foral de 
6 de Outubro de 1534. 

3.11
- Capitania de S. Thomé ou Parahyba elo Sul, 

doada a Pedro de Góes da Silveira, por foral de 29 de 
Fevereiro de 1536. 

(*) El-Rei D. João ITI, esgotado pelas successivas expedições i " 
India, .ii então (1530) estava crivado ele dividas. E a este respeito, 
crescendo os encargos r eaes, os nuncios em Portugal, Capodiferro e 
J.ippomano, em 1538, foram avisados de Roma: 

<Portugal tem chegado presentemente á tal limitação, que é de 
pouquíssimas forças, e o Rei, além de ser pobrissimo, com dividas muito 
grandes, dentro e fóra do reino, e pesaclissimos juros que tem de ::;atisfazer, 
é geralmente muito mal visto do povo, e muito mais da nobresa. • 

(**) Outros escrevem Guaymbê. Só depois de 1545 é que esta 
capitania tomou a denominação de Santo A ma1·o, por hav erem alguns 
devotos edificado na ilha de Guaibe uma capella com essa invocação, como 
bem o demonstrou frei GASPAlt DA MADRE DE Dn;us, JYierno?·ias pm·a a 
histO?'Ía cl~. capitania ele S. Vicente, n, §8 20 a 31. o titulo ela capella 
passou á 1lha, e desta á capitania inteira das cincoenta leguas; sem com
prehender portanto as trinta ele Itamm·acá, em Pernambuco, as quaes 
continuaram com este nome. 
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4. a- Capitania do Espírito Santo, doada a Vasco 
Fernandes Coutinho, por foral de 7 de Outubro de 1534. 

5.a- Capitania de Porto Seguro, doada a Pedro do 
Campo Tourinho, por foral de 27 de Maio de 1534; .rati
ficado em 23 de Setembro do mesmo anuo. E' a mais antiga. 

6. a- Capitania dos Ilhéos, doada a Jorge de Figuei
redo Corrêa, por foral de 1. o de Abril de 15 3 5. 

7.a- Capitania da Bahia de Todos os Santos, doada 
a Francisco Pereira Coutinho, por fora.l de 26 de Agosto de 
1534. 

s.a- Capitania de Pernambuco, doada a Duarte 
Coelho Pereira, por foral de 24 ele Outubro de 1534. 

. 9.a- Capitania do Maranhão, doada ao celebre his
tol'lador João ele Barros, por foral de 11 de Março ele 
1535. 

A decima é a quo ja acima está mencionada, reunicila 
~ de Santo Amaro, doadas ambas a Pedro Lopes de Souza, 
Irmão ele Martim Affonso de Souza. E convem deixar notado 
que a capitania ele Itamaracá começava no rio da Serêa (''~-) 
em -redondo ela ilha do mesmo nome de Itamaracá, em 
P~i·nambuco, até o parallelo de seis graos, seu limite septen
tnonal, na bahia da Trahição, e que, ele outra parte, a capitania 
~e Santo Amaro ele Guaibe era eo·nalmente encravada no 
~t~oral ela capitania de S. Vicente~ ao nordeste da barra, 

0Je denominada Bertioga C''"), comprehendendo somente a ---
0 (*) Logo que foi descoberto, este rio tomou o nome de Sa,nta 
d ?'uz, e assim foi declarado no foral de Pedro Lopes ; mas, com o correr 
c~\ an.nos, tomou o de Se?·êa ; até que, na Carta de doação da 

0'Pl;ma, que depois se denominou Pe?·nambuco (corruptéla ele Pamnapuc 
p~ ·t a?·anap~cú, furo ou lingua de mar, com que eram denominados o 
te~ 1° de Obncla, escoadouro do rio Capibaribe, a foz elo rio Iguaraçú 
110 c~. em frente a ilha de Itamaracá, e o desaguadouro da lagôa Groahyras 
0 

10 Grande do Norte), a Duarte Coelho, foi expressamente r estaurado 
nome de ?'io ele Santa C?·uz, limite norte ela mesma capitania. 

incli ~**) . Co.rrupção de B~t?"iquioca, nome dado a esse lugar pelos 
genas' e s1gmfica-casa de bu?·iquis, casta de macacos. 
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ilha de S. Sebastião, dez lcguas: além de mais quarenta, 
que começavam doze leguas ao sul da ilh:1 de Cananéa 
e acabavam na terra de Sant'Anna, em altura de vinte oito 
graus c um terço, havC'ndo duvidas se a ilha de Santa Ca
tharina estava dentro das referidas quarenta leguas. A ilha 
de Santo Amaro era pelos naturaes denominada Guaibe, em 
rasão 'ele certas an-orcs eom esse nome, crn grande numero, 

'-' 

qnc alli nasciam e ftoreciam. 

Comquanto a capitania fosse tamben1 denominada 
Santo A.?JUt?'O, é certo quC', como depois verificou-se, nfto 
eompreh endia a ilha desse nome, de quatro on cinco lcgnas, 
que forma pelo norte a barra da Bertioga. ('ii·) 

~1as, os donatarios, por mais ricos que fossem (alguns 
o não eram, eomo João de Barros e Pedro de Góes da 
Silveira), não podiam desenvolver tocl0s os elementos de 
uma administração encrgica, expostos constantemente ao assalto 
dos gentios e, o que era peior, á desordem c á, indisciplina 
dos proprios portnguezes. Além disso os francezes e outros 
estrangeiros não cessavam suas viagens 6.s costas do Brazil, 
para o contrabando do ibi?·a-pitan,r;r.í (*~·), ou pcíu-b?'azil, 
declarado, desde 1503, contracto real ou da Coroa. Sobretudo, 
o desanimo assaltou a alguns, em consequencia de naufragios 
que os haviam arruinado C";<'~} E, pois, D. João IH apro
veitou Pssas circumstancias, c institnio um governador gd.al 
na Bahia, ao qual desde então ficaram sujeitos os donatarios
Ao mesmo tempo foram tornadas providencias para a futura 
incorporação das capitanias á Coroa, ainda que com certas 
reservas por pertencerem a particulares, mas cassado desde 
logo todo e qualquer direito rcalcngo ou de clominio feudal, 
a fim ele não ser embaraçada a a.cção do governo geral. 

O systcma elo governo instituído era: um .r;ovenwclo?" 

(*) O canal da Bertioga, o canal de Santos, e o mais austral 
que é propriamente o de S. Vicente, foram todos em principio llenominaclos 
de /3. Vicente. 

(**) Outros dizem -imym-zyitangá. 

(***) Como aconteceu ao donatario do Maranhão, João de Barros. 
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,qeral, chefe do governo e centro administrativo; um ouvido1· 
gc1·al, presidindo it justiça; um pTovedor-mó1·, dirigindo a 
f~zenda ; um capitâo -mÓ?' ela costa, encarregado ela defesa do 
ltttoral; c mais tarde um alcaide-mÓ?', tendo o commando 
elas armas na capital. 

Thomé de Souza, fidalrro da casa real, sahio ele Lisbôa, o 
~1a qualidade de gove1·nado1· gentl, em 2 Fevereiro c chegou 
a Bahia em 29 de Marçlo de 1549. Tendo ordem de 
fundar alli urna cidade par~ capüal de tão vastos domínios, 
lançou immediatamentc os alicerces dos principaes edificios 
pu blicos-palacio do o-o vemo, eathedral c alfandega, os q uaes 
f
. e 
oram construidos, bem como mais de cem casas, com o 

auxilio dos indígenas. Foram tambcm montadas sei~ baterias, 
sendo duas para o mar, c quatro para o interior, no caso de 
aggressõcs dos indígenas. Levantaram-se engenhos de assucar, 
0 fizeram-se vastas l>lantacões. Tambem a exr)edioão de 
'l' " • 

homé de Souza era numerosissima,-mais ele mil pessoas, 
entre padres jesuítas, officiacs, engenheiros, empregados, co
~~nos, soldados, c condemnados. Nem de outro modo poderia 
Ihomó de Souza dnr vigor á sua administraç.ão. 

Ainda no anno seguinte, 15 5O, enviaram-lhe ele 
Portugal novos reforços ; e, em 15 52, ainda mais reforços, 
0

, ta~1bcm o primeiro bispo elo Brazil, D . Pedro Fernandes 
.Sardmha (''·), acompanhado de conoo·os e mais dignidades c 1 . . b 
cc cstasticas, e ele ornamentos e sinos para a cathedral. 

. Infelizmente foi tambem então que vieram para o 
~razd os primeiros escrayos africanos; - esse cancro que 
Hlllda hoje corróe a nacão. 
~ J 

1- (*) Algum n.s cilroni cas dizem que fôra eleito por D. J oào III em 
,/"*1' e confirmado pelo papa em 1544. Az~;vEvo lVLutQUEs, em seus 

.L POnkmuntos historicos, geographicos, biog>·aphicos, estatistieos e noticiosos, ua 
bat•vra Governo ,·ez.igioso, di z com mais exactidão que o papa Julio III, por 

u a de_ 4 de Janeiro de l 551, confirm úra a eleição feita por El-Rei D. João III, 
? nomeara esse lH·ilneil·o bispo do Brazil; entretanto, na C!t?·onolrgia, annexa 
~ mes1~1a Obra, citando V AHNHAGT~N, Histwia gentl do B1·azil, e PIZAHHO, 

~~tonas hir;to·ricas do Rio de Jane-i?·o, assina como data da bulia cr eaudo 
~ u 

1 ~Pado da D<thia, com juri scl i c~;ão em tl'ldo o territorio do Drazil, o dia 
· l e Março de 1555! Ha certamente confusão de hullas. 
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Acabado o tempo de Thomé de Souza (quatro annos ), 
foi su.bstituid.o em 15 53 por Duarte da Costa, meirinho-mór, 
e fidalgo de valor, tendo-se aquelle retirado para Portugal. 
Com este segundo governador geral vieram mais dezeseis 
padres jesuítas, entre os quaes o depois famoso José ele 
Anchieta, apenas com vinte annos de edade, pelo que só 
em 15 6 6 tomou ordens, na Bahia. (*) 

O bispo D. Pedro Sardinha, nesse tempo, resolvendo 
retirar-se para Lisbôa, por desintelligencias com o governador, 
naufragou, ·e foi devorado, com seus companheiros de viagem, 
pelos gentios, em 16 de Junho de 15 56. 

Find~ra então o tempo da governança de Duarte da 
Costa; e seu substituto foi Mem de Sa, o qual veio a servir 
por to.do o tempo que ao Rei aprouvesse. Esta clausula 
explica assás a rasão por que governou elle o Brazil, desde 
1557 até 1572, quando foi substituído por Luiz de Brito e 
Almeida, fallecenclo nesse mesmo anuo ou no seguinte, 
con_forme a variedade de opiniões entre historiadores. 

Mem de Sa fez um governo encrgico e de muito 
proveito. Duas vezes aportou ao Ri. o de Janeiro para expulsar 
os francezes, alli estabelecidos desde 15 55 sob o commando 
ele Nicoláo Durand ele Villegagnon em uma pequena ilha, 
onde o mesmo Villegagnon levantara um forte, a que deu 5> 
nome de Col~qny, em honra do celebre almirante, mas que 
ainda é conhecido pelo seu. Esse Villega.gnon mascarara 
seu intuito- dizendo querer alli fundar simplesmente uma 
colonia de sectarios de Calvino, sob a protecção do governo 
ele França (**). Conseguio Mem ele Sá derrotar os francezes, 
tanto em 15 6 O, tomando ele assalto o forte, como em 15 6 7, 
depois ele forte resistencia soffrida por Estacio de Sá, 

(*) OH. S.aiNTE-FoY, escrevendo a V iela elo vcncravel padre José 
de Anch-ieta, faz referencia á outra, publicada em Homa em 1738. Cuida-se 
de sua canonisação. Já foi vencida a causa de sua beatificação, como 
vê-se elo Decreto pontificio, expedido pela Sagrada Congregação elos Ritos, 
em 10 de Agosto ele 1736. 

(**) Villegagnon voltou depois ao catholicismo. 
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·· capitão-mór da armada real. Mem de Sá, derrotando os 
Índios e expulsando os francezes em 18 de J aneii·o de 15 6 7, 
.tratou de edificar alli a cidade de S. Sebastião, levantando 
fortificações c outras obras para a dcfcza ela barra. Retirando~ 
~e em 15 6 8 para, a Bahia, entregou o governo t.lo Rio de 
Janeiro a Salvador Corréa de Sá como a primeira autoridade 
então na ciclaclc de S. Sebastião. 

Nomeado L uiz Jc Brito c Almeida para governador 
geral do Brazil, o o·overr1o de Portu o·al J·ulgou melhor a 
l . . ~ o . < 

c I VIsão desse Estado em dons Qovernos :.-o da Bahia para 
sé de do elo norte, c o elo Rio · ~te Janeiro para sede . do do 
sul, desde Porto Sco·uro. Assim, Luit: de Brito ficou na 
B t · o · · a na; e o clr. Antonio Salmna veio para o Rio de Janeiro, 
encontrando a inda francezes, em allianç.a com índios Tamoyos 
c Tupinambas, a debcllar. ' 

O governo de .Portugal, porém, entendendo clepoi:; 
que era mais conveniente o anterior systema ele um unico 
governador geral, reunio outra vez em 1576 ou 1577 os 
dou~ governos; c, pois, ficou Luiz ele Brito c Almeida, 
governando a colonia inteira. 

. Foi substituído, porém, em 1578 por Lourenço da 
V 01ga, o qual tomou posse em 1.0 ele Janeiro, e continuou 
110 governo durante os primeiros annos elo reinado ele 
J"T 
'

1 1Ppc Ir, de Hcspanb<t, fallecendo na Bahia aos 7 ele 
Junho ele 1583. (~") 

Succedeu-lhe Manoel Tclles Barreto, por nomeação 
ele l:ilippc II; o qual tomou posse em 3 de Maio de 1583, 
0 Veio a falleccr em Março de I 58 7. Conforme as instrucçõcs 
que ellc trouxera pam este caso de morte do governador 
g~ral, assumio a administração uma rcgencia composta do 
bJspo c do provedor- mór. Foi durante o tempo dessa regencia 
que os inglezes assaltaram a Bahia c ahi estiveram durante --p . (*) Outros clir.cm 1580; mas Filippe II foi acclamado Rei dç 

Oltugal em 17 de Jnnho de 1580: sob o nome do Filippc I. 
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algum tempo (*). Por estar então bloqueado o porto da 
Bahia, não tomou posse Francisco Giraldo, successor de 
Manoel Telles Barreto. 

Succcrleu no governo geral D. Francisco de Souza: 
o qual tomou posse em 1591, c permaneceu como gover
nador geral elo Brazil até 1602. Era seu secretario Pedro 
Taques, natural ele Setubal. CHf) 

Entretanto, fallecendo, em 15 9 8, Filippe II de Hes
panha e I de Portugal, succedeu-lhe seu filho Filippe III 
de Hespanha e II de Portugal. 

Em Maio de 1602, tomou posse, como governador 
geral, Diogo Botelho; o qual retirou-se em 160 8 sem deixar 
acto administrativo digno de menção. 

Succecleu-lhe D. Diogo de Menezes em 1608, quando 
já. por provisão régia de 15 ele Junho desse anuo haviam 
sido separadas do governo geral ela Bahia as capitanias de 

(*) De certo não são os mesmos que, em 25 de Dezembro de 
1 591, fundearam fóra da barra de Santos, e saquearam a villa, demo
rando-se ahi dons mezes; e, após seu regresso do estreito ele 1\'Iagalhiies, 
ainda ahi voltaram, e repetiram as mesmas tropelias. 

D. B. \1{ AIWEN, Fiütoi1·e de l' empi1·e du. Bnfsil, I, com referencia 
aos annos 1582, 158G, 1591, e 1594-1595, menciona quatro expedir;ües 
inglezas, que assaltaram as costas do Brazil. 

A de Eduardo Fenton, que, por desvio da cancira da China, 
tocou em S. Vicente, para fazer provisões. Houve combate com uma 
esquadra h espanhola: 1582. 

A de Roberto Withrington, que, deJ)OÍs ele aprisionar dous navios 
portuguezes, seguia para a Bahia a fim de assolar o reconcavo ; não 
podendo, porém, fazer desembarque, por lh'o impedirem indígenas, babeis 
archeiros, com mandados pelo padre jesuíta Christovam de Gouvêa: 1586. 

A de Thomaz Cavendish, que, depois ele tropelias em Santo1', 
segui o para o Espírito Santo; sendo alli mal succedido, l)Or causa da 
resistencia efficaz dos indígenas, perdendo na lucta muitos homens, e por 
isso morrendo desgostoso : 1591. 

A de James Lancastcr, contra Pernambuco. Esta foi a mais 
desastrosa: 1594- 1595. 

(**) Vêr adiante, na parte genealogica, Linha B, III. Viera a 
S. Paulo com aquelle governador em Novembro de 1599. 
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S. Vicente, Rio de Janeiro e Espírito Santo, para constituírem 
ou~r~ governo, sendo nomeado seu governador geral o já 
refendo D. Francisco de Souza, como adiante se dirá, 
tratando da capitania de S. Vicente e S. Paulo. 

Mas, de passagem, é necessario deixar dito que foi 
0 mencionado D. Diogo de Menezes quem installou na cidade 
d.a Bahia o primeiro trihunal de relação elo Brazi], em 
Virtude de uma ordem régia de 1609; sendo Gaspar da 
Costa o seu presidente. 

. . De 1608 a 1639, os governadores geraes ela Bahia 
hnutavam-sc a administrar o norte do Brazil, então infestado 
de francezes até 1615, e de hollanclezcs desde 16 24, além 
de numerosos índios revoltados. Em 1621, porém, por 
carta régia de 13 de Junho, as capitanias do Ceara, 
Maranhão c Pará, foram separadas do Estado do Rrazil, 
para constituírem o denominado Estado do ll!la1·anhão (*); 
e este Estado foi installado no dia 3 de Novembro ele 1624. 
Já. nesse tempo estava no throno Filippe IV ele Hespanha 
0

. !II de Portugal, por haver fallecido em 1621 seu pae 
F1hppe III de Hespanha e II de Po.rtugal. 

Os successos, entretanto, aconselharam o governo ela 
metropole a unificar e fortalecer mai::; a acção administrativa 
110 Brazil; e, pois, em 1639, foi constituído um vice-reinado, 
com assento na Bahia, exercendo superintenclencia sobre 
todas as capitanias c seus respectivos governadores, excepto 
0 Est~c!o do llfaTanhão. O primeiro vice-rei, nomeado ainda 
por F111ppe IV ele Hespauha e III de Portugal, foi o marquez 
de Montalvão; e tomou posse em 5 de Junho de 1640. 

Separado de Hcspanha o reino de Portugal, por --8 (* ~ .o Estado do B?·azil estendia-se do Rio da Prata. ao ca~o de 
t, Roque, lumte que posteriormente alargou-se, reinando El-Rm D. Joao V, 

a e a serra de Ybiapaba (Ceará) . 

. O Estado do Mamnh r.ro, menos rico em população, mas superior 
ent ternto · · · f · 'd' I t E IIO e nquesas nat.uraes. con rontava men 10na men e com o 
d staydo. do Bmzil, ao principio pelo ·cabo de S. Roque, e depois pela serra 

e biapaba; e ao llOI'te pelo rio Oyapock, ou de \icente Pinzon. 
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força da revolução que acclamou D. João IV, duque ele 
Bragança, o marquez de Montalvão voltou preso para Lisbôa. 

Continuou, entretanto, o systema anterior dos gover
nadores geraes; embora com a patente ele capitües-gene1·aes 
do B1·azil, significando supremacia, ainda que muito fracn, 
aos outros governadores, e ingercncia em todas as capitanias · 
elo Estado do B-razil. Entre esses governadores geraes, 
sobresahcm: João Rodrigues ele Vasconcellos e Souza, conde 
ele Castello-Melhor, 1650- 1654, o qual recebeu carta régia 
para installar de novo o tribunal da Relação elo Brazil na 
Bahia, supprimiclo por Filippe IV de Hespanha e III de 
Portugal, em conseqnencia da invasão hollandcza; e Francisco 
Barreto Telles de Menezes, 1657-- 1663, o qual cooperou 
principal e efficazmente com Viclal ele Negreiros, João 
Fernandes Vieira, Henrique Dias, e Filippe Camarão para a 
expulsão dos hollandezes. C:") 

Este ultimo entregou o governo ao conde ele Obielos, 
D. Vasco de ~1ascarenhas; o qual em 1663 tomou posse 
com a patente de segundo vice-rei do Brazil. Este vice-rei 
deu instrucções geracs a todos os capitães-mores das diversas 
capitanias elo Brazil. affirmanclo assim a sua supremacia ::tos 
outros governadores ele capitanias, embora estes tivessem c 
conservassem a faculdade de communicarem directamente com 
o Rei. 

Ja então o Brazil estava, elevado a Principado; sendo 
seu primeiro titular o Infante D. Theodosio, primogenito ele 
El-Rci D. João IV. Ainda depois as camaras ela villa ele 
S. Paulo e das mais capitanias elo sul executavam as ordens 
régias c as dos dona,tarios sem o curnp1·a-se do governador 
geral do Estado. O Regente, que foi depois El-Rei D. Pedro Il, 
estranhou-lhes isso, por carta de 24 de Setembro de 1670. 

A série dos vice-reis continuou, depois, desde 1714 
--=------

l*) Esta guerra será estudada e hist.oriada quando tratarmos da 
capitania do Maranhão. Nesta capitania, e tambem desde o Rio-Grande 
do Norte até á Bahia, principalmeute em Pernambuco, foi onde os hollan
dezes }lrocuraram estabelecer-se. 1624-1654. 
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até 1763 (*), com residencia na Bahia; e desde 1763 até 
1807, com residencia no Rio de Janeiro. 
foi D. Marcos ele Noronha e Brito, conde 
deixou o governo, loo·o que cheo·ou em p. . o o 

l'lllClpe Regente, depois D. João VI. 

O ultimo vice-rei 
dos Arcos; o qual 
1808 ao Brazil o 

Entretanto, desde que houve a restauração de Por
tugal, a divisão política e administrativa do Brazil soffrêra 
ln?dificações importantes. A pós a restauração, foram consti

.tllldos somente cinco governos: Pará, Maranhão, Pernambuco, 
Bahia e Rio de Janeiro. Mais tarde, porém, foi Cl·caclo 
maior numero ele governos ou capitanias geraes: 

1.0- Grão-Pará, comprehendeuclo as terras do Ama
zonas, Rio-Negro e Guyanna. 

2. 0- Maranhão, tendo por subordinado o do Piauhy. 

R 3. 0-~ernambuco, tendo por subordinados os elo Ceará, 
lo-Grande do Norte, Parahyba e Alagoas. 

, 4.0- Bahia, tendo por subordinado 
dEl-Rei, e por algum tempo tambem o do 

o ele Sergipe 
Espírito Santo. 

5. 0- Rio ele Janeiro, tendo por subordinados os de 
Santa Catharina c Rio-Grande de S. Pedro, e depois tambcm 
0 elo Espírito Santo. 

6. 0- S. Paulo, tendo, durante algum tempo, por 
subordinados os de Minas Geraes, Matto Grosso e Goyaz. 

7. 0-Minas Geraes, depois de separado do de S. Paulo. 

8.0-Matto Grosso, depois do separado do de S. Paulo. --I (*) Antes, porém, dessa epocha, sendo Portugal alliado da 
Fl~laterra, Hollanda e Austria contra Filippc V de Hespanha, alliado á 
/~nça, os portuguezes tiveram de combater os fraucezes no Brazil, espe-
0 la ~e?-te no Rio de Janeiro, em 171 O, derrotando-os e fazendo prisioneiro 
ra \ efe da expedição Leclerc; e, em 1711, obrigando pela delonga o almi
)' 

1à e. Duguay Trouin a deixar aquelle porto, forçado por elle com uma t 0 
erosa armada, conseguiram a restituição ela conquista, embora mediante 

fe~ vantajoso resgate que o governador pagou. A paz com a França foi 
e/ aU em Utrecht, em 11 de Abril de 1713; e com a Hespa.nha, tambem 

11 trecht, em 13 de Fevereiro de 1715. 
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9.0-Guyaz, depois de separado do de S. Panlo. 

1 o. 0- Rio-Grande do Sul, depois de separado elo elo 
Rio de Ja.neiro. 

Mais tarde constituíram governo separado: Piauhy, 
Ceara, Rio-Grande do Norte, Parahyba, Alagoas, Sergipe 
d'El-Rei, Espírito Santo, Santa Catharina. E hoje existem 
mais: Amazonas c Paraná. C") 

Depois de restabclecitlo na Bahia o tribuna.l da Rclaç<i.o 
do Brazil, 16 52, foi ereaclo em 1 7 51 o do Rio de J anciro, 
com jurisdicção sobre as capit:tnias do sul. E succcssivamente 

(*) Segundo o calculo da commissão incumbida de organisar a 
cart.a geral, a área do Imperio é ele 8.337.218 ldlometros quadrados, 
comprehendendo os territorios que confrontam com as Guyannus, Uepulllica. 
da antiga Colom bia e Confederação Argentina, cujos limites dependem ainda 
da conclusão ele tratados. 

Kão é po. sivel, por ora, determinar exactamcute a área de 
cada rn·ovincia, visto dependerem de deliberação legislativa os limites de 
algumas. Entretanto, approximadamente, chega-se ao seguinte resultado: 

.. . 

ilrca ,,. J 
PROVINCIAS em kilomctros PROVJNClAS em kilometros 

quadrados quadmdos 

Amazonas 1.897.020 E spiritu-Santo . 4+.839 
rará. 1.149.712 Rio de Janeiro. 68.982 
Maranhão 459.88t S. Paulo. 290.&76 
Piauhy 301.797 Paraná 221.31 () 
Ceará. 104.250 Santa Catharina 7-1.156 ' 
Rio-Gmnde do Norte. 57.485 Rio-Grande do Sul 236.553 1 
Parabyba 74.7 31 Minas Gemes. 574.855 I 
Pernambuco 128.395 Goyaz. 7J7.3ll 
Alagôas 58A91 Matto Grosso 1.379.65 1 
Sergipe 39.090 Município da Côrte 1. 394 
Ba!Jia. 426.427 8.337.218 i 

Comprehencle 1 {1-. .., ela superficie terrestre do globo; I h do con
tineute inteiro da America, ou Noyo Mundo; c mais ele :1 17 ela America 
:Meridional. 

A sua costa ou littora1 Lem a extensão de 7.920 kilomctros. 
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o foram tambem o de Pernambuco c o do Maranhão. Pelo 
Alvará de 10 de Maio de 1808, a Hclação do Rio de 
Janeiro foi denominada Casa de Supplicaçüo do B1·azil, e 
considerada como Supremo Tribunal de Justiça. 

A pós a independencia, os tribunaes judiciarios foram 
reorganisados. Além do Supremo Tribunal, ha hoje · as 
Relações do Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Ceará, 
Maranhão, Pará, S. Paulo, Rio-Grande do Sul, Minas Geraes, 
Goyaz c lVlatto Grosso. 

Egualmente, no correr dos tempos, foram creados 
onze bispados: Pará, Maranhão, Ceará, Pernambuco, Rio de 
Janeiro, S. Paulo, Rio-Grande do Sul, Goyaz, Matto Grosso, 
Marianua, c Diamantina, sujeitos ao metropolitano que é o 
al·cebispo da Bahia. O bispado da Bahia foi elevado a 
arcebispado metropolitano por bulia do papa lnnocencio XI, 
de 16 de Novembro de 1676; sendo, nessa mesma occasião, 
elevada a bispado a prelazia do Rio de Janeiro, ficando-lhe 
sujeita a capitania de S. Vicente com todo o seu vastíssimo 
territorio. O ele S. Paulo data ele 17 45. 

Tambem foram então crcaclos os bispados ele Per
nambuco e do Maranhão. 

. Resta mencionar a fórma do governo local, nas 
Cidades e nas villas. O elemento municipal no Brazil, 
durante o tempo colonial, salvas algumas intermittencias, foi 
sen1pre forte de autoridade e de prestio-io. O governo local, 

• b 

ao pnncipio, era exercido pelos capitães-móres loco-tenentes 
dos ·donatarios, munidos de procurações com todos os poderes, 
?u por estes approvados quando a nomeação não emanava 
~ 01l11ediatamente de sua autoridade, nas capitanias ainda não 
~nc_or~oradas á Coroa. Eram providos por tres annos; e sua 
Jnn:d'c?ão extendia-se sobre todas as possessões da respectiva 
capttama,. Recebiam os tributos permittidos nos foraes da 
doação, c nomeavam para alguns of:ficios da justiça e da 



-66-

fazenda publica. Concediam sesmarias; e, concorrendo com 
o senado das camaras, e de harmonia com. ellas, acudiam 
com providencias em todos os casos graves, levantando forças 
e bandeims (*) para a conquista Çlos índios, ou para a 
clefeza contra seus ataques. Eram subordinados aos gover
nadores geraes do Estado, aos ouvidores e provedores geraes. 

Esta especie ele capitães-móres, loco-tenentes dos 
clonatarios, ficou completamente extincta em 1708, quando 
a Corôa quasi acabára c«·) de resgatar do ultimo donatario 
a propriedade elas doações, e as incorporou, sem mais reserva 
alguma, ao Estado. 

A segunda especie de capitães-móres começou desde 
1709; mas não tinham a mesma importancia, porque sua 
jurisdicção limitava-se ao districto da povoação em que 
residiam, e só ahi superintendiam a policia, a milícia, o recru
tamento, as obras publicas, e tambem concorriam com a 
camara e jtiizcs em todos os casos graves. Eram providos 
tambem por trcs annos; mas podiam-se-lhes renovar as 
nomeações, se haviam bem servido. A Lei de 18 de Outubro 
de 1709 regulou sua nomeação: presidindo o corregedor, 
ou o provedor da comarca, qual estivesse mais visinho, a 
camara elegia e escolhia tres pessoas da melhor nobreza, 
christanclarle, e desinteresse, residentes no territorio do con
selho, villa ou cidade, c depois, com individuação elas 
ci.rcumstancias e aceitação que concorriam em taes pessoas, 
remettia essa lista ao capitão-general respectil'o, para que este, 
depois de fazer as necessarias averiguações, apresentasse a 
proposta ao Rei, incorporada porém na proposta a informação 
da camara, quando presidida na fórma já referida. As 
nomeações eram feitas, não mais por provisões como até 
então, porém por patentes assignaclas pelo Rei. 

(*J Bandos irregulares armados para darem caça aos indígenas. 
Mas, as bandeiras legaes tinham o sen regimento datado de 1 O de 
Dezembro de 1570. 

(**) A capitania de S. Paulo, outr'ora de S. Vicente, só foi 
incorporada definitivamente em 31 de Agosto de 1753. 
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Todos esses capitães-móres eram os denominados de 
Ordenanças. 

As camaras eram eleitas na fónna commum, de 
accórdo com as Ordenações do Reino e mais Leis então em 
vigor. 

. Durante toda esta epocha, desde o descobrimento do 
Braz1!, os povoadores queriam o captiveiro dos indígenas, 
sem embargo da opposição dos padres jesuítas e da renitencia 
do g~verno da metropole. Segundo V ARNHAGEN, Historia do 
Brazzl, . uma lei foi promulgada em Evora, no dia 20 de 
Março de 15 7 O, pro hibindo o capti veiro dos indios ; mas 
con~ excepção dos que fossem tomados em }u.~ta gue1·1·a, os 
quaes sen'am inscn'ptos nos liV?·os das p1·oved01·ias par·a se 
sabe1· a todo o tempo q~taes e1·am os legitimamente captivos. 
Era a hypocrisia do Legislador em toda a sua ostentação:
com a e,r;cepção derogava a ?"egm. Tambem essa lei não 
dnron senão vinte e cinco annos; pois que, em Novembro 
de 1595, foi revogada, declarando a nova lei que em nenhum 
caso era permittido o captiveiro dos índios: o que foi con
firmado pela de 30 de Julho de I 609. Ainda os inuios 
aprisionados em guerra são depois declarados escravos, pela 
carta régia de 20 de Abril de 1·708, podendo se1· vendidos 
em p1·aça publica pm·a indemnisação das despezas que a 
Fazenda Real fizesse ! 

Mas, que variedade de legislação acerca dos índios! 
Ao passo que a lei de 1 O de Setembro de 1611, o alvará 
de 10 de Novembro de 1647, a lei de 17 de Outubro de 
l653, a carta r égia de 29 de Abril de 1667, a lei de 
}·o ele Abril de 1680, e finalmente a aurea lei de 6 de 

.unho de 1755, além de outras, não cessaram de affirmar, 
~lnda que só em thesc, ou com constantes infracções, a 
lberdade e certos privilegias dos indios do Maranhão, os do 

l'esto. do Brazil estiveram expostos á legislação hypocrita já 
UlenclOnada! E só mais tarde, pelo alvará de 8 de Maio 
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de 1758 foram mandadas applica.r aos indios de todo o 
Bmzil, em tudo e por tudo, as Leis publicadas a favor dos 
elo .1Jfa1·anhão, tanto a Tespeito das pessoas, como dos bens. 

Um curioso specimen dessa legislação confusa, con
tradictoria, vacillante, casuística., ao sabor das paixões e dos 
interesses em voga, é a provisão de 9 de Março de 1718. 
Nessa provisão, El-Rei, depois de reconhecer que (*) « estes 
homens (os índios) são livres e isentos da minha jnrisdicção, 
que os não pode obrigar a sahirem de suas terras para 
tomarem um modo de vida de q uc elles se n:'i o agradam, o 
que, se não é rigoroso captiveiro, em certo rnodo o parece, 
pelo que offende a liberdade », accrescentava immediatamente : 
« Comtudo, se são como os outros tapuyas bravos, que andam 
nús, não reconhecem rei nem governador, não vivem com 
modo e fórma ele republica, atropellam as leis rla natureza, 
não fazem diffcrcnça de mãe á filha para satisfação da sua 
lascívia., e comem-se uns aos outros .... , neste caso podem ser 
obrigados por força e medo a que desçam do .sertão para as 
aldêas, se o não q uizerem fazer por vontade, por se1· assim 
r;onfonn.e á opiniüo elos do·utores que escreveram na mateTia ». 
E, em seguida, mais restricções, mais clausulas, mais excepções, 
que abriam margem e pretexto á caçada e escra.visação dos 
indígenas. 

Infelizmente para o Brazil, tam bem eram transportados 
annua.lmente da Africa centenas ele negros, reduzidos, como 
os inclios, á escravidão, para serviço da lavoura. Os escravos, 
inclios ou africanos, eram egualaclos a animaes. Denominados 
peças para as transacçõcs mercantis, soffriam a mutilação e 
a marca ele · ferro em braza como signaes distinctivos ela 
propriedade: de sorte que o infeliz, transmittido durante sua 
vida a diversos senhores, manifestava no corpo outros tantos 
claquelles carimbos. Não passavam ele folegos vivos; não 
merecendo, por isso, o minimo sentimento de humanidade. 

Horrível instituição! E ainda ha hoje quem a defende, 
sob o pretexto ele convemenc1as economic~as c finance*·as! 

(*) Textual. 
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. Mas, ós indigerias, que não eram escravos, nem por 
Isso escapavam a eoacçõcs inhcrentes á essa condição. Ainda 
que decretado por leis o principio de sua liberdade, salvas as 
nume1·osas ea:cepções, foi inventado o recurso dos descimentos 
de Índios, já não só para as aldêas, mas expressamente para 
occorrer a falta de braços no trabalho, 1·emediando assim 
a pohresa dos momd01·e~! Foram. com effeito só inrlios os 
edificadores das egrejas, dos conventos, dos hospitaes, dos 
palacios, das fortalezas e dos armazens rcaes. Os governadores 
e os capitães-móres não conlJccPram outros operarias nas 
obn.:s publicas. Mesmo os particulares obtinham · para seu 
serviço domestico índios livTes! Innumeras cartas régias 
c~iio testemunho desses factos derogatorios do principio da 
hberdade. 

. A mór parte da receita do erario real provinha dos 
1
n1postos; sendo, porém, certo que' os lucros elos monopolios 

e ela venalidaele dos cargos ('~') eram grandes. 

. Não obstante, sobrevinha sempre a necessidade ele 
tnbutos novos; c, para o assentamento desses novos onus, o 
governo ela metropole sohía usar ele solicitações hypocritas, 
promettenclo até não exceder um certo prazo desde logo 
fi~ado. Promessas vãs! Uma vez imposto, não cessavêt o 
tributo. · 

Z . Não raras vezes o imposto era reclamado a titulo de 
conatzvo: como por exemplo no tempo de El-Rei D. João V 
a finta para pagar os dotes e mais clespezas elos casamentos 
elos príncipes portuguezes D. José e D. Maria Bru·bara com 
~111~ filha e um filho de Filippe V, Rei ele Hespanha. 

abtdo é quão magnificente foi El-Rei D. João V, ainda que 
taU1bem muito em1)rehendedor; reformou muitos serviços, e 
fis r ' ca tsava severamente as rendas publicas, tanto quanto lho --n Em Lisboa havia corretagem publica e descarada; até que 
a carta régia de · 20 de Abril de 17 58 mandou arrematar os officios nas 
proprias capitanias do Brazil. 
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permlttHt o meio em que vtvta, mas sem. intuito eeonomico. 
A mencionada. finta, ea~(qida, dos J..?O'L'Os das co·nquistas como ~ 1m 
donativo voluntaTio, recorda (segundo um historia.clor) o 
mendigo de Gil Braz, fazendo a. pontaria, c .ao mesmo tempo 
estendendo a mfio ao indefeso viajante. O prazo foi de 
vinte a.nnos; a derrama. total montou ::t sete m ilhões c.le 
cruzados. 

Essa finta. excitou recl::unações em varias capitanias ; 
até no seio elo Conselho U ltramarino, em 17 32, o con
selheiro Antonio Rodrigues da Costa. ousou levar a El-Rei 
uma. c.onsn1ta, tão rasoa.ve1 quão cncrgica . 

« Sete milhões! ( exc1ama.\7::t este conselheiro, nesse 
nota.vel clocurnento ) . Ah! Senhor, esta quantia é tão excessiva. 
que, nunca., nem a mcta.de . della, coube nos cabcdacs da. 
nação portugneza, nem os portuguezcs souberam. nunca pro
nunciar sete 1nilhões, nem lhes veio jamais ao pensamento 
podessern contribuir com esta quantia. Os povos do Brazil estão 
gra.vemcntc tributados; c, hn.vendo-lhcs crescido de poucos 
aunos a esta. parte ele dez por cento na. alfanclega todos os 
sens gencros, que si\o assucares c tabaco, acham-se tfi.o 
sobre0arrcgados neste reino, qne absolutamente se dão 1 or 
perdidos, c o seu commcrcio ele todo arruinado. A este 
encargo tão grande se ajuntou de novo a contribuição para. 
o casamento de suas altezas... E' sem. duvida que os povos 
elo Bra:r.il gemem com este novo tributo, o é contra. a verdade 
dizerem o vice-rei c governadores que foi 1.:oluntano nelles, 
e o o..ffe? ·eceTam com ,CJ?'ande ,qosto; porque consta o contrario, 
c os povos da capitania c.lo Rio-Grande representam que 
lhes é insupportavel, como já ~c fez vêr a V. M. em consuJta; 
c, como c'stc tributo hadc durar annos, que não é possível 
cobrar-se só em um nem em dons ou tres, vem a. se repetir 
as feridas sobre a. pnmcu·a. » C) 

Não foi só a capitania elo Rio-Grande que reclamou 

(*) Linguagem nobili :simn, q11e contrasta com a elos govemaclorcs. 
Sob o regimeu constitucional representativo, com mais rasão deve ser 
admirada uma tal linguagem, de que rarissimos são hoje capazes. 
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contra esse tributo. Tambcm a do Maranhão representou 
pedindo a oTaça do allivio do resto do encargo; foi, porém, • b , 

Indeferida sua petiçiío, pela. provisão de 1. 0 de Junho de 
1753, já no tempo do famoso D. José I. 

M<:1s, o imposto que excitou desordens e confiictos 
senos foi o do quinto do ouro, desde o principiO do 
seculo XVIII; como por exemplo a sublevação de Junho 
de 1720 em Villa Rica e Ribeirão do Carn:w, sendo 
go:ernador e capitão-general das capitanias ele S. Paulo e 
Mlllas D. Pedro de Almeida, conde de Assumar. 

Além dos tributos, é preciso não esquecer as extorsões 
que os cobradores .e os ao·entes exercitavam sobre a ·população 
contribuinte. E' este u~1 vicio velho, já conhecido dos 
proprios romanos; nem, por isso, porém, taes violencias 
?evem deixar de ser levadas em conta na arrecadação dos 
Impostos, por augmentarem excessivamente a importancia a 
arrecadar. C") 

Segundo historiadores, 2 5 ° J o da producção do Brazil 
:ram para o fisco; e isso não podia deixar de atrophiar a 
Inclustria e o commercio. 

Nem a industria, nem o commercio, podiam florescer 
110 Brazil, tambem por causa elo systcma prohibitivo. 

No principio, quando a colonia começou a povoar-se,_ 
so:n:nte as frotas e as esquadras, a cargo elo governo, ou 
l)l'l l . d . . l 

Vl egm as, pod1am fazer o trafeo·o entre a metropo e e 
os portos ela Bahia c de S. Lui; do Maranhão, e depois --1 (*) Sob o actual re!!imen constitucional representativo, ainda não 10Uve n · · t ~ b · li · l d . 1111IS ro da fazenda para reformar o systema da co rança JUC Cia. 

2gs, Impostos. A cobrança de 2$000 custa ao contri?ui~1te m~is ~e 
aviSOOO de custas e outras clespezas ! Em geral, os contnbumtes na? sa.o 
até saclo~ ou .cobrados pelo collector ou agente fiscal no tempo p1:o~no; e 
f .t nnntos Ignoram a divida elo im}JOsto. Os juizes e os escnvaes dos 
qe

1 0~ applaudem muito a desídia elas estações fiscaes, pelo rendimento 
uc hes deixa. A decadencia moral é visivel. 
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tambem o do Rio de Janeiro. Esta prohibiçiio foi abolida 
pelo alvará ele 10 ele Setembro de 1765, cnj os notabilissirnos 
consideranelos são a conelemnaç;:io do regimcn passa.do, Uio 
prejudicial á prosperidade da colonia. E jit então existia a 
ordem de 7 de Fevereiro ele 1701 prohibinclo tambcm o 
comrncrc10 ele permuta entre as diversas cnpitanias! O 
supracitado alvará ele 17G5 autorisou a livre navegação, 
embora somente para portnguczcs. 

Não foi tão feliz a industri a. Pm:a favorecer o 
commercio das aguarclentes da metropole, foram expedidas 
as ordens de 14 de Tovcmbro ele 1715 c ele 12 de Junho de 
17 42, prohibiudo o estabelecimento de novos engenhos ele 
clistillação! E a carta régia de 30 ele Agosto de 17GG 
prohibio todas as m::mnfacturas ele ourives ! E o alvará de 
G ele Janeiro de 1785 e:xtingnio, sob graves penas, todas as 
fabricas, manufactmas c teat·és de galão, bordados de ouro, 
prata, seda, linho, lã, ou algodão, cxceptuanclo somente a 
fazenda ou tecido grosso de algodão para uso dos ·negros, 
índios c famílias pobres ! 

:Mas nesse alvará foram occnltaclas as rasões ele sua 
promulgação. Vale a pena consignar c confrontar os motivos 
dados nas instrucções sec1·etas com os expostos no alvará. 

« O Brazil ( diziam as instrucçõcs ) é o paiz mais 
fc rtil c abundante do mundo em ft·uctos c producçõcs cl::t 
terra. Os seus habitantes têm, por meio ela lavoura c ela 
cultnra, não só tudo quanto lhes é necessario para o snstento 
da vida, mas ainda muitos artigos importantíssimos para. 
fazerem, como fazem, um extenso c lucrativo commercio e 
navegação. Ora., se a estas incontcstn.ve is vantagens reunirem 
as da industria e das artes para o vestuario, lnxo c outras 
commodidadcs precisas, ficará o os mesmos habitantes total
mente independentes da metropole. E' por consequcncia 
indispensavelmente ncccssario abolir do Estado do Brazil as 
ditas fabricas c manufacturas. » 

Nessas mesmas instrucções, o governo da metropolc 
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aconselhava uma execução suave c sem estrondo, }JO?"que em 
negocias de tal natzweza os meios menos nticlosos süo semp?·e 
os melhores; náo recorrendo á publicação do alvará senão 
na ultima necessidade. 

Ao contrario, no alvará , deplorava-se a decadencia 
da cultura c da mineração, com a distracção de braços para 
as fabricas; sendo que a verdadeira e solida riqueza consiste 
nos fructos c produeções da terra, c para esta haYia-se mistér 
de colonos c culti vadores, c não de artistas c fabricantes. 
E, pois que, além das rasõcs cladas, o commercio e navegação 
eutrc a mctropolc c as colonias não se podiam manter senão 
pel~ diversidade dos prodnctos para as permutações mercantis, 
sena certa c irrcmcdiavcl a l'Uina de P ortugal c do Braúl, 
~c, para beneficio commum, não fossem abolidas e e.xtinctas 
1111111P cl iatamente, em qualquer parte elos domínios elo Brazil 
em que se encontrassem, tod as as f~tbricas c manufactnras 
ele ouro, prata, seda, algodc'io, linho, c lá; e.xceptuando 
somente o fabrieo de pannos grossos, como já fico u referido. 

Este systcma probibitivo clcsa.ppareceu somente depois 
que, pela mudança da família real para o B razil, foi pro
l11ulgaclo o alvará de 1.0 de Abril el e 1808, permittindo 
toda e qualquer industria ou fabrica no Brazil. 

·E, em relação ao commercio, já nesse mesmo anno 
de .1 808, havia sido expedido o decreto ele 10 ele Janeiro, 
abnnclo os portos do Brazil a todas as nações em paz com 
Portugal. 

Não foram esses os umcos resultados da vinda do 
Pri1icipc Regente, depois D. João VI, para o Brazil. Em 
:oltscquencia dessas medidas legislativas, o commercio e a 
lnclustria prosperaram espantosamente; a população augmcntou; 
as rendas publicas cresceram: os serviços administrativos 
foram reor~mnisados . E a carta r éo·ia de 15 ele Dezembro cl '-" o 

e 1815, elevando . o principado do Brazil a cathcgoria de 
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remo unido ao de Portugal, mudou para o de províncias o 
nome de capitanias. 

Por morte de sua mãe D. Maria I, em 20 de Março 
de 1816, no Rio de Janeiro, o Príncipe Regente subio ao 
throno ele Portugal, sob o nome de D. João VI. Por c3Jusa da 
revolução no Porto para o estabelecimento elo systema consti
tucional, D. João VI partio para Portugal, onde chegou no 
dia 3 de J ulho de 1821; deixando no Brazil, como Regente, 
o Príncipe D. Pedro de Alcantara, seu filho mais velho. Ja 
no Bmzil, antes da volta ele D. João VI para Portugal, era 
declarado tambem em 1821 o systema constitucional repre
sentativo, a fim de serem eleitos deputados ás cortes geraes 
c constituintes. 

Desde então manifestou-se o synchronismo dos mo
vimentos da indepencleneia em todas as provineias, mas com. 
maior vigor e enthusiasmo nas províncias do sul, particnla.r
mente na de S. Paulo. 

Ja por iclenticos sentimentos patnotleos, as t;olonias 
hespanholas haviam conquistado a emancipaçã o política. Nün 
podia, pois, o Brazil escapar á essa commoção clectriea, 
para manter-se no mesmo nivel. E ' um phenomeno natural 
- esse ele verem-se os povos, ao mesmo tempo, sob a 
influencia das mesmas causas e das mesmas crises para, <L 

transformação. 

O grito da indepenclencia, erguido pelo Prineipe 
Regente D. Pedro nos campos do Ypiranga, uma legw1 
distante da cidade de S. Paulo, realisou-sc no dia 7 de 
Setembro ele 1822. Todavia, o Príncipe Regente, consi
derando apenas separado o Brazil, ainda conservou aquelle 
titulo, s6 accrcscentanclo o de Perpetuo Defensor, como 
é fncil verificar dos decretos de 18 de Setembro a 5 de 
Outubro ele 1822, na Collccção das Leis. O Brazil aindn, 
era Reino; c elle, simples P 1·incipe Regente. As províncias 
elo norte elo Brazil, especialmente a Bahia c o Maranhão, 
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mantinham-se ainda muito addictas a Portugal; c, pois, forçoso 
foi obrar com prudencia. 

Nesse mesmo anno, porém, o Príncipe Regente foi 
" acclamado Impcrado1· do B1·azil.; c, nfío tendo a Assembléa 

Constituinte levado ao fim a Constituição Politica rlo lmperio, 
0 

. Imperador D . Pedro I outorgou uma, que foi jurada no 
Hto de Janeiro em 25 de Março ele 1824. 

No dia 29 de Agosto de 18:25 a indcpenclcncia do 
Brazil foi reeonhc('.ida por Portugal. 

A Constitui(:ão Politica do Imperio do Brazil foi 
modificada, quanto ·aos conselhos geraes de província, pelo 
Acto Addióonal de 12 de Agosto ele 1834. Este, por sua 
vez, foi modifi·~aclo pela. lei de 12 de Maio de 1 840, sob o 
fl~ctcxto de interpretação. A lei de 1. 0 de Outubro de 
ltl2 8 rcgulára as funcçües das ca.ma.ras mumc1paes. 

Ao mesmo tempo o A<:to Addicional regulon a 
rcgencia elo Impcrio, durante a menoridade do succcssor da 
Coroa; c supprimio o Conselho ele Estado creado pela 
Constituiçiio Política. A lei de 23 de Novembro de 1841 
cre?u um novo Conselho de Estado; ao qual foi dado 
rcgtmento provisorio pelo regulamento n. 124 de 5 de 
Fevereiro de 1842. 

. As reformas cleitoracs t êm-se succeclido, no segundo 
1111~Jerio, mas sem produzirem a liberdade c a verdade da 
ele1ção, visto qnc o vicio não está nas leis, sim nos homens 
c nos costumes. 

Durante o primeiro imperio, 1822---1831, as facções 
~rca~la~ pela rivalidade entre portugnezcs nacionalisados e 
br~slle1ros natos, c mantidas pela, intriga em cima e pelas 
fXlJxões em baixo, fizeram uma politiea agitada e violenta, 
que servio ele pretexto em 7 de Abril de 1831 á abdicação ("') --b . (*) E' sabido que D. Pedro I niio fui realm ente forçado a 
~ clicar ; mas, abdicou só pP.!a necessidade el e seguir para Portugal, como 

e .facto segui o, a fim de ?'esgatm· af( uclle throno europeu para sua filha 
lllUJS YC!Ita,- '-" ' 1 L - - l fi 't' I f' ' , c, com euc1to, a ca.uçum o YJvtonu c c m JHt so we as orças 
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de D. Pedro I, depois ele ter causado a perda da provincia 
Cisplatina, na batalha de Ituzaingo, 27 de Fevereiro de 
1827. (''f) 

Essa politica agitada e violenta ongmou os aconte
cimentos e a formação dos partidos- constitucionaes durante 
o tempo da regenc1a, 1831-1840. 

legacs e legitimistas, em 1834, fêl-a acclamar Rainha sob o nome de 
D. Maria li. 

Por egual ao facto ela Indepenclencia, a abdicação não foi 
senão uma deliberação calculada nas altas regiões politicas. Desde 1826, 
D. Pedro I nfto era verdadeiramente o Imperador do Bra.zil; servia-se 
apenas deste cargo supremo para preparar, á custa da nação brazilPira, a 
guerra contra seu irmão D. Miguel I, que se fizera r econhecer Rei de 
Portugal. Irritando propositalmente o espirito naeional brrrzileiro, seu 
intuito occulto era o ja.b,·ioo de um prctext0 para abdicar mais tarde c 
opportunamente. Em 1831, não havendo mais no paiz senão paixões, 
completou seu plano; e, á moda de Plutão na opereta, clesorganisando os 
elementos, na medida apenas snfficicnte, mediante caricata revolução, 
dirigida por seus íntimos para figurar de vencedom, deixou seu filho 
D. Pedro JI entregue á dedicação leal dos brazileiros, c embarcou pnnt 
Portugal. Quem conhece a consulta do Conselho cl'Estado pleno, em Abril 
de 1826, no Rio de Janeiro, logo que foi sabida a noticia ela morte de 
El-Rei D. João VI, acerca da succes~ão do throno ele Portugal, não 
representa o papel ridículo de exaltar a revolução de 7 de Abril de 1831. 

(*) Em 1817, esta prov.incia, sob o nome de Banda o,·iental, 
foi occupacla por tropas portugnezas; porquanto a front.eira elo Brazil era 
perturbada c invadida por suas revoluções continuas. Mas, em 31 de 
Julho de 1821 foi anncxada ao R eino Unido ele Portugal, Brazil e Algarvés, 
sob o nome de Cisplatina. Infelizmente, em 1827, pcrrlendo o marquez rle 
Barbacena, general brazileiro, a celebre batalha de Ituzaingo, o Brazi l foi 
obrigado a desistir dessa província, que passou a ser Estado iuclepenclentc, 
sob o nome de-Repnblicn elo Uruguay, pelo tratado ele 27 ele Agosto ele 
1828, ratificado em 30 do mesmo mez. Até hoje, o Bra<::il soffre no IUo 
da Prata as consequencias dessa amputação. Para sustentar aquellc 
tratado, fizemos a guerra ao dictador da Confederação Argentina, D. João 
Manoel Rosas, em 1851, e ao elictaclor ela R.epublica do Pa.raguay, 
D. Francisco Solano Lopcz, em 186 ~ ; perdendo milhares de brazileiros 
e muitos milhares de contos ele réis! 

Trabalho de Sisypho ! 

Victorias de Pyrrho ! 

Emquanto não forem reaelquiriclas as antigas provincias-Paraná 
ou Paraguay Oriental e Cisplatina ou Uruguay, conforme as divisas el es
criptas por AntES no CasAI., Co,·ogmphia Bmsilica, I, o Brazil será uma 
nação incompleta. 
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O Imperador ·D. Pedro II, entretanto, · cresceu e 
educou-se no meio dos apaixonados confl.ictos elas ambições 
pessoaes. Quão riscosa mostrou-se então, mais de uma vez, 
a cartada da, abdicação em 18 31 ! Tal vez deva á essa lu c ta 
de interesses e quiçá de odios, o facto de chegar a reinar, 
de 1840 até' hoje. A monarchia foi cmfim salva! 

Aqui paramos. Não é ai nda a occasião de apreciar 
os factos do segundo imperio. A hi storia nã.o é simplesmente 
Uma narração de acontecimentos; deve ser, sobretudo, um 
g~·ande julgamento. E, pois, neste caracter, quando ainda 
Vivo. o protagonista, da epocha, a historia pareceria m:1a 
ladmnha ele encom ios, ou não pas aria ele um a propostto 
para explosões apaixonadas, conforme o cscriptor fosse dos 
que tudo sacrificam á glorifieaçl'io de poderosos, ou dos que, 
sedentos de vingança, não conhecem outro criteri.o que o de 
seus odios pessoaes. 

No antigo Egypto, cntiio que a historia não se 
elaborava senão por inseripções em monumentos, templos c 
tumulos, os reis c os altos fnncciona.rios soffriam o que alli 
era denominado o juzqamento dos mortos. Era uma espccic 
ele devassa da vida de cada um, antes ele obterem a sepultura .. 
Sobretudo os cada vrrcs elos reis eram objccto ele um longo 
eercmonial para esse julgamento. Após os sessenta di 1~s do 
l uc~o, de j ejum e de orações, um arauto intimava o cadaver, 
clcttdo sobre a maru·em do lacro que seiJarava da terra dos . b o 
VIvos .o lugar dos mortos, para que clésse contas ele seu 
procccl tmento aos que já não o temiam. Todas as paixões 
0 todos os temores calavam-se naqucllc solemne momento; 
e ante os quarenta juizes manifestava-se a tirada devassa, 
appareccndo então virt~1d es, c tambem vícios, que em vida 
poncos lho conheciam. Se bem proceclêra, o cadavcr recebia 
as honras fun ebrcs; se não, além de riscado elos monumentos 
0 

nome elo morto, nã.o se lhe fazi am aquellas. honras. 
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Assim, desde já, a historia ainda não pode julgar o 
governo elo lrnperador D. Pedro li. 

E ' certo que o Brazil pa.rece um a naçiío em nunas. 
A administração tem sido ignava. c corrupta . Os tribunaes 
c os juizes, com raras cxccpçõc ·, carecem de sciencia c de 
fiscalisaç.ií.o. Os estabelecim entos de ensino cstfío em cle
ploravcl desordem, baldo. ele professores aptos c sem cliseipulos 
estudiosos . Não ha exe rcito disciplinado ; não ha marinha, 
suf6eiente. As finan ças vfío, ele anuo em anuo, h mcreê ele 
impostos c mais imposto., de emprcstimos c mais emprcstimos. 
A inclustria ainda é qus i nuila . · O commercio, em continuas 
prrtnrbações, não inspira confiança alguma. M ultiplica m-se 
os bancos c outra.s sociedades anonymas, nc'io para vantagem 
do commcreio c da industria, c sob o olho vigilante das leis, 
mas só c somente para assegurarem vencimentos, propinas c 
negocias illi citos a sens directorcs. A agric1Iltura, sacrificada 
pela alta tarifa aos accionistas das estradas de ferro, c pela 
dep recia ção das lcttras h ypotbccarias aos elos bancos ele 
<..:reclito real, definha a olh os vistos; acc1:cscenJo qur, habi
tuados ao serviço rscra.Yo, os lav radores não cuidam no modo 
ela neccssaria transformaç:'ío elo trabalho. Não sendo suffi
<..: icntc a exportaçiío para compensar, alóm do valor elas 
mercadorias importa.da.s, o das quantias remctticlas pelo govPrno 
em solução de compromisso elo Estado, c o dos dinheiros 
emigrados por conta ele companhias c ele partinila.res, o 
eambio ni\.o cessa ele baixar annualmcntr, mais e mais, na. 
pmporçrto do maior ou Jo menor saldo ela balança commer
eia.1 contra o .Brazil. Por sobrecarga, a. d ivida consolidada 
tornou-se um meio de renda, ni\o só para o E tado, como 
tan~bem para as províncias e as camaras munieipaes. E mais 
aggravam este mal-estar financeiro os cmprcstimos contrahidos 
pelas companhias ou sociedades anonymas, med iante clebent1wes 
ou títulos JJ7 'eferentes; augmcntando ele tal artP., inJirccta
mente, o capital social sem as precisas formalidades, c, por 
isso, ftcanclo mortas ou sem t.l i viclcndo as ac<.;.õcs representa ti v as 
Jo capital primitivo. 
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E' em verdarle nm quadro desolador,-esse que ahi 
fica exposto a traços largos e que infelizmente não pode ser 
con.testado. O perigo de um descalabro geral não pode ser 
maiOr; e só um poder, consciente de sua força, certo de 
seus intuitos patrioticos, apto, por planos complexos, para 
grandes commcttimentos, capaz, pelo espírito de série, para 
encetar c seguir uma política firme, justa e honesta, sem 
prevenções c tambcm sem odios, quebrando os velhos moldes 
de governo, recollocará a nação brazileira em seus trilhos. 

A escraviclão, ha mais de tres srculos, corrompeu o 
Drazil; e, por desgraça, durante o segundo imperio, essa 
negra instituiç:'lo adquirio mais vastas proporções, sem embargo 
da lei de 7 ele Novembro ele 1831 que declarou livres os 
escravos importados desde essa data. Se ntlo fóra a bene:fica 
pressão elo governo inalez, não teria sido promulgada a ll'i 
n. 581 de 4 ele Setembro de 1850 que estabeleceu medidas 
para a repressão do trafico de africanos. E foi ainda sob o 
lnfl.u xo elas associações philantropicas da Emopa que a 
leg1slação patria adquirio a lei n. 2040 de 28 de Setembro 
de 1871, para ser mystificacla depois pelos ministerios que 
8~ snccedcram ao ele 7 de M.u·ço, presidido pelo illustrc 
Vtsconcle elo Rio-Branco, c para ser borrada pela de 1885, 
com a mesma, data 28 de Setemb1·o, sob n. 3270. 

A escravidão, além de estragar moral c politicamente 
os l~Ovos, causa perturbações graves na esphéra. elas leis que 
presidem á proclueção c á distribuiçcio ela. riqueza. Assim 
aconteceu com a sociedade romana, no tempo dos Cesares ('"''): 
:~ classe proletaria, não podendo competir com os escravos, 
Ja. porque a producçüo destes tornava impossível a concurrencia, 
do trabalho livre, já porque o desprezo feria o trabalho 
manual, equivalente ao servil, era um perigo permanente em 

l'E . (*) P. ALLAitD1 Les esclrr.ves cl~Tét:ens depuis les 1J?·emie?·s tern11s de 
'[Jltsc jusqn' ri la frn de la domination. 1·omaine en Oecident. 

Convem lêr tambem JuvENAL, nas satyr::ts, ITonACIO, nos epodos 0 
nas satyras, PERSIO, nas satyras, e outros cscriptores daquelle tempo, 

para ter nojo de uma tal sociedade. 
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Roma, por sua ociosidade forçada, não tendo em si estimnlos 
de qualquer cspecic. Accrescia que os possuidores de eseravos, 
unieos possuidores ao n1csmo tempo do poder e das honras, 
haYiam-se apoderado de todas as fontes de riqucsa, fechando 
assim, segundo uma expressiva phrase latina, todos os 
caminhos do dinheiro, ornn es vict.s P'!cunice. O valor social 
era pelo peso e não pela qualidade. O vicio rico supplantava. 
sempre a virtude pobre. . A cscravicl i1o fazia a fortuna dos 
senhores de escravos, mas empobrecia. as outras classes, 
humi lhava o homem livre que precisava viver de seus braços, 
aviltava a nação. Afinal «o povo romano, sem parte alguma 
no governo, nil o era composto senão de libertos c de indi
víduos sem officio ou industria » C); c, pois, n~o podia zelar 
o espírito nacional. 

Se, portanto, em 1840, entregaram ao Imperador 
D . Pedro li uma sociedade assim tão profunda e organica
mente viciada ; se leis seriam impotentes contra costumes 
envilecidos e contra interesses co-ligados ; se a mrsma classe 
prolctaria, inclusive os libertos, tem andado a soldo dos 
possuidores ele escravos, como outr'ora en1 Athcnas c em Roma, 
sem estímulos moracs, c conscguintemente sem a mínima 
orientação política para a transformação social :-por que 
attribuir ao poder supremo a cnlpa de toda essa desorganisação 
política., moral, c . economiea, consequcnci.a. logica c fatal ela 
instituição escrava? 

Ainda infelizmente a aboliçáo. ela escravidão é em 
1886 nm problcmà. Podendo ja estar concluída quasi 
insensivelmente pela fiel execução da lei n. 2040 ele 28 de 
Setembro de 1871, permanece, qual sph yngc, sem solução, 
desafiando lucta, esforço viulento, movimento rcvolncionario, 
como m eio unieo de britar a formula. rcaccionaria da lei 
n. 3270 de 1885. 

Deus não pcrmitta que a monarchia., com a. sua corte 

(*) .Tustitia elevat genlem: mise1·os autcm facít populos pecoatum. 
( PJLOVRUBIOS, XIV, 3-t.) 
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em andrajos, cercada só de egoísmos c de impotencias, expló
r:1da por ambições vulgares e por ganancia.s torpes, como se 
for~ .um moribundo a cl!ljos funeraes esses ingratos desejem 
ass1stn· com o coração satisfeito, Deus não pennitta, dizemos, 
que a monarehia, assim sem ponto algum de apoio nesta 
sociedade apodrecida ("'·), .seja levada de roldão em qualquer 
d;sses fermentos populares que a miseria, a fome, o desespero 
soem originar. 

--\*) :Th10l'I'U:SQUUJO, G1·andeu1· et decadence eles Romains, 14. 





CAPITULO Q[TI1VTO 

S. VICENTE 
Aos 22 (de Janeiro de 153 1) 

vio uma barm com fundo sufficiente 
para caravelas, patachos e outros 
vasos de semelbante lotação; e, como 
o r eligioso donata rio (l\lfartim Affonso) 
costumava as igualar os lugar es mais 
notaveis com os nomes de Santos, 
cujos eram os dias, em que a elles 
clJegava a primeira vez, demarcou 
com o titulo ele 1-lio de S. Vicente a 
barrn, por onde entrou no dia deste 
martyr gloriosissimo, que escolheu 
pura Patrono ela sua colonia. 

Fr. G.ASP.AR DA lVI.AnnE DE DEus, 
JJiemo?·ias pa?·a a histo?·ia ela cap·itonic~ 

de S . Yicente, I, 27. 

Facto digno de nota! Ao passo que a costa meridional 
do Brazil, desde· a Bahia de Todos os Santos, recebeu nomes 
portt.1guezes, quasi sempre de martyres christãos, conforme 
? dta. em que eram descobertos, a costa septentrional, mais 
1
L11pene.travcl aos conquistadores, por se terem agg1omerado 

a1lt tnbus c nações persco·uidas desde o Rio de Janeiro, 
conservou em o·cral os nome~ da lin o·ua tupz', mais ou menos 
corr · 1 ;:, ;:, omptc os pela pronuncia portugucza. 

d No começo das descobertas, c 
onatarios de capitanias nas te1Tas do 

ainda quando 
bTazil vteram 

os 
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povoai-as, somente o sul ela costa brasilica logrou ser 
colonisado de modo rPgular. O norte, i excepção de Per
nambuco, não foi absolutamente povoado no seculo XVI : 
sendo infructiferas as expedições dos douatarios João ele 
Earros e de Luiz de Mello :1 ilha. elo Maranhão; c sem 
grande resultado a tentativa ele colonisar a ilha de Itamaracá 
c as margens elo rio Parahyba, porque os francezes, con
trabandistas elo lJCÍ.u-b?·azil, all iaclos aos indigcnas, oppunham 
obstaculos ele toda a especie. Afinal, em 15 80, submettido 
Portugal á Hcspanha, sob os Filippes, toda a costa septen
trional foi assaltada por inglezes, francezes c lwllandP.zes. 

Os inglezes, sob o commando de James Lancaster, 
1594-1595, atacaram Olinda, em Pernambuco. As outras 
expedições inglezas, ele E . Fenton, 1582, de Roberto Wi
thrington, 1586, e de Thomaz Cavenclish, 1588 c 1591, 
não infestaram senão a costa meridional, entre a Bahia e 
S. Vicente. 

Os francezes, que em 1555-1557, sob o commanclo 
de Villegagnon, fortificando-se no porto do Rio de Janeiro, 
pretenderam embalde fundar uma ]?Tança Anta?·ctica., com 
!imites até o Rio da Prat<J, cogitaram em 1594-1614 de 
fundar a França Equinoccial, apoderando-se da ilha elo 
Maranhão, á qual deram então o nome el e S. Luiz c:·): 
foram em verdade os francczes os primeiros colonisadores da 
ilha do Maranhão ; e até D. LUiz DE MENEZEs , conde ela 
E riceira, em seu PoTtugal Re.sta~wado, I, não duvidou escrever 
que « os francezes a descobriram c scnhorcaram até o anno 
de 1614 ». 

Os hollandezes, que além de apossarem-se dos portos 
em toda a costa, successiva.mcntc, desde a Bahia ele · Todos 
os Santos até a ilha do Maranhão, 1624- 1654, assaltavam 
algumas vezes diversos outros pontos intermcdios, a fim de 

(*) Alguns entendem que este nome foi dado pelo segundo donatario 
Lurz de Mello da Silva. E' licito acreditai.· mais na denominação pelos 
francezes, porque Luiz de Mello naufragou, e não chegou a estal.Jelecer-se, 
voltando logo para Portugal. 
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porem-se em mais proximo contacto com os indígenas desses 
lugares. 

E, pois, nem os portugnezes, nem os francezes, nem 
os hollandezcs, tiveram, até 1654, paz sufficiente para 
poderem assignalar os lugares da costa septcntrional com 
nomes de seus respectivos idiomas, ou para fixarem os que 
por ventura puderam dar durante o tempo de seus respectivos 
do~inios. O resultado foi que os povoadores, ent:ío somente 
gu1ad~s c dirigidos de facto pelos padres da Companhia de Jesus, 
prefenram aceitar c conservar as denominações em língua t~tpi. 

Os padres da Companhia de Jesus, com effcito, foram 
sempre propensos á manutenção das denominações em lingua 
tupz, no interesse da mais extensa e pacifica cvangelisação. 
E, . para melhor proveito das missões, elles proprios eram 
o~ngados a aprender c a fallar aqnella língua. Os indígenas 
nao consideravam estrangeiro e inimigo ( synonimos para 
elles, como o eram para a antiga Roma) senão aqnellc 
que não sabia fallar ao menos a lingua tupi, que era a 
geral. Dahi a boa política dos padres jesuítas, bem sabendo 
qne, obedecendo os po,-os sempre mais ás forças indígenas ro que ás estranhas, melhor era coordenar aquellas evitando-
hes as resistcncias. 

d . Em verdade, as civilisações mvasoras não elevem 
estrutr tudo, espalhando somente rmnas c trevas. Em 

:oncurso com o principio destruidor deve andar o principio 
1 ~g.euerarlor, a fim de que as nações vencidas possam ser 
Y1v1ficadas, mas já então sob o influxo das transformações 
101 ~~stas pelo tempo e pelos acontecimentos. O segredo da 
Koltt.Ica. civilisador~ de Alexan?re, o Gra~1de, e_mbora procuran~o 
d ze1 a hegcmoma macedoma, não foi senao a conctnTencia 

os dons principias. Os persas haviam destruido os templos, 
e quebrado as esta tuas dos deuses: Alexandre, ao contrario, 
esquivando-se ao espírito das represalias, e sustentando o de 
~oclcr~ção para com os vencidos, ao mesmo tempo que 

cstnnn. as resistencias, zelava os santuarios, respeitava as 
rnulberes, deixava em paz os lavradores, não perturbava as 
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cidades. Arrependeu-se sempre de ter permittido a matança 
elos montanbezes e a destruição da cidade de Tbebas. A 
eliminação dos vencidos será. sempre um erro dos vencedores. 
E para que o extermínio, quando a fusão das raças e 
das línguas pode conciliar melhor o interesse legitimo da 
civilisação? Ainda mais que a palingenesia não se pode dar 
senão quando subsistem muitos troncos c raizes principacs 
para a revegetação. Assim o é, tanto na ordem physica, 
como na ordem moral. Tal foi a política dos padres da 
Companhia de Jesus. 

E accresceu que, ao passo que as conquistas na 
costa meridional foram feitas nos tempos heroicos dos por
tuguezes, seculo XVI, reinando então a dynastia ele A viz, as 
da costa. septentrional c do interior de todas as capitanias 
em geral o foram, no seculo XVII, sob a influencia plena da 
Companhia de Jesus. E é essa a ra fio dos nomes em lingua 
tupi que a mór parte das povoações do interior ainda 
conservam, tirados das serras, do.s rios, das lagoas, taes como 
os indígenas denomina,vam esses lugares. ('") 

Nem devemos deixar de mencionar uma circumstancia 
notabilíssima, certamente determinativa dos nomes de martyres, 
dados naquelles tempos heroicos, pelos descobridores e pelos 
primeiros donatarios, ás terras descobertas e a povoar. E' 
sabido que, naquella epocha, os navegadores portuguczes não 
sabiam de Lisboa para os descobrimentos e conquistas senão 
muito preparados rC'ligiosamente. E, pois, fossem ou não 
felizes, e ainda mais quando o eram, tinham por obra muito 
christii assignalar com nomes de Santos os lugares conquistados, 
de accordo com as circumstancias occorridas. Ora, no seculo 
XVII, os portugnezes, então menos influenciados do espírito 
religioso, principiaram a cuidar mais de negoóos e da escra
visação dos indios para enriquecerem do que de alcançarem 
á. porfia maiores glorias, como no secu]o anterior. A civilisação 
cbri tã ficou exclusivamente a cargo da Companhia de Jesus. 

Os navegadores portuguczes que El-Rei D. Manoel 
- - --

(*) Sem prejuizo, porém, de seus 01·agos. 
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mandou á India, desde 1497, inclusive Pedro Alvares Cabral, 
que só a impulsos de uma tormenta, obrigando sua armada a 
navegar para oeste, descobria a terra de SANTA CRuz, depois 
denominada BRAZIL, - todos aquelles navegadores, dizemos, 
na vespera. de zarparem . do porto de Restello, faziam vigília 
na ermida de Nossa Senhora de Belém; ermida esta que 
aquelle Rei fez substituir depois pot· um bello mosteiro, 
dentro do qual se lhe preparou sumptuoso mausoléu. E, 
porque a ermida pertencia á Ordem de Christo, nella havia 
se111pre freires do convento de Thomar para administrarem 
08 sacramentos aos marcantes. No dia do embarque, cami
nhavam todos infileirados em procissão, ordenada pelos freires 
e outros sacerdotes, depois ele ouvidas as missas rezadas por 
estes; e cada um levava o seu círio. Os sacerdotes iam 
cantando a ladainha, c a multidão, formando couce, feehava 
aqu~lle enorme e imponente prestito. Chegados já perto dos 
bat~ts, que os haviam de levar até ás ná.us, ajoelhava o 
capttão-mór da armada, e com elle toda a grande comitiva: 
então, nesse solemne momento, o capellão da ermida lan
çava-lhes em voz alta a benção geral. C") 

. Com effeito, sob tão tristes impressões navegavam 
.capttã.es e marinheiros; tanto mais que, após aquella solemuidade 
eccles1astica, vinha a scena melancholica c pranteada. dos 
parentes e dos amigos,-scena esta que, durante a viagem, 
desenhava-se-lhes constantemente na memoria. ('M•') --(*) SuNLEY, The th1·ee voyages of Vasco da Garna, Londres, 1869. 
t. O Snr. LA'r!NO CoELHO, Va1·ões illust1·es, Vasco da Gama, II, 
d
1 
anscrevendo ele STANLEY essa clescripção elas despedidas ela armada 

aqnelle. grande capitão portuguez, não hesitou, sendo certament~ catholico, 
~Ul cop~ar tambem as seguintes palavras: • o vigw·io ela erm1da fez em 

8~z alta uma confissão geral e logo lhes deu a absolvição de seus P.eccados, 
b gund? facultavam as bulias pontificias, alcançadas por D. Hennque em 

enefic10 espiritual elos que perecessem nos descobrimentos e conquistas • !!! 

da . (**) C.al\IÕES, Luz·iaclas, IV, 86-104; com referencia á despedida 
';:)<. armada ele Vasco da Gama. Merece ser confrontado com o que 
e 'IANLEy escreveu. CAJI[ÕES não dá noticia alguma da tal t:onjissão peml e 
0 m voz alta._ Talvez que S•rANLEY quizesse referir-se á recitação do Confi.teo?' 
)f da oraçao que principia pelas palavras-Eu peccaclCI?' me confesso a 

eus; e equivocou-se. 
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E, por cumulo de tristezas, ainda entáo não eram 
seguros os meios de navegar, além de impcrfeitissimo o 
conhecimento dos ventos c das correntes (*), em mares ignotos, 
se bem já em uso o astrolabio (*"~'). De sorte que os 
navcgantes, ora desanimando, ora assustados, <<viam a morte 
diante muitas vezes ». (***). 

E, por accrescimo, os mantimos sóem ter mui vivaces 
os sentimentos religiosos, independentemente de qualquer 
preparo, ainda que embarcados em optimos navios: pelo qne, 
lnctando com mares tormentosos c com tempos contrarias, 
recorrem sempre, nos momentos de perigo, á protecção da 
corte celestial, invocando cada qual o seu patrono. 

Tacs parecem-nos ser concurrentemcute os motivos 
da differcnça de acnominações, ao norte e ao sul do B razil. 

' ' 

A capitania, entretanto, não podia ter melhores 
patronos : ao principio, S. Viecnte, o grande martyr hespanhol; 
depois, ainda S. Paulo, o excelso Apostolo das nações. 

(*) Qrrnnm.r.A, .Annaes da J.lfa?·inha Po?·ttrguezcr, com referencia 
ao naufragio do grande galeão S. Joci.o, sob o commando de Manoel de 

ouza de Scpulveda ~cantado por CA;~IÕES, Lu::iadas, V, 46-~8, c narrado 
por hi toriadores da epocba), occorrido em S de Junho de 155Z, de volta 
da India, perto da costa do Natal, na latitude de 31 gráus, assim descrere 
o que eram os navios portuguezes : 

« DC\7 e-se ter presente rrue os na vi os portuguczcs ainda não tinham 
mais panno, que mezena, gaveas, papa-figos e ce,·adeira; c que os castellos 
de popa e prôa eram exce sivamente altos, bem como a<> obras mortas: 
o qne tornava os navios mui ventosos, e expostos aos golpes do mar, e 
uc mui máu governo com vento forte, e mar cavado. Prova de que a 
construcção não tinha feito progresso . , 

No supramcncionado galeão, vinham, além ele Sepulvcda, muitas 
pe~soas de di tincção e nobreza, e entre outras Diogo Mendes de Almeida, 
portador ele cartas c presentes de :Kantaquim, principe de Tanaixuma (Ko
misang), ilha do Japão, dirigidas a El-Rei D. Joiio III, solicitando o 
auxilio ele 500 portuguezes püra. a conf]uista das ilhas Lequias ( Lieú-Iúeú), 
c sugeitando-se ao tributo de 5000 quiutaes de cobre e de 1000 ele latão. 

(**) Ca~IÕES, Lu::iada.•, V, 23. 
(***) O padre FE!l?\ÃO DE Qm:moz, Histo1·ia da vida do venerauel 

Ped1·o de Ba.~to, referindo-se a taes navios de remos, ou fustas, escreveu: 
• São estes barcos tumqas ele homens vivos na guerra, e desacommodados 
pera a vida e pera a saude na paz., 



senhor 
e do 

CAPITULO J~EXTO 

S. Paulo e lVIarauhão são as 
províncias em que a raça branca se 
cruzou mais profundamente com a 
indígena. S. Paulo esta na vanguarda 
elos melhoramentos materiaes; e seria 
injusto aqnelle que desconhecesse que 
a JJroviucia do Maranhão, attenta a 
sua população e recursos, é a que 
representa o mais energico movimento 
litterario do Imperio. 

CouTo DE MAGALHÃES, O Sel
vagem, II, 4. 0 inJine. 

No vice-reinado do marqur.z de 
Lavradio, chegou ao Rio de Janeiro, 
nomeado c!Janceller da Relação, o 
desembargador da do Maranhão Jo ão 
Alberto Caslello Branco; o qual dessa 
capitania trouxe duas mudas de cafe
eiro, que por ordem do vice-rei foram 
cultivadas na horta dos barbadinhos 
italianos. 

mas no luminoso trabalho 
sobre a rii.stO?"Ía e cultu?·a elo ccrfeeÍ?"O, 
do clistincto e respeitavel sr. dr. NI
ooLlo JoAt~um lYionEIRA, lê-se que 
João Hopmau colhêra ua horta dos 
barbadinhos algumas bagas de café c 
as semeára na sua chacara. 

J. M. DE lVIAOEDO, Anno Biogm
phico, 27 de Outubro, João Hopman. 

Foi Martim Affonso de Souza, fidalgo da casa real, 
d_c Alcocntrc e Tagarro, e alcaide-mór de Bragança 

R10 Maior, o nomeado por El-Rei D. João III, em 
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alvará de 20 de Novembro de 1530, para vir ao Brazil 
descobrir, c dar terras ás pessoas que comsigo trouxesse, 
segundo bem lhe parecesse, e conforme merecessem por seus 
serviços c qualidades: e trouxe a patente de capitão-mór c . 
governador. 

Com effeito, sahio a armada logo depois de expedido 
aquelle alvará, em 3 de Dezembro; de sorte que chegou no 
primeiro dia do anuo de 15 31 a um boqueirão, por todos 
os lados cercado de horriveis penhascos, e, parecendo-lhe um 
rio, não entrou, mas denominou-o Rio ele JaneiTo, c ao mais 
alto penhasco, Pão ele Assucar. 

Segui o para o sul, e no dia 6 ele J aueiro entrou ua 
barra formada pela Ilha Gmnde e pelo morro de JJfaram baia : 
denominou-a Anam dos R eis. 

. v 

Continuando a seguir para o sul, avistou no dia 20 
uma ilha, que, por isso, foi denominada S. Sebastião. 

E, continuando a viagem por espaço de mais doze 
leguas, ou de oito, se não forem levadas em conta as tor
tuosiclades da costa, vio no dia 22 ('~) uma barra com fundo 
sufficiente para caravelas, patachos e outros navios de egual 
lotação. Segundo o seu costume, por ser mui religioso, 
demarcou com o titulo de Rio de S. Vicente essa barra ; 
escolhendo ao mesmo tempo esse martyr gloriosissimo para 
patrono da colonia. Essa barra do Rio de S. v~·cente é a 
que depois foi denominada .Bertioga, corrupção do nome 
B1wiqui-óca, « morada de bugios », dado pelos indígenas a un1 
morro proximo, e dabi a todo o local da referida barra. (**) 

(*) Segundo frei GASPAR DA MaDRE DE DEus, Memo1·ias pa1·a a 
ltisto1·ia dct capitania de S . Vicente, I , 31, <é opinião ou erro co mmum 
que a esquadra de lVIartim Affonso entron pela barra de S . Vicente, 
que só depois foi conhecida e fica em frente á villa deste nome. Este 
escriptor demonstrou a fasidade daquelle asserto. 

(**) A barra grande ti nha o nome-Gu.m·á-pissumri:. AzEVEDO 
l\'IAitQUES escreveu~ Gua~·á-pinumã. 

O nome Bu1·iqui-6ca consta de muitos escriptos, e especialmente 
da sesmaria passada pelo capitão-mór Antonio Rodrigues ele Almeida, ero 
Santos, aos 6 de Maio de 1566, a Domingos Garocho. 
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Quando os indigenas viram navios, ficaram espanta~os ; 
e desde então correu a noticia até aos ·~ampos de Pn·a
tininga C·), onde era cacique o famoso Teby1·eçá, com 
cuja filha o portugucz João Ramalho, naufragado eom seu 
compatriota Antonio Rodrigues ha muitos annos, vivia ma
ritalmente. Sabendo-a, João Ramalho ('"1

") suspeitou logo 

. (*) Pi1·a-tininga, }Jeixe secco. O nome não é de ribeiro, como 
frer GASPAR DA MADRE DE DEus e outros suppoem; mas proveio das 
Varzeas, cujas aguas, c1esappareceud0 , deixam em secco o peixe. 

(**) Este João Ramalho se de facto por conveniencia pro.pria 
IJ:estou bous serviços a 1\'Iartim Aff~nso ele Souza, tornou-se, annos depois, 
nao só ingrato ao proprio Tebyreçá., cuja filha lhe escudára a vida, como 
tambe~1 revelou máu caracter pelos vícios que ostentava, . amancebando-se 
com. drversas índias, pelo qne foi exc.ommungaclo e tolhido ele frequentar as 
egreJas. • Costumava sahir seguido ela numerosa caterva dos filhos bastardos, 
~nam.el~,co:•• gente rui1? e desalmada, que se derramavam a_ fazer alv?~·otos 

a IDJtmar e calummar os padres jesuítas. » A prole leg1trma, nobihtada 
~m o~ casamentos de Jorge Ferreira; cuja filha casou-se com Christovam 

onter1·o, e cuja neta casou-se com José Adorno, todos fidalgos, clesappa
receu na obscuridade desde o seculo XVII. Isto dizemos, no caso de ser 
~rto que Joanna Ramalho casada com Jorrre Ferreira, era fi./ltct ele João 

amallro. PEDRO TA.Q,UES '(llevista, XXXIV, parte primeira, pag. 69) 
escreveu que era filha; mas J.á havia escri}Jto (Revista, XXXIII, parte 
.segu d ' . · . n a, pag. 81) que era innã E amcla neste ultimo lugar escreveu que J - · · 
t oao Ramalho viera na armada ele M:artim Affonso, em 1531 ; elesmo-
},~nfndo assim a lenda! c que João Ramalho tinha então o fôro:de .fidalgo! 
fill~ comyre~ende-se_ essa ]listaria do casamento ~c Jor'g:_ Ferreira _c?m 
dis ou 2?'rna de Joao Ramalho... Mas, a verdade e que nao ha vestlgws 

80 Para uma genealogia. 

ex Ao contrario, Antonio Rodrigues foi sempre estimado por seu 
D.Ee~plar comportamento; e a Nobilia1·clâa Paulistana, por PEDRO TAQUES 
seu L~~~IDA PAES LElliE, não é senão a ge~eaJ_ogia ele sua ?eração. E' 
D. F t.er D:eto o famoso Amador Bueno de Rrbmra: e um brsne~o deste, 
a 1 an:rsco Matheus Rendon, casando-se com D. Maria ele ArauJo, reune 
AIIfe~~çao de Antonio Rodrigues, plebeu, á de Antonio Rodrigues de 

lei a, cavalleiro fidalgo. Vejam-se, na genealogia, as linhas A e B. 

den . E' opportuno exrJlicar o que é mameluco. Os europeus assim 
bra omrnavam o mistiço nascido elo ajuntamento de mulher india com 
ele' 

0~0 · Os i~lC~igenas o denominavam mambâ. Se, porém, o filho era tido 
ser ~gum prlSlon~iro (os indigenas forneciam ao prisioneiro, destinado a 
ou l evorado, a JOven mais qualificada e mais formosa da aldêa), branco 
contJ~ e_. outra tribu, clenominavam-n'o cunhambim, que quer dizer .~lho do 
nestea?t1"0 ; e a creança, alimentada até a edade ele poder ser comida, era 
queb. empo sacrificada com todas as ceremonias usadas entre taes selvagens, 

rando-lhe elles primeiramente o craneo, e depois assando-a inteira 
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q ue eram navios portuguezes; c, pois, alegrando-se, supplicou 
ao sogro que não pelejasse contra elles, e ao contrario os 
defendesse, offereccnclo-sc clle proprio para ir ao seu encontro 
com quinhentos homens. Do mesmo modo procedeu Antonio 
Rodrigues, seu companh eiro, tam bcm portuguez, o qual, á 
imitação daquelle, alliara-se maritalmente á filha de Piqui
?·oby (*), chefe da tribu Ururay. (*oJI.) 

De facto, João Ramalho c Antonio Rodrigues aprC's
saram-sc a chegar á Rertioga antes que ahi viessem outras 
tribus; C', deixando á certa distancia o seu exercito, cami
nharam sosinhos para a fortaleza ('***) jh ahi então levantada 

para se banquetearem com grande fes ta, sendo a mãe, por especial honra, 
a primeira a comer dessa carne. 

Segundo parece, nem João Ramalho, nem .Antonio Rodrigues, 
foram considerados p1·isionei1·os; ao contrario, foram agasalhados como amigos. 

João Ramalho era analphabeto. 

(*) Damos este nome assim, porque tal as chron icas o escrevem. 
Ainda não foi-nos possível descobrir o significado em portuguez. Talvez 
esteja escripto incorrcctamente. 

Veja-~e adiante, na genealogia, a linha .A, I. 
Sorprende a todos os que examinam os primitivos tempos da 

capitania ele S. Vicente a obscuridade em que os chronistas esforçam-se 
por deixarem ÂN'I'O:NJO RoDRIGUES, - aliás a primeira fig ura nas famílias 
ou gerações legitimas da capitania, ascendente de .Amador Bueno de 
Ribeira! .Ao pa~so que empenham-se por erguerem João Ramalho, cuja 
descenclencia, se alguma existe ainda, foi absorvida em outras familias, não 
porém naquella e na de AN'rDNIO lloDmGrrns DE ÂLill:J;IDA ... 

lVIysterioso dualismo, fundado desde os primeiros tempos em 
contrastes montes, que, graças a Deus, até hoje tem continuado! 

(*'i') ÂZEYEDO MAnQUES, Apontamentos histo1·icos, geog1·aplticos, 
biog1·aplticos e noticiosos de S. Paulo, no nome de ANTONIO RoDRIGUES. 

(***) P ri mitivamente era chamada de Sant'Iago; depois passou a 
ser ele S. João da Be1·tioga. Logo depois de construída, e durante a 
primeira metade do seculo XVI, foi theatro de frequentes assaltos dos 
índios Tamoyos, e de porfiada rcsistencia dos portuguezes. 

Mais tarde, em 1550, foi levantada outra fortaleza nessa mesma 
barra., mas do lado da .Armação: foi denominada de S. Filippe (mais 
tarde, em 1765, de S. Luiz, mas não acabada a sua reconstrucção). 

De ambos os fortes, Sant'Iago e S. Filip].•e, foi feita menção na 
sesmaria de 1. 0 de Junho de 1562 que .Antonio Rodrigues de .Almeida deu 
a Paschoal Fernandes, condestavel da fortaleza. 
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por ordem de Martim Affonso. Causou aos portuguezes 
est1~anheza e assombro, que logo converteu-se em jubilo, ao 
ouv1rem alli o idioma de sua patria; e, recebidos João 
R~ma.lbo e Antonio Rodrigues pelo capitão-mór, narrou o 
pr1me1ro a este os successos C) de sua vida, assegurando-lhe 
defeza por parte dos indios que comsigo trazia. 

Tratou logo Martim Affonso de aproveitar uma tão 
grande fortuna; e, pois, recebeu com todas as honras dnvidas 
a. um rei o já referido Teby1·eçá, com o qual ajustou imme
dJatamente alliança offensiva e defensiva, com grande alegria 
do~ índios do cacique (*''~-). Tambem Piqui·roby entrou na 
alhança. 

. Dias após, Martim Affonso, depois de despachar para 
Lis?~a um navio (***) a fim de levar a El-Rei a agradavel 
notJc.Ja, seguia com a armada para o Rio da Prata. Só 
depots que dalli voltou, entrando com a armada em uma 
enseada ao sul da ilha que os indígenas depois chamaram 
Enga-,quassú (*1Hi-*), fundou nesse lugar a primeira povoação 

(*) Estes successos até hoje são ignorados. 

(**) Foi tal a dedicação de Teby1·eçá por Martim Affonso de 
~~uza que, llv bnpt.ismo, tomou o nome inteiro deste capitão-mór. Tambem 
01 muito dedicado aos padres jesuitas. Vindo a fallecer em 25 de 
~ezem bro de 1 562, talvez por ferimentos recebidos no com h ate ele 1 O de 

ulho do mesmo anuo contra os Tamoyos que atacaram a villa ele S. Paulo 
sob o commando do proprio irmão de Teby1·eçá, ele nome .A1·m·ay, « foi 
enterrado na egreja do Collerrio com muita honra, acomJ1anhando-o todos os h . . o 

c nstãos portuguezes com a cêra da confraria •, segundo se expressou 
~m cartn. de 16 ele Abril de 1563 o grande José ele Anchieta. Fez 
estamento; e falleceu como o melhor dos christãos, recommendaudo á sua 

rnulher e filhos que não deixassem de honrar sempre a verdadeira religião. 

d . ~***). Sob o commando de João ele Souza: era uma das náus 
e co1sanos francezes que Martim Affonso apresára. 

(**':'*) Outros escrevem Induá-guastní, pilão grande. E parece 
mais con·ecto. 

O padre JosÉ DE ANCHIETA escreveu Unguá-guassú. 

. Frei GASPAR nA MADRE DE DEUS, llfemo1·ias pm·a a ldsto1·ia da 
capltania de S . Vicente, I, § 141, dá esse nome gent.ilico somente ao lugar 
em que depois foi fundada a vil! a do Po1·to de Santos; e, no § 14 7, explica a r - · asao por que, sendo antes sómente 1'01·to, accrescentou-se de})OIS 
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do Brazil, hoje 'VÍlla de S. Vicente, cerca de duas leguas ao 
sul d~ cidade de Santos, fundada posteriormente (1536) por 
Braz Cubas, um dos muitos cavalleiros fidalgos da casa real 
que haviam acompanhado a Martim Affonso. 

Alguns historiadores dizem · que, s6 após a volta 
do Rio da Pi·ata, foi que Martim Affonso conheceu as costas 
ou o littoral entre Ri.o de Janeiro e a ilha de Cananéa; e que 
só então deu-se o facto elo encontro delle com João Ramalho 
c Antonio Rodrigues. 

Tem mais procedencia o asserto do padre FRANC'Isco 
DE SANTA NlARB, em sua obra Anna histm·ico (*). De outro 
modo não explica-se a série elas denominações cladas pelo 
religioso Martim Affonso ás terras percorridas, desde que 
descobria o Rio de Janeiro em 1.0 de Janeiro de 1531, 
como já ficou referido. 

Mas, em summa, tal disputa não vale muito para o 
modesto c particular plano deste livro. 

Resolveu Martim Affonso, em 22 de Maio de 1532, 
fazer voltar a Portugal seu irmão Pedro Lopes de Souza, 

de Santos. E foi porque, fundada alli a prim eira confraria da lVIisericordia, 
no Brazil, e confirmada por E l-Rei D. João III em Almeirim aos 2 de 
Abril de 1551, com todos os privilegias das identicas em Portugal, Braz 
Cubas, promotor da confraria, edificou a respectiva egreja, e junto a esta 
o hospital com o appcllido de Santos, á imitação de outro que em Lisbôa 
tinha o mesmo nome. 

VARl'!ITAGEN, B isto1·ia Ge1·al do Bmzil, XI, tambem entende que 
o nome Enguá-guassú (IJilão grande) foi dado pelos iudigenas ao local em 
que é hoje a cidade de Santos; por motiro do monjôlo que ahi construio 
Braz Cubas, e que foi o primeiro no Bmzil. c A idéa do monjôlo fôra 
sem duvida trazida 110 r Cubas, da .A.sia, e ainda hoje é conhecido na 
China; sendo-o na ilha Formosa com o nome de Chu.i toi, que equivale a 
pilão d'ag1ra >. V .ARNJIJIGEN afiança a Yerdade dessa sua affirmação ; 
porque teve occasião de verifica l-a em J 87 3, na Exposição Universal de 
Vienn.a, em vista dos modelos expostos n<t secção da China. 

(*) Veja-se frei G.ASPA11. DA MADHE DE DEus, Memo1·ias pa1·a a 
histo1·ia da capitania ele S . Vicente, I, §§ 52 ~ 120. Este chronista 
transcreveu textualmente a carta régia: de 28 de Setembro de 1532, q11e 
r esolve formalmente este ponto; e, mesmo a outros respeitos, essa carta 
régia é documento de alto valor. 
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n, fim de dar a El-Rei noticia circumstanciada das explorações 
na região do Rio da Prata; e, em 28 de Setembro desse 
mesmo anno, D. João III escreveu uma carta, communicando:_ 
lhe a resolução de dividir o Brazil em - capitanias desde 
Pernambuco até o Rio da Prata, e declaro.u ter-lhe doado 
cem leguas. · 

Martim Affonso, entretanto, depois de distribuir ses
marias a varios fidalgos que com elle vieram na armada; e 
especialmente a Antonio Rodrigues, companheiro de João 
Ramalho, as terras situadas na ilha de S. Vicente, a duas 
leguas da barra de Santo Amaro e fronteiras a Tum~·a.rú, 
reservada somente a área necessaria para estaleiro de em
barcações (um tiro de arco em róda): subio a serra 
Paranapiacaba para reconhecer os campos de Pú·a-tininga, em 
c~~panhia de João Ramalho, seu guia, em cuja casa no 
Sltl? conhecido depois por B01·cla do campo ("") fez pousada. 
Aht Martim Affonso confirmou-lhe a posse em que estava 
dessas terras; e ainda nesse lugar assianon cartas de sesmarias 
b . o 

a a1xo da serra, nas terras da costa c das ilhas. 

Em fim de 15 3 3, voltou para Portugal, deixando 
p,or. seu loco-tenente Gonçalo Monteiro, com a patente de 
cap.Itão-mór e ouvidor. Foi o primeiro capitão-mór da · 
cap1tania, 1533 a 1537. Segundo frei GAsPAR DA MADRE DE 
pEus, JJ!Iem01·ias pam a histoTia da capitania de S. Vicente, 
' § 63, Gonçalo Monteiro era um sacerdote que acompanbára 

a Martim Affonso nessa expedição e que ficou parochiando 
a egreja de S. Vicente; mas AzEVEDO JYlARQ.uEs, Ch1·onologia, 
contesta isso, dizendo não ter encontrado em muitos papeis --15 (*) Neste lugar, João Ramalho fundou uma povoação; e, em 

53, aos 8 de Setembro, foi elevada á villa, sob o nome de Santo And?·é, 
aelo segundo capitão-mór loco-tenente Antonio de Oliveira e. pelo pr~vecl_or 
Ea fazenda real Braz Cubas, ratificada em 1554 pelo donatnno ela cap1tam_a. 
~t 1560, estando em S. Vicente o governador geral do Estado, entao 
S. em de Sá, este ordenou a demolição dessa vi !la e a · mudança para . a de 
J~ Paulo de Pi?·a-tiningfl., que, por iniciativa elos padres da Cm:1paubJa de 
e sus, fôra fundada em 1554, e que, por foral dado por Martlm Affonso, 
m data de 5 ele Setembro de 1558, já estava elevada á villa. 

-
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daquella epocha a asserção de ser sacerdote o tal Gonçalo 
Monteiro: o qne não justifica a contestação, fnndai1do-sc 
os outros em documentos, mormente no titulo de sesmaria 
dada a Estcvam da Costa em 15 3 6, no qual é affi rmada a 
qualidade de vigm·io. V ARNHAGEN, Histm·ia Geral do Bmzil, 
XI, confirma esta qualidade. 

Seguindo para a In dia, no fim de 15 3 4 c=·), por 
ordem d'El-Rei, deixou seus poclercs it sua mulher D. Anna 
Pimentel, a qual, pelo substabelecimento, confirmou em 
Gouçalo Monteiro a anterior uomeação de loco-tenente do 
já então donatario Martim Affonso. 

Em 1538, a mulher de Martim Affonso mandou ele 
Portugal, como capitão-mor governador c ouvidor da capitania, 
o cavall eiro fidalgo da. casa real Anton io de Oliveira; c, pois, 
succcdendo este a Gonçalo Monteiro, governou até 1541. 

Sob o governo deste capitão-mor, a villa nascente de 
S. Vicente sofl'rcu uma inundação do mar, que derruio-lhe 
as casas do conselho e o pelourinho. :Mais tarde, em con
sequencia de serem <lescobC'l'tas dos mattos as vertentes dos 
rios, deu-se um como pequeno cliluvio, cuj as aguas, descendo 
dos montes, levaram ao porto muita terra, c foi por isso que 
o ancoradouro de S. Vicente, ficando quazt entulhado, acaLou 
por ceder ao ele Santos a primazia. 

Nesta cpocha, tendo á vista a lista de capitães-mores 
até 1698, publicada por AzEVEDO MARQ.UES, Apo11tamentos 
historicos, na pala.vra CAPITÃE ·- :<\IÓB.ES, houve confusão de 

(*) Segnndo se vê em FttANCISCO n'ANDRADA, Oh1·onica ele El-Rei 
JJ. João III, com rcfer encia a este fact.o no volume III, l\iartim Affonso 
de Souza seguio para a Inclia em Setembro de 1534, com cinco náus, de 
que ia. por capitão-mót·. 

D'alli voltou a Lisbôa, tendo praticado feitos gloriosos. Em 1541 
voltou á India, com out.ras cinco náus, indo então para governador. 

O r eferido F.rtAN ·rsco n'ANDRADA não menciona o missionario 
que drpois veio a ser S. FuAl\'Cisco XAYIEn, grande .Apostolo do Oriente. 
Affirmam, porém, alguns cbronistas que nesta fróta de 1541 fôra elle 
para a India. 
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loco-tenentes para as duns capitanias; talvez pela proximidade 
de parentesco dos donatarios, segundo pensa frei GAsPAR DA 
MADRE DE DEus. Já entiio, sendo fallecido o donatario Pedro 
Lopes de Souza, a capitania de Santo Amaro estava sob a 
administração de sua viuva D. Isabel de Gambóa. 

· Em verdade, na referida lista, estão os nomes de 
Christovam de Aguiar de Altero ( 1542 ), Antonio de Oliveira 
(outra vez, 1549 ), Gonçalo Affonso ( 15 54), c Jorge Ferreira 
(1556), que tambcm foram procuradores da sobredita D. Isabel 
de Gambóa. Ao passo que Braz Cubas ( 1545) foi loco-tenente 
somente de Mnrtim Affonso, dunatario ela capitania de 
S. Vicente, passando em 15 51 a ser provedor da fazenda 
real, e ainda depois ( 15 52) loco-tenente do mesmo donatario. 
O seu antecessor Christovam ele Altero ( 1542-1545) parece 
ter reunido as duas capitanias. c·) 

, Antonio Rodrigues de Almeida, cuja primeira vinda 
a capitania de S. Vicente não é datada nas chronicas Cf*), 
suceedcu a Jorge Ferreira, quando em 1557 regressou de --d (*) Este Altero, em 1542, foi nomeano feitor e administrador 
a fazenda do Tmto, pela mulher ele lVfartim Affonso ; P, tomando posse 

fomo capitão-mót· em 28 ele l\Iarço de 1543, alguns o dão tambem como 
oco_-tenente do mesmo l\'fartim Affonso. A sesmaria ele Jorge Pire~, 

)orem , não foi dada por elle em 12 de Janeiro de 1545 como loco-tenente 
~e Mart!m Affonso, seniio como loco-tenente ele D. IsabPl de Gambôa e 
e seu filho; e de facto essa sesmaria era da bana da Bertioga para o 

norte, e aquclla qualidade foi expressamente declarada no titulo. 

a. h. .· c~*) Sc?un~o frei G,\SPAH n,~ MADRE DE ~Ers, J.lierno•·ias 1'C:'"a 

0 
t Mto? U:t da ca1ntama ele S. Vicente, VIera com 1\'fart.Im Affonso, e mmt.os 

fi~; t·os fidalgos; e, voltando a Portugal para buscar a mulher e duas 
1 . las, regressára, ainda só, em 155 7. Não parece, porém, verosimil que 
t '~:se com Martim Affonso; ao contrario, por uma carta de sesmaria elas 
0
etras ele Ita-óca, no Rio de Janeiro, verifica-se que viera em 15~7, mais 
u menos, certamente para examinar a convenicncia da mudan~a. 

e1 t- Se elle tivesse vindn, em 1531, com 1\'Ia.rtim Affonso, deixando 
r;rr~o em Portugal a n~ulh er com duas filhas, não pod~ria sna mulher, 
15- essan.rlo elle em 1 5u 7, e rindo ella em 1560, dar a luz em Santos, 
ma~ 3' d 0 ll_lustre André ele Almeida, ela Companhia ele Jesus, pois que teria 
08 

1~d . 0 cmcoenta annos. E, aliás, PEDRO TAQUES não o menciona entre 
algos que vieram com 1\'Iartim Affonso. 

Veja-se a genealogia, Liuha B, L 
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Portugal, para onde tinha ido em 15 56. Segundo se lê em. 
PEDRO TAQUEs, Nobiliar·chia Paulistana, mereceu que Martim 
Affonso- o velho lhe fizesse mercê da propriedade dos officios 
de escrivão da onvidoria e das datas de sesmarias c chancellcr 
da capitania de S. Vicente: e, « estando a embarcar de 
regresso para esta villa (S. Vicente), foi constituído em 
capitão-mór, ouvidor, da capitania de Santo Amaro, do 
defuncto Pedro Lopes de Souza, por sua mulher D. Isabel 
de Gambôa, como tutora c administradora de seu filho 
Martim Affonso de Souza o moço, e sobrinho direito de 
Martim Affonso de Souza o velho, senhor donatario da 
capitania de S. Vicente; e foi esta p1·omoção por instru
mento publico (""·), celebrado ná nota do tabellião Amaral, 
em Lisbôa, a 20 de Setembro de 15 57, como se ve do 
mesmo instrumento, registrado na provedoria da fazenda real 
de S. Paulo, no livro das sesmarias, tit. 15G2, pags.16 e 17; 
c, como capitão-mór e ouvidor, concedeu terras dentro das 
dez leguas da capitania de Santo Amaro, que discorrem do 
rio Curupacê (''~-;'.) até a barra do 1·io de S. Vicente, braço 
do norte, chamado ela Be?·tioga, como se vê elas sesmarias 
que concedeu desde o anuo ele 1557 até 1568, que todas 
se acham registradas no cartorio da provedoria da fazenda 
real ele S. Paulo, no livro das sesmarias, tit. 15 6 2, desde 
pag. 11 até 123 ». 

A verdade tambem em tudo isto é que os loco-tenentes 
ele ambos os donatarios, de S. Vicente e de Santo Amaro, 
residiam dentro do territorio da primeira cayitania, ao 
principio em S. Vicente, c depois em Santos, povoação 
fundada por Braz Cubas em 153G, e elevada a villa em 
19 de Janeiro ele 15 4 5 ('"'"1

'·). Pelos titulas de sesmarias, 

("•) Na genealogia serão transcriptas as forças deste instrumento. 

(**) Ju.que?·y-rzue?·ê; o qual divide hoje os municípios de S. Sebastiã.o 
e Caraguatatuba. 

(***) Dentro da capitania de Santo Amaro não existia villa 
alguma até 1636, quando a povoação de S. Sebastião foi elevada á villa 
por provisão do conde de Monsanto, de 16 de Março desse anno. 
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portanto, e somente attendendo á sua ordem chronologica 
nos registros, não era possível distinguir quaes os capitães
móres representantes de um e de outro donatarios. E, além 
disso, por exemplo Antonio Rodrigues de Almeida exercitava 
funcções nas duas capitanias: em uma (Santo Amaro), 
era capitão-mór; na outra (S. Vicente), era almoxarife e 
~ha?ccller, e tinha a propriedade do officio de escrivão da 
ouv1doria e do das datas, como verifica-se dos titulas de 
suas sesmarias, sendo então capitães-móres por Martim 
Affonso, em 1560- Francisco ele Moraes, em 1565-Peclro 
Ferraz Barreto, e em 1567-Jorgc Ferreira. (''~-) 

Em 1569 a procuração de Antonio Rodrigues de 
Almeida é renovada para a capitania de Santo Amaro; mas, 
teve por successor, em 15 77, Lomenço da Veiga, fidalgo da 
casa real, e este, em 15 7 8, substabeleceu a procuração de 
André ele Albuquerque, sua mulher e sua cunhada, herdeiros 
de Pedro Lopes de Souza, na pessoa de Salvador Corrêa 
de Sá, governador no Rio de Janeiro, e foi tomar posse 
d? . governo geral do Estado na Bahia, já então annullada a 
dlVlsão de 1572 entre Estado do Norte e Estado do Sul. 
Por virtude dessa procuração, Salvador Corrêa de Sá concedeu 
terras de sesmarias na capitania de Santo Amaro, desde 
1579 até 1602. 

Por parte de Pedro Lopes de Souza, filho de Martim 
Affonso, fi1llecido em 21 de Julho de 1565 em Lisbôa, era, 
te~~e 1573, loco-te.nente na capit~nia de S. Yiccntc Jero~1ymo 
~citao ; e, salva a mterrul)ção adiante menciOnada, contmuou 

at' , 
a e que, em 1588, por procuração de 20 de Março desse 
d nn~, f~i confirmado por Lopo de Souza, filho e successor 

0 Iefendo Pedro Lopes de Souza. 

p Mas, em 1580, tambem foi capitão-mór Antonio de 
d ro?nça, natural de Belmonte, em Portugal, moço de camara 

0 mfante D. Luiz, e genro do supradito Antonio Rodrigues --c a . . (*) E' o mesmo que já havia sido .loco-tenente tambem na 
Pltallla de Santo Amaro ( 1556 ). 
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de Almeida (*) ; e assevera- o AzEvEDO MARQ.UES, Apontamentos 
histOJ·icos, nos nomes Antonio de Proença e Capitães-?nÓTe.~, 
dizendo ter sido capitão-mór loco-tenente de Martim Affonso 
de Souza (**), c ouvidor da capitania. 

As cousas assim continuaram, sendo Diogo Arias de 
Aguirrc o ultimo capitão-mór nomeado sob a autoridade 
elo donatario-succcssor ela capitania de S. Vicente, em 1599, 
segundo MAcHADO DE ÜLIYEIRA, no QuaàTo hist01·ico da 
p1·ovincia de S . Paulo, embora não mencionado por AzEVEDO 
MARQ.UES, Apontamentos historicos, na sua lista de Capitã•:s
m.ó?·es. MACHADO DE ÜLrvEIRA errou o nome daquelle capitão
mÓI", escrevendo Diogo ATcaze de AguerTe. C:'**) 

Fallcccndo D. Isabel de Lima de Souza c Miranda, 
sem successão, nomeou a seu primo Lopo de Souza, acima 
referido, para donatario da capitania de Santo Amaro (in
dusive Itamaracá, em Pernambuco). E assim ficaram reunidas 

(*) Vêr adiante a genealogia, Linha B, II. 

(**) Nesse tempo, somente podia ser loco-tenente de Pedro Lopes 
de Souza, filho de Martim Affonso, pois que este tinha morrido. 

(***) PEDnO TAQIJER, 11{obilia?·clâa Paulistana, com refrrencia a 
Antonio Proença, inseria a provisão de 15 de l\'Iaio de 1602, do governador 
geral D. Francisco de Souza, nomeando o mesl)'lo Antonio Proença para 
servir interinamente elo ca.pitã.o ela villa de S. Paulo, no impedimento de 
Diogo A1·ias de Agui?Te. 

Ha em tudo isto uma confusão ele sobrenomes e ele datas. 
AzEVEDO lVLmQUES, na referida lista, traz o nome de Dioqo ~1?·ias de 
.Amu;o, em 1684. Não será o mesmo individuo, ao qual PEDRO TAQUES, 
em titulo de Pins, pag. 26, refere-se como estando em Santos, na qualidade 
de procurador da Corôa, em 26 de Fevereiro de l 688? 

O que vale para a historia. é que, seja. um ou outro, não ha. mór 
prejuízo. 

. . 
Veja-se, porém, a. differença das datas. A verdade está com 

PEDRO TAQUHS, que apoia-se em uma provisão do governador geral, 
transcripta integralmente. l\'L\CruDo DE OLIVEIRA e AzEVEDO MARQUES 
enaram os nomes e confundiram os tempos. 

Um Diogo Arias de Aguirre foi capitão-mór desde 1599; o qual 
foi substituído interinamente, em 1602, por Antonio Proença. 

Posteriormente, em 1684- 1688, houve outl'O, do nome Diogo 
.A.yns de Aguirra. 
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as. duas capitanias; mas o conde de Monsanto, D. Alvaro 
P1rcs de Castro e Souza, na qualidade ele bisneto de Pedro 
~0 t!c_s de Souza, primei-ro donatario, reclamou em demanda 
Juchcwl a capitania de Santo Amaro. 

Entretanto, serviram de capitács-móres loco- tenentes 
de Lopo de Souza, então senhor das duas capitanias, Pedro 
Vaz de Barros e Antonio Pcdrozo de Barros, assim collócados 
~m 1602 e em 1607 por AzEVEDO MARQ.UES na já. mencionada 
hsta, embora outros invertam essa ordem, sem rasão alguma. 
Segundo PEDRO TAQ.UEs, Nobilian·hia Paulistana, tratando 
d_csses dous irmãos, eram « pessoas de qualificada nobreza, e 
Vlcram providos Antonio Pedrozo em capitão-mór governador 
ela capitania de S. Vicente c S. Paulo, e o irmão Pedro 
Vaz de Barros em ouvidor da mesma capitania, com clausula 
que, falleccndo Antonio Pedrozo, fosse capitão-mór governador 
0 tambem ouvidor o irmão Pedro Vaz, c, fallccendo este, 
foss_c Antonio Pedrozo o capitão-mór govcmador c tambcm 
onvtclor ». E refere-se á carta patente passada em Lisboa 
aos 21 de Novembro de 1605, pela qual Antonio Pedrozo 
tomou posse na camara de S. Vicente aos 26 de Dezembro 
~c 1607, c que se acha registrada no archivo da. camara de 

· Paulo, no caderno tit. 1606. O mesmo PEDRO TAQ.UEs 
acercscenta: « Porem, Pedro Vaz de Barros já tinha vindo 
a S. Paulo muito antes daqucllas cpochas, pois conc:;ta que 
~ra. capitão-mór goyernador da dita capitania pelos annos 

0 
. 1602 ( cartorio da provedoria da fn.zenda real, livro dos 

Egls.tros_das sesmarias n. 2. 0
, tit. 1602 até 16~7,pag. 184_v.).» 

' 
1 efermdo-sc ao caderno de vereanças, ttt. 16 O 1, affirma. 

qu,e Pedro Vaz de Barros presidira uma sessão como capitão-
l11or g 1 . 11 ovcrnaf or, para tratar-se de negocio grave para aque e 
ten1po. 

A já referida demanda do conde de l\1onsanto eonti
~llou, por fallecimcnto de Lopo de Souza em 15 de Outubro 
( 

0 
161 O, com sua irmã D. Marianna de Souza da Guerra, 

~ondessa de Vimiciro. A historia e as per'ipecias dessa 
0111

anda, quer ante os tribunaes, quer ante o Rei, quer 
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ante as camaras de S. Vicente, de S. Paulo c de outros 
lugares das duas capitanias, pouco interessam ao assumpto 
principal deste livro (*). Afinal, o conde de Monsanto veio 
a perder tudo, sentença judicial c mais actos administrativos, 
em virtude de uma cliligencia exped id a em 26 de Setembro 
ele 1678 por E l-Rci, a favor de Francisco Luiz Carneiro c 
Souza, conde ela Ilha elo Príncipe; c a mmara de S. Vicente 
deu-lhe a posse, aos 28 de Abril de 1679, não só do que 
era realmente seu, como tambem das ilhas de S. Vicente c 
de Santo Amaro, com as villas si tuadas ncllas, c nos seus 
fundos, que não eram suas! 

Esta demanda trouxe sempre o governo das duas 
capitanias em desor lens c em couflictos. E , porque José 
de Góes c Moraes, filho do ca.pi t:í.o-m6r governador Pedro 
Taques de Almeida ( 1684 ), cavalleiro fidalgo da casa 
real C'1), intentou, cstamlo em Lisboa, comprar ao então 
donatario D. Luiz Alvares de Athaydc de Castro Noronha e 
Souza, marquez ele Ca::;cáes, por quarenta mil cruzados, além 
de quatro mil de luvas, as quarenta lcguas ao sul de 
Cananéa. c as dez ao norte da barra da Bcrtioga, que 
constituíam a capitania de Santo Amaro, E l-Rei D. João V 
xesolveu que o marquez de Ca.scaes recebesse da fazencla 
real esse dinheiro, c ficassrm as ditas cincoenta lcguas de 
terra incorpor::tclas á Coroa. c patrimonio real, conforme vê-se 
do alvará de 22 de Outubro de 1709; tendo sido lavrada 
a. escriptura publica em 19 de Setembro de 1711. C'l-'1') 

Não pararam então as duvidas, porque a. camara de 
S. Paulo, tendo de dar execução á carta régia c á cscriptura 

(*) Frei GASPAR DA lVfADm> DE DEus, 1l.femo?"i11s pa1·r.t a hist01·ia 
ela capitania ele S . V ·icente, II, teve o trabalho ele examinar essa demanda, 
}lublicando os principaes actos decisorios. 

(**) Yêr adiante a genealogia, Linha D, Y, relativamente a este 
capitão-mór loco-tenente, o qual nessa qualidade servia ua villa de S. Paulo, 
já entfio cabeça da capitania ( 1681 ). 

(**-~) F rei GASPAR DA 1\IIA.DllE DE DEUS, ]v.femo1·ias pa1·a a l1ist01·ia 
da capitania de S. Vicente, U, publicou integralmente o alvará. e a 
escri1Jtura publica su1Jra. 
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de compra, tomou posse por parte da real Coroa, no dia 25 
de Fevereiro de 1714, das referidas cincoenta lcguas, incluindo 
as villas de S. Vicente, de Santos, de S. Paulo C"), e todas 
as mais que o marqucz de Cascács, vendedor, por ventura 
pos~uia! De sorte que foram incluídas as terras das duas 
capttanias ao sul do rio Curupacô ! 

Esse supposto erro C''~') da camara. de S. Paulo foi 
corrigido pelas cartas régias de 31 de A gosto ele 17 53 e 
de 28 de Janeiro de 17 54, incorporando á Coroa c patrimonio 
real a capitania ele S. Paulo, com indemnisação ao donatario. 

Sem embargo, o facto ela incorporação ela capitania 
de Santo Amaro, graças a referida má intcr.Prctação da 
camara ele S. Paulo, proclnzio por si só uma grande vantagem; 
porque foi tal vez motivo para a rrstauraçiío da capitania Je 
S. Paulo, em 1765, com governo separado c indrpcndcntc 
<lo do Rio de Janeiro, c unidade de acção na adm inistração. 
~ c~ iz um historiador c"i\·i:·i'): (( dahi avante a autoridade toda 
Jnte_u·a achou-se concentrada na pessoa do govemador da 
capttania; as incertezas c hcsitaçõrs deixaram de apparcccr 
na ~erencia da administração publica, c cstu. começou a 
segun· uma marcha regular. » 

Não elc~em, porém, ser olvidados: 

S . 1. 
0 ? facto ?a clesan.n?xaçã o das ca pitan~as . de 

_ · VIcente, Rw ele J anetro, c Espmto-Santo, para constttmrcm 
governo ~epara:do do geral do Brazil, na Bahia; sendo 
nomeado para o novo governo D. Francisco ele Souza, 
a_ccumulando o ele administrador geral das minas, com o 
tttulo ele marqucz elas Minas, o qual fallccen em S. Paulo ----Jun (*) Já então cidade, por carta régia de D. João V, de 11 de 
de ~ de 1711; e cabeça da capitania, por provisão do donatario marquez 

ascáes, de 22 de Março de 1 681. 

de 10 (**) Não houve propriamente erro; porque, pela carta_ ré~ia 
ele s vd? Julho de J 71 o, haviam sido fundidas em uma s6 as capltamas 

· Jceute e Santo Amaro. 

,s p C**) MACII.ADO DE OLIVEIRA, Qu.ad?·o histo?"ico da p1·ovincia ele 
· a1tlo. 



- 104 -

a 10 de Junho de 1611 C). A carta régia, que feh a. 
desannexaçcl.o, é ele 15 de Junho ele 1608. 

2.0 A transfcrencia da sécle deste governo para o 
R io ele Janeiro, com jurisdicção na capitania de S. Vicente; 
sendo nomeado governador, em 3 de Abril ele 16 3 7, o 
general Salvador Corrêa de Sá c Benevides, filho ele :Martim 
de Sá que fora capitão-mór ]oco-tenente do donatario na 
capitania de S. Vicente em 1618. 

3. 0 A constituição ele todas as capitanias elo sul em 

(*) Nessa occasião, segundo refere PJmJtO TAQUES, esse gover
nador, D. Francisco de Souza, trouxe alvarás, co m a data de 2 de Janeiro 
de 1608, c as seguintes faculdades : 

a) Pura dar o fôro de fidalgo da casn. real, e o titulo de Dona 
para as mulheres, a quatro pessoas. 

b) Para dm· o fôro de fidalgo caval!eiro, a cem pessoas. 

c ) Pam conferir o habito da Ordem ele Christo, a dezoito 
pessoas. 

d) Para gratificar, com a tença ele 50~000, a seis pessoas, c 
com a de 2ogooo, a doze. 

e) Para fuzer mercê da serventia vitalícia de officios de justiça, 
sem limite do numero de pessoas. 

E accrescenta P .EDRO TAQUES: «E out.ros mais alvarás de diversas 
regalias, os quaes todos se acham regi trados na camara de S. Paulo, 
liv. tit. 1G07, desde fi. 30 ltté f!. 37. E dos mesmos ou da maior parte 
delles faz menção D. Antonio Caetano ele Souza, clerigo regular da Divina 
Providencia, no seu livro 'Titulas dos g1·ancles ele Pm·tugal, tratando elo 
marquez elas Minas. , 

Em sua Ch1·nnologia, AzEVEDO i\'ÜuQ1TES, citando a PEnno TAQUES, 

confunde a data de 2 de Janeiro de 1608, desses aharús, com a da 
provisão régia ( 15 de Junho de 16( 8) crea.ndo governo separado em 
S. Vicente. E' anterior n elos alvarás, porque, rlesdc que D. Fnwcisco de 
Souza, então govemador ger al elo Estado na Bahia, esteve em S. Paulo, 
1599-1602, com seu secretario Pedro Taques, voltando após esse tempo 
para Portngal com a JJoticia das descobertas das minas de ouro em 1597 
na serra de .laguamimbaba (hoje ]fanti'J.uei?·a) c nas de Ja?·agurí e de 
Vutzwuna, foi estudado esse assumpto; sendo afinal resolvida sua nomeação 
para administrador gnral elas minas, em 1607. No anuo seguinte, e 
á vista da conrcniencia ele uiio ficar a capitania de S. Vicente su bordinacla 
ao governo geral na J3ahia, foi que El-Rei Filippe IH da Hespanha e li ele 
Portugal, então em Lerma, mandou expedir a referida provisão de 15 de 
Junho ; reunindo assim D. Francisco de Souza as duas qualitlades. 
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um governo separado do geral do Brazil, por carta régia de 
1 O de Julho de 1 6 58 ; sendo nomeado governador geral o 
supra-referido general Salvador Corrêa de Sá e Benevides. 

. 4. 0 A desannexação da capitania de S. Paulo c 
1Yhnas com governo separado c independente do do R io 
de Janeiro, por cartas régias de 3 ele Novembro de 1709 ; 
sendo nomeado seu primeiro governador e capitão-general 
Antonio de Albuquerque Coelho de Carvalho. (*) 

5. 0 A dcsanncxação de Minas Geraes para formar 
uma capitania separada e independente ela ele S. Paulo, por 
provisão régia de 20 de Fevereiro de 1720. 

6. 0 A clesannexação de todo o territorio de Santa 
Catharina c R io-Grande do Sul, ela capitania de S. Paulo, 
para ser anncxado á do Rio de Janeiro, por carta régia de 
11 de Agosto de 1738 e alvará de 18 de Dezembro 
de 1741. 

7. 0 A clesannexação elos territorios elas mmas de 
Cuyabá c Goyaz, da capitania de S. Paulo, para. formarem 
duas capitanias separadas e independentes, por alvará de 9 
de .Maio ele 17 48. 

8. 0 A extincção da capitania de S. Paulo e sua 
~eu?i tio á do R io d~ Janeiro, pelo mesmo alvará de 9 de 
ia10 de 17 48 : o q ue somente em 1. 0 de Março de 17 50 --(*) Este mesmo Coelho de Carvalho, sendo governadot· e capitão 

general do Maranhão, 1690-1701, provocou ele El-Rci D. Pedro II a 
expedição da carta régia de 2 ele Novembro de 1693, aos officiaes da 
~~lllat:a de S. Paulo, para que fosse 1nmido o paulista Francisco Dias de 

1
.CJ. uerra, o qual • internara-se nos sertões daquella capitania e fizera 

âtan~1es destruições e hosti lidade nas alclêas domesti cas» . Francisco Dias 
u e Stqueira fa.!leceu na cidade da Bahia. lá deixando grosso cabedal. Era 
S~to . de Anna Pires, casada em segr;ndas nupcias com Francisco de 
g JqueJra: portuguez, e cunhada de Bar tholomeu Bueno ele Ribeira, na 
Nen~alogta, Linha A, IV. (PEDRO TAQUES, Nobilia?·chia Paulistana, na 
p;~zsta ~o Inst·ituto Elistoi'ico, Geogn'l'hico e Et!mog?-n:phico do B1·a::il, XXXIV, 

1 te Pl'lmeira., pags. 11 a 14. ) 
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teve execução, retirando-se o governador c c~pitão-general 
D. Luiz de Mascarenhas. C') 

9. 0 A restauração da capitania de S. Paulo com 
governo independente do do Rio de Janeiro, por carta régia 
de 6 de Janeiro de 17 6 5 ; sendo nomeado govcmaclor c 
capitão-general D. Luiz Antonio de Souza Botelho, autorisaclo 
a crear villas e freguezias onde julgasse conveniente, por 
carta régia de 2 6 ele J anciro do mesmo anuo. 

E do que fica exposto vê-se quaes eram os limites 
da capitania de S. Vicente, depois - ele S. Paulo. Desde 
Macabé até o extremo sul; c todo o sertão, comprehenclendo 
Minas, Matto-Grosso e Goyaz, e confinando portanto ao sul 
c oestP. com as possessões hespn.nholas, ·c ao norte com Para, 
Maranhão, P ianby, Pernambuco, Bahia c Espírito-Santo. 
Reduzida successivamente, por perda ele tcnitorios a fim de 
se formaren1 capitanias novas, depois ele haver sido subord inacla 
ao governo elo R io ele Janeiro em 1637, ainda, que voltasse 
a constituir depo is, em 1709, governo separado c independente, 
vio-se afinal abatida e cxtincta em 17 48, com governo subor
dinarlo ao elo Rio ele Janeiro, pela segunda vez, reaclquirinclo 
só em 17 6 5 a posição ele governo separado c independente ! 

Con iclcradas as quatro datas, 17 48 ( extincção da 
capitania), 17 53 (incorporação ela capitania á Coràa, com 
indemnisação ao donatario ), 17 6 3 ( transfercncia do vice-rei 
do Brazil para o R io ele J anciro ), c 17 6 5 (resta mação de 
governo separado e independente em S. Paulo ), além das 
cl esannexações anteriores a 17 48, é licito suspeitar que o 
governo de Portugal cogitava de pciorar a condição elo 
clonatario para diminuir a indemnisação ; tanto mais concor
rendo a variedade ele decisões na famosa questão elo conde 
de Monsanto, no scculo anterior, e o auto de posse pela 

(*) Dizia E l-Rei naquelle alva,rá: « por ter r esolnto se criem 
de novo dois governos, um nas minas ele Goyaz, c antro nas ele Cuyabá, 
e co nsiderar ser clesnecessa.ri o que haja mais em S. Paulo governador com 
patente de capitão general. • O governador , subalterno do do Rio de 
Janeiro, devia residir em Santos. 
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Corôa real, na camara de S. Paulo, em 25 de Fevereiro de 
1714, na qual foi comprehendida a capitania de Santo 
Amaro, e tambcm grande parte da capitania de S. Vicente, 
como já ficou referido. 

Chicanas do tempo ! 

O governo de Portugal rcsolvêra fundar no Brazil 
nn1 govemo geral, com sécle na Bahia; e Thomé ele Souza 
foi o primeiro governador geral do Estado, segundo ja foi 
referido, em 1549. Vieram com elle o muito illustrado 
padre Manoel da Nobrega, como superior, e mais alguns 
padres ela Companhia de Jesus. Da Bahia, o padre Manoel 
da N obrega, acompanhado dos padres Leonardo Nunes, 
~ffonso Braz e Diogo Jacome, veio para a capitania de 
S. Vieente em Novembro do mesmo anno; c, em Junho 
de 1550, é fundado na villa de S. Vicente o Collegio da 
Companhia. Neste Collcgio, estando de visita, o padre Manoel 
da Nobrega recebeu a carta pattcntc, pela qual o fundador, 
depois Santo Ignacio de Loyola, o nomeou Provincial do Brazil. 

Mais tarde vieram o padre Manoel ele Paiva, superior, 
0 padre José c1 e A nchicta, c outros. Fundaram o Collegio 
de S. Paulo em Janeiro de 15 54; e, desde c nU\ o, por causa 
da escravisação dos gentios, começou uma lucta surda e 
latente entre os padres jesuítas c os que queriam especular 
com os infelizes indigenas. 

Entretanto, outra causa não deixára de concorrer 
originariamente para crcar um certo conflicto entre os padres 
da Companhia c os que acompanhavam a João Ramalho: 
--;-a fundação da villa de S. Paulo, em prejuizo da de 
Santo André. C') --d (*) Frei GASPAR DA MADRE DE DEUS, J.ltfemO?·ias pam a kisto?"Ía 
a capitania ele S. P aulo, I, 158, explica este confiicto ; e diz que o 

Pelounnbo foi levantado em Santo André aos 8 el0 Abril ele 1553. 

1 Era situada lÍ. margem direita elo ribeirão Gu.apituba, na paragem 
~ laBmada Bo1·cla elo Campo, ora dentro elos limites da freguezia ele 
' · ernardo. 
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Sem embargo da opposição ele João R:-tmnJho, a 
villa de Santo André foi demolida em 1560; mas, ja ante
rim·mente, a pedido elos padres ela Companhia, para melhor 
e mais comrnodamente poderem instruir os ncophytos, TebyTeçd, 
senhor de Pú·a-tininga, c Caha-vby, senhor de Ge1·ibcttyba, 
aquelle baptisaclo com o nome ele JJim·tim Affonso, c este 
com o de João, estavam mudados para S. Paulo. ("·) 

Não soffrcn João Ramalho com pacicncia esse golpe; 
c, excitando um innão ele T ebyTeçá, de nome Ar·a:ray c;;·), 
este c outros indígenas retiraram-se da antiga alclôa de 
Pú·a-tininga, e, reunindo-se depois a tupú, cr.rr~jós c tamoyos, 
ãssaltaram a nascente villa de S. Paulo, no dia 10 ele J ulho 
ele 15 62. Foram rechaçados pelos portuguczes, e pelos 
indígenas commandaclos por Teby'reçâ em pessoa; e Teby1·eçâ 
pouco tempo sobreviveu á esta victoria, pois que fallcccu em 
2 5 ele Dezembro desse mesmo anno, com todos os sacramentos. 

Essa derrota veio aggravar ainda mais os resentimentos 
dos prejudicados; c, accumuladas as causas, rle anno em 
anuo, afinal as paixões fizeram explosão, já em principio do 
seculo X V li. 

Tornou-se interprete desses sentimentos a camara da 
mesma villa rle S. Paulo, representando em 1 O de Junho 
ele 1612 contra os padres da Companhia. Nada, porém, 
obteve do governo; porque o interesse maior era o ela boa 
catechcse, e sem duvida só os padres da Companhia, tfio 
bem aceitos pelos incligenas, podiam fazel -a com vantagem. 
Isto mesmo reconheceu o papa U rbano VIII; dando por 
uma bulia ele Março de 1638 á Companhi a ele Jesus a 
clirecção elos índios. 

(*) A villa de S. Paulo ficon completamente fundada e r eco
nhecida em 5 de Abril de 1560, data da respectiva provisão. 

O cacique Teby1·eçá fundou suas casas no logar em que depois 
foi edificado o mosteiro de S. Bento. Os antigos denominavam Ru.a de 
1Yfa1·tim .A_ffonso ( Teby1·eçá) a que ainda hoje traz o nome de S. Bento. 

("'*) M ACHADO DE 0UYEI11A, Quacl1·o histo1·ico ela p1·ovinci(t ele 
S. Paulo, es<;reveu Uru?·ay . Parece que foi inexacto. 
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A animosidade contra os padres Cla Companhia 
augnwntou com a noticia das queixas c das reclamações dos 
que assistira.m, afflictos, em 162 8- 16 34, á destruição das 
redncçõcs elo G ocwa, fructo do setenta e quatro annos de 
fadigas e de trabalhos apostolicos. 

Estas reducções estavam sob a direcção dos padres 
da Companhia., clcs(lc o scculo anterior; e os padres as 
~inham formado no interesse ela paz e ela domesticação da 
mfel iz raça indígena. Mas, os bcmcleú·antes ele S. Paulo, 
descendentes em grande parte do portugnez João Rama lho 
com varias indígenas, e de outros que vieram depois, resol
veram a invasão do territorio occupa.do por aqnellas rcclucções, 
tomando por chefe Antonio Raposo, já experimentado por 
suas crueldades contra os gentios em outras emprezas ele 
menor valia. 

A bulia ele 16 3 8 fo i o resultado daquellas queixas 
0 reclamações elos padres da Companhia, a proposito das 
recl ucçõos do GoaTa. 

Essas reducçõcs foram formadas de restos de varias 
tribus, predom inand~ pelo maior numero a tribu puw·any, 
que por isso deu o m.aio1-ctl. Ao principio estn.cionavam 
entre os rios Para.na c Paraguay; mas, acossados pelos 
hespan hoes, reuniram-se, aquern elo rio Paraná, ás margens 
do rio Uruguay, sob a consta nte c paternal direcção elos 
padres da Companhia de Jesus. 

O Goam, propriamente dito, era dividido em duas 
sceçõef';, com a interposição do rio Tibagy, affluentc oriental do 
Pa.ra:H1, c formado de quatorze reducções; sendo Ciuclad-Real 
a pr~ncipal c tambem a mais populosa, situada na conflucncia 
do n p· . 'b . 1 p , . l F . 0 1qmry, tl~t utano r o arm~a em sua margem onenta.. 

01 1Iladas em 1 b57, c desenvolvidas no correr dos tempos 
co~ mais ele cem mil indio~, n<'io apresentamm em 1634 
scnao vestígios. 

Ainda depois, os padres da Companhia formaram 
oito d , re U(!)Ções em territorio equiclistante dos rios Pa,rana e 
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Paraguay, levando para lá, c para o seu grande estabe
lecimento denominado Xerez, em Paraguay, os restos dos 
destroçados indígenas. Mas, não escaparam, ainda ahi, á 
furia dos exploradores do gentio, já então ligados aos hes
panhoes do Paraguay: essas novas reducçõcs, c até o Xerez, 
foram destruiclas completamente, e reduzidos á escravidão 
muitos desgraçados indios. Entretanto, os bandeirantes de 
Ph·a-tininga soffreram nessas ultimas refregas um desastre 
que os obrigou a não mais voltarem ao Paraguay. 

A supra-referida bulla. de Março de 1638 não podia 
deixar de exacerbar ainda mais os unimos elos que explo
ravam o serviço dos indios; e, pois, no Rio de Janeiro, e 
depois em Santos, S. Vicente, S. Paulo e Parnahyba, ergueram 
elles manifr.stações hostis aos padres da Companhia. Se no 
Rio de Janeiro o governador Salvador Corrêa ele SR. logrou 
abafar a revolta, obtendo que a bulla. não tivesse alli execução, 
não aconteceu o mesmo em S. P<wlo, longe de sua acção. 
Com effeito, no dia 13 de J ul ho de 1640, foram expulsos 
violentamente de seu Collegio o reitor Nicolau Botelho, mais 
quatro padres c dons leigos. 

Tambem nesta cpocha a população da villa de 
S. Paulo andava muito trabalhada de odios nas familias. E 
foi então que occon:eu, mesmo no pateo da matriz (*), aquclla 
lncta entre Pedro Taques (irmão de Lourenço Castanho 
Taques) c Fernando de Camargo C"'), sahindo ambos 

(*) E' hoje a Sé cathedral. 
(**) Era neto de Francisco de Camargo e de sua mulher 

:!). Beatriz de la Pena, naturaes da Hespanha, vindos para S. Paulo em 
mearlo do scculo XVI. E filho de José Ortiz de Cam'<trgo e de sua mulher 
D. Leonor Domiugues. 

Este José Ortiz ele Camargo foi o tronco da familia de Carna?·gos, 
rival e inimiga da de Pi?·es. Foi um seu filho, do mesmo nome, o promotor 
da guerra entre aquellas famílias . 

Amador Bueno de Ribeira era PiTes, por sua mãe D. Maria 
Pires, filha de Salvador Pires que fui casado com D. Mécia Fernandes; 
esta, neta de Antonio Rodrigues, companheiro de João Ramalho, e casado 
com a india Antonia Rodrigues, filha de Pi•Jui7·oby, chefe indio maioral da 
alrlêa de Un,?·ay; aquelle, filho de outro talvaclor Pires, cavalleiro fidalgo, 
e de sua mulher D. Maria Rodrigues. 
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feridos, c mortos vanos que correram a intrometter-sc na 
contenda. Em 1 641, Fernando de Camargo, á falsa fé, 
ferio a Pedro Taques pelas costas com uma adaga, e matou-o 
instantaneamente. 

O anuo de 1641 começára em verdade muito agitado: 
c, coincidindo a noticia da restauração de Portugal c a da 
acclarnação de D. João IV, foi feita egual acclamação, em 
Santos, no mez de Março; não o sendo na villa de S. Paulo, 
no dia 1.0 de Abril, porque urna conjuração de hespanhocs 
(entre os quacs dons genros de Amador Bueno de Ribeira., 
D. Francisco Mathcos Rendon c D. Joiio Matheos Rendon ), 
suscitando uma manifestação popular, cntendêra · ntil accla
mar aquelle mesmo Amador Bueno-rei de S. Paulo! C") 
Felizmente para Amador Bueno c para os conjurados, a 
acclamaç:\o mlo teve effcito algum, graças ao bom senso do 

Mas, alliaram-se, pelo casamento , com a familia de Cama1·gos 
uma irmã. e. um irmão ele Amador Bueno. A irmã, D. Isabel de Ribeira, 
~'tsou-se . com Francisco ele Camargo; e o irmã.o, Barthol_omeu Bueno, co~n 

C 
. . Mananna ele Camargo: ambos irmãos elo sol.Jr ed1to Fernando ae 
amargo. 

Veja-se AZEVEDO lYLAJlQUES, Apontrrmentos histO?'ÍCOS a~ S. Paulo, 
nos nomes José Ortiz ele Camm·go e Salvado?· Pi·res, pae e filho . 

(*) Vêr adiante a genealogia, Linha A, V e VI. 

Os hespanl10 es não podiam ter recebido com calma a noticia ela 
~-~stauraçiio de Portugal, que importára a derrota ela Hespanha, e, pois, 
·lataram de impedir, por esse meio, a acclamação de D. João IV, na 
esperança de manterem para Castella a importante capitania de S. VicentP, 
~~e . então compreltendia o sul intei ro e a maior extensão do sertão elo 
~azi! .. E' essa a opinião de frei GASPAll DA MADRE DE DEUS, nas 

1 e.mo~·zas pa1·~~ a histo?·ia da capitania de S. Vicente, e a de outros 
c li omstas e b1storiadores. 

Mas, a conjuração dos hespanhoes, não tendo sido senão o assomo 
}
1atural , elo patriotismo ferido, nada teve ele ceusuravel. Se, entretanto, 
ossem Dom succediclos, teriam sido heróes. Sempre a etema llist.oria elas 

revoluções e elos factus consummaclos! A acclamação elo proprio D. João IV 
e a restauração de Portua:al foram fructos de uma revolurfio feliz; sem emb · ~ ~ 
. . argo da celebre obra elo jurisconsulto FnAl'icrsoo Vm,Asoo DE Gouv11:A, 
llltltulada Just't .Acclamaçâo elo Se?·enissimo Rey de P01·tugal D. Jorlo IV, 
e elo que antes oscrevêra o outro junsconsulto JoAo Puno Rnmmo, cabeça 
0 promotor da acclamação do mesmo D. João IV. 
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velho paulista, e ao auxilio 
S. Bento que o recolheram, e, 
tal proposito o povo. 

dos frades do mosteiro de 
após, sahiram a dissuadir de 

A acclamação ele D. João IV foi feita definitivamente, 
na vill a ele S. Paulo, no dia 3 de Abri l; lavrando-se em 
camara um auto que foi assignaclo, entre outros, por Lourenço 
Castanho Taques. ("') 

Depois scguio-se uma penclcncia, até 16 53, para a 
readmissão dos jesuítas; porque o governo ele Portugal, o 
o·overna.dor no Rio de Janeiro, Salvador Corrêa de Sá e 
I:' 

Benevides, c as autoridades em geral, reclamavam isso, c 
traziam os implicados sob a pressão de processos, ele perse
guições c de prisões, além elas excommunhões incorridas . 
E m vão o supra-referido governador do Rio de Janeiro 
tentou visitar a villa do S. Paulo, a fim ele pacificar os 
animos; os revoltados cortaram a estrada, e em. outros 
pontos ela mesma estrada levantaram paliçadas, para obstarem-;
lhe a viagem. A carnara ele S. Vieente, porém, estava ele 
melhor accàrdo; c eonviclára mesmo a de S. Paulo a re:fiectir 
sobre o assumpto, porque fora violento o acto da expulsão 
dos padres em 1640, e continuariam as devassas e os 
processos. A camara ele S . Paulo cedeu; e disso tomou 
assento no dia 18 de Maio de 1641, comtanto que os padres 
da Companhia aceitassern certas condições : no dia seguinte, 
porérn, nova desordem popula.r, para obrigar a camara a 
revogar o assento anterior! C') Nova resistencia fez ainda 
o então denominado povo á execução do alvan1 ele 3 de 
Outubro ele 1642, ele D. João IV, para que os padres 
expulsos fossem restituiclos ao seu Collegio em S. Paulo ! 

(*) Yêr adiante a genealogia, Linha B, IV. El-Rei agradeceu 
essa prova de fidelidade por cnrt a de 24 de Setembro de 1643. 

(**) Os padres Lb Companhia de Jesus attribuiam ás ordens 
monasticas co-participação nessPs mo vimentos, especialmente á de Santo 
Antonio, depois S. Francisco , de q ne era guardião frei F rancisco dos 
Santos. .A. historia du Compan l1üt de Jesus assignulu, em todo o mundo, 
essa rivalidade, que não 11odi~t deixar de manifestar-se tambem nu cupitaniu 
de S. Vicente. 
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E corria o anuo de 1647, quando vew o alvará de 
7 de Outubro (r-), concedendo perdão a todos os indivíduos 
que em S. Paulo, S. Vicente, Santos, Mogy elas Cruzes, 
Parnahyba e Rio de Janeiro haviam tomado parte na expulsão 
dos jesuítas, não podendo, porém, ter effeito senão depois de 
rcadmittidos os padres. Só aos 14 de Maio de 16 53 foi 
assignaclo em S. Vicente o accórdo para a restituição dcllcs 
aos seus Collegios na capitania, mediante condições aceitas 
por uma e outra parte ! C'*) 

Nesse mesmo mez de Mn.io de 16 53, dias antes, o 
JUIZ ordinario Fernando de Camargo ("1''~") foge com as chaves 
da camara, obrigando o ouvidor-geral João Velho c1e Azevedo 
~ mandar arrombar as portas e o cofre. Este ouvidor-geral, 
fazenrlo queimar os pelouros velhos, convocou os vereadores 
do anuo passado para continuarem em exercício até nova 
eleição. Fernando de Camargo e seu irmão José Ortiz de 
Camargo congregaram seus sequazes, c, armados, tentam 
entrar na villa ele S. Paulo no dia 5 de Fevereiro de 1654; 
a camara reunio-sc, porém, e resolveu pedir auxilio ao 
capitão-mór, o qual residia em Santos. No dia 7 entram ; 
c, dirigindo-se á camara, José Ortiz ele Camargo adianta-se 
e apresenta a provisão que o nomeava ouvidor! A camara 
nega-lhe a posse ; c neste sentido afixa edital. Mas, no dia 
9, re.unida a camara com o capitúo-mór, e pessoas notavcis 
da vllla, entre as quacs o visitador da Companhia ele Jesus, 
0 abbadc do mosteiro de S. Bento, o prior elo convento do 
Carmo c o governador do convento de S. Francisco, ordens 

(*) Foi João Pires, chefe então da família elos Pi1·es, quem, com 
s~u amigo Fernão Dias Paes, conseguia a r eadmi ssão dos padres jesuítas, 
~ tendo antes este alvará. A.diante, no ca1Jitulo XI, damos os documentos 

essa readmissão. 

de _ (**) El-Rei agradeceu aos paulistas, por carta de 11 ele Dezembro 
16n4, a r eacl miEsão dos j esuitas. 

d . L (**';') O mesmo que assassinára em 1 G40 a Pedro Taques, irmão 
d~ f Ol~t~enço Castanho Taques, e filho do outro Pedro Taques-fundador 

am!l1a Taques Pompev. 

Vêr adiante a genealogia, Linha B, III e IV. 
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monasticas ja existentes C'"), é resolvido conservar a José 
Ortiz de Camargo no cargo de ouvidor, sem porém poder usar 
da provisão, até chegar o ouvidor syndicantc. Este accórdo, 
ao qual não se quiz snjcitar o referido Ortiz, foi approvado 
por provisão régia de 3 de Ontnbro do mesmo anno, tendo 
sido declarados nnllos os actos praticados por José Ortiz de 
Camargo na qualidade de ouvidor ela capitania. 

(*) O mosteiro de S. Bento foi fundado em S. Paulo, no anuo 
de 1600, por frei Matheus da Ascensão, na ermida erecta em 1598 por 
devoção do governador D. Francisco de Souza e por frei Mauro Teixeira, 
dedicada á Nossa Senhora do Montserrate. Para a fundação deste 
mosteiro foram concedidas pelo capitão-mór Jorge Corrêa, em 4 de Julho 
de 1598, duas sesmarias, como vê-se no respectivo livro de registros na 
Tbesonraria de Fazentla. A egreja foi reconstruída em 1650 por Fernão 
Dias Paes, que se obrigou, por si e por seus descendentes, a dal-a 
prompta de tudo, inclusive al~·aias, sob a condiçilo de ter para sua familia 
na capella-mór um carneiro ou jazigo, e as~im mais duas sepulturas nas 
ilhaq?;as do dito carneiro. 

O mosteiro de Parnaby ba foi fundado em 1643 ; o ele Santos, em 
1650; o de Sorocaba, em 1661; e o de Juncliahy, em 1668. 

- O convento do Carmo foi fundado em S. Paulo, no anno de 
1594, por frei Antonio de S. Paulo, em terras doadas por Braz Cubas, 
que havia fallecido em 1592, em Santos. 

O convento de Santos jft estava fundado desde 6 de Janeiro de 
1580, por frei Domingos Freire. Em 1599 foi transferida a edificação, já 
começada no lugar de Nossa Senhora da Graça, para os terrenos doados 
por Braz Cubas, em escriptura de 31 ele Agosto de 1589. 

O convento de Mogy das Cruzes foi fundado em 1629, a pedido 
da camara e do vigario, por frei João da Cruz e por frei Manoel Pereira. 

O convento ele Itú foi fundado em 1719 pelo padre commissario 
frei João Baptista de Jesus, por autorisaçiio de D. João V, a pedido das 
camaras de Itú e de Sorocaba. 

- O convento de S. Francisco foi fundado em S. Paulo, em 
16{0, depois do exame do local por frei Manoel de Santa Marin., custodio 
enviado para executar o alvará de '29 de Novembro de 1624, que auto
risára a fundação ele conventos de franciscanos na capitania ele S. Vicente. 
O referido custoclio, em 1639, tendo examinado o local e os recursos 
necessarios para a ordem em Santos e em S. Paulo, voltou á Bahia e 
reunia capitulo em 6 clf:' Agosto desse anno: o capitulo resolveu fundar 
o~ dons conventos, e nomeou prelados fundadores, do de S. Paulo frei 
Francisco dos Santos, e do de Santos frei Pedro de S. Paulo, os quaes, 
acompanhados de outros irmãos, chegaram a Santos em 25 de Janeiro de 
1640. O convento de S. Paulo foi ao principio em uma casa junto á 
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Não obstante, a agitação continuou em S. Paulo, em 
16 55, já então com o vi gari o Domingos Gomes Albcrnaz, 
deposto pelo povo c camara ; ficando com as funcções 
paroc!uaes o coadj ntor padre Anaclcto Lobo! O vigario, 
munindo-se de novas provisões, volta em 28 de Maio de 
16 56, com gente armada, e toma conta da egreja; mas, 
reune-se o povo, e a camara, depois de apresentadas as 
provisões, resolve não consentir que exerça as funcçõcs paro
chiaes até decisão do governo, ao qual representa com o povo! 

No estado de turbulencia da capitania de S. Vicente, 
para o qne concorrêra principalmente a incerteza d.os direitos 
do verdadeiro donatario della, desde quo começara a famosa 
c:cmanda do conde de l\fonsa.nto eom Lopo do Souza, con
tinuada . depois com a condessa ele Vimiciro, o governo de 
Portugal teve uccessidade de attendcr mais seriamente para 
esta região do Brazil. A ccrescia o facto da fraqueza do 

ermida ele Santo Antonio (ainda existe já augment.ada, á rua Direita); 
lllas, em 1643, vindo a S. Paulo o segundo custodio frei Francisco das 
Ne.ves, não approvou o local, e tleterminOLl a mudança para o em que é 
hoJe a Faculdade de Direito, e mudou a denominação de Santo Antonio 
Para a ele S. F?·ancisco e S. Domingos. 

O convento ele Santos mn,nteve a denominação de Santo .Antonio; 
e no loeal, em que depois foi o cemiterio publico, é hoje a estação da 
estrada de ferro ele Santos a Jundiahy (companhia ingleza ), restando 
apenas a egreja. 

O ele S. Sebastião foi fundado a 11 de Maio de 1650 pelo com
missario frei Macêo de S. Francisco. 

O de Itanhaen foi fundado em 1655 por frei Melchior de 
S. Francisco, a pedido dos moradores ao custc>clio frei Daniel de 
S. Francisco, que a determinou em capitulo celebrado na Bahia aos 14 
de Setembro de 1653. 

ituano. 
O ele Itú foi fundado em 170-! por frei Filippe ele Campos, 

J . , O de Taubaté foi fundado em 25 de Abril de 1764: por frei 
d810 11)~no de S. Braz, a requerimento da camara, nobreza e povo, e depois 
e o bt1das as licenças necessarias. 

-Todos estes conventos foram fundados, apezar da probibição 
~~arada no alvará de 16 de Outubro el e 1609, e depoi na carta régia de 
. ~e Dezembro de 1683: - o que prova que o poder civil não deve 
lngern·-se no que não é de sua natural competencia. 
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governador geral do Estado na Bahia, conde de Athouguia, 
approvando, em 24 de Novembro de 16 55, a concordata 
feita em S. Paulo para que, nas eleições ela camara, 
entrassem sernpre clahi em diante pessoas elas famílias dos 
Pires e dos CGW'1Ct1'"!JOS em numero egual, havendo porém um 
neutral! C) E, pois, foi reorganisado o governo das capitanias 
do sul, e creado nellas, tendo por sé ele o Rio de Janeiro, 
um governo geral, sepm·ado do da Bahia; c continuou corno 
governador geral o mesmo Salvador Corrêa ele Sá e Benevides : 
tudo por carta régia de 1 O de Julho de 16 58 , segundo já 
foi referido em outro lugar. 

Este governador geral, q uercnclo v1s1tar a villa de 
S. Paulo, e já esta ndo em Santos, teve noticia de um motim . 
naquella villa, havendo o povo levantado gritos sediciosos, em. 
frente á. casa dos juizes ordinarios c dos officia.es da ca~1a.ra, 
embora com vivas a E l-Rei D . Affonso : tudo isso porque o 
governador era tido e havido como contrario á escra Yisação 
~ " 
dos indios, e favoravel aos padres ela Companhia (le Jesus . 
Estes factos occoneram em 2 de Novembro de 1660; c 
tinham inteira relação com o movimento já iniciado em 
grande parte no Rio ele Jane iro, onde a cama r a c o povo, 
no mesmo mez elo Novem.bro, em ausencia elo governador 
gerai, clepL zeram do govemo trino, em que haviam sido 
deixados, Thomé Corrêa de Alvarenga, govemador ela praça, 
sargento-mór Martim Corrêa Vasqucs, e Pedro de Souza. 
Pereirn, provedor da fazenda real, c os fizeram prender em 
üma fortaleza, declarando negar ta.mbem inteiramente obe
diencia, dahi em diante, ao proprio governador geral ! 

(*) Esta concordata foi depoi approvada tambem pot· cartas 
régias de 23 el e Julho de 1674 e 28 de Dezembro <le 1688; ficautlo, em 
consequencia, perdoados os compromettidos naquella lucta ele mais uc 
dous annos, na qual, entretanto, fôra derramado tanto sangue! 

Quanta anarcuia e fraqueza administrativa! 
I sto foi a reprodncção do occorrido em Roma, onde existia uma 

lei, Jla qual se ordenava que, havendo competcncia no senado sobre os 
consulados, precedessem a todos os oppositores os que descendessem da 
geração elos Sylvios, Tor quatos e Fabricios, conforme r efere A. DE Vrr,LAS

Bo.As E SAMPAIO , Nobilia?·chia Po?·tugue:m, III. 
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Em relação á villa elo S. Paulo, o governador geral 
mandou publicar, em 15 elo sobredito mez, um bando 
suspendendo do exercício de seus cargos o ouvidor Antonio 
Lopes de Medeiros e o JUIZ ordinario D. Simão de Toledo 
Piza. (*) 

Em relação ao Rio de Janeiro, quiz voltar para lá 
com mór urgencia, a fim ele socegar o tumulto o castigar 
os cabeças e · autores da sedição. Não o consentia Lourenço 
Càstanh~ Taques - o velho C'"*), a quem D. João IV havia 
eseripto uma carta recommendanelo ajuda e favor ao gover
nador · geral, tambem nomeado administrador geral elas minas 
de ouro e prata na capitania, a fim de não tel' embaraços 
na diligencia elos descobrimentos, a que era enviado. E, 
porque Lourenço Castanho Taques interpuzesse seus bons 
officios ante o governador geral, este mandou publicar em 
Santos, no dia 1. 0 de Janeiro ele 16 61, um bando perdoando 
a.os que se haviam comprometticlo em S. Paulo e tinham 
~Ido pronunciados na devassa que se tirou. Entretanto, 
lllsistindo o governador o·eral em voltar ao Rio de Janeiro, 

b 

ape:tar das instancias ele Lourenço Castanho Taques e elo 
grande respeito que este merecia, para o quo se l'he uniram 
os paulistas ele primeira nobreza, assentou o mesmo Lourenço 
Castanho Taques acompanhai-o com forças de armas até lá; 
mas nem este auxilio elle admittio. 

Assim desenganado ela aceitação de seus tão leaes 
serviços á causa ela restamação da ordem publica no Rio. de 

(*) Vêt· adiante a genealogia, Linhas unidas A e B, II, com 
rcferencia ao capitão-mór D. Diogo de Toledo Lara, seu neto. 

Com o mesmo nome teve outro neto, Dr. D. Sim ão de Toledo Piza, 
que? em 1670-1690, foi jui;;; ordinario e juiz de orphãos em S. Paulo; 
ouvidor e corregedor da capitania de S. Paulo e S. Vicente; capitã.o-mór 
governador da mesma capitania. 

(**) Vêr adiante a genealogia, Linha B, IV, com referencia a 
esse mesmo nome. PEDRO TaQUES, 1Vobilim·chia Paulistana, tratando ele 
Lourenço Castanho Taques- o vellw, transcreveu a carta violenta de 16 
de Novembro de 1660 elos officiaes da camara elo B.io ele Janeiro aos da 
ele S. Paulo, e a resposta frouxa dos desta aos daquella em 18 de Dezembro 
do mesmo anno. 
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Janeiro, Lourenço Castanho Taques, usando de sua grande 
jnfiuencia em S. Paulo, ainda fez com que os prelados du.s 
religiões ou mosteiros, os cidadRos de primcii·a. nobreza, o 
senado da camara e o povo, em carta, c no nome de El-Rci, 
ponderassem ao governador geral os perigos de sua resolução. 
Essa ca.rta era assignadu. por todos os principaes da villa, 
mesmo os que traziu.m confiictos entre si, como por exemplo 
os da família. dos Pi?"es c os da família dos Cam.a1·gos; pelo 
vigario da egrcja Domingos Gomes Albernaz; pelo ouvidor 
Antonio Lopes de Medeiros c pelo juiz orclinario D. S imRo 
de Toledo Piza, que, corno já ficou referido, haviam sido 
suspensos pelo proprio governador geral em 15 de No vem bro 
de 1660; por Lourenço Castanho Taques, pac c filho; pelo 
capitão-mór Anton io R ibeiro de Moraes; c por Manoel 
Alves de Souza (<"), c outros paulistas de veneração e 
respeito. Nessa mesma carta, o governador geral é convidado 
a vir á villa. de S. Paulo, reconhecendo os assignatarios os 
sens grandes serviços e zelo pelo bem commmn, c dando-lhe 
satisfação pela offensa que lhe haviam feito em 1660. e·*) 

A resposta foi dada., já em S. Paulo, a 2 de Março 
ele 1661: c, depois de agradecer a mercê que lhe faziam 
em abonar as suas acções, declarou ter necessidade nrgentc 
de chegar ao R io de Janeiro, a dm· calô1· á obm dos galeões 
alli começada. E accrcsceutou, para aquietar os animos 
quanto aos nenhuns perigos a correr: « porque considero 
que os moradores, á vista do bando que já mandei lançar 
c lhes dava modo elo bom governo accommoclando-mc ás 
suas desconfianças, espero obrem como ]caes vassallos, conhe
cendo que a minha tcnção nií.o é mais que conservar a 

(*) Yür adiante a genealogia, Linhas unidas A c B, "VII, com 
r eferencia a João Mendes de Almeida. 

(**) Á7.EYEno ML\TI QUES, Ch,·o11ologia, dá á esta carta a data de 
3 de Março · de 1661 ; mas a resposta do gove rnador geral, transcripta 
por PEDRO TaQIJEf;, lVobilicwchia Paulistana, 6 do 2 elo mesmo Março de 
1661, e cscripta. de 8. Paulo. Um on outro errou a data respectiva. 
Acreditamos quo o erro é do primeiro; porque o governador geral não 
queria demorar-se. 
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jurisdiccão real· que, supposto com a ajuda de Vmcês. c 
desta ~apitania: e zelo dos moradores della no serviço real, 
podia eu tratar elo castigo, me conformo antes em obrar, 
em materias ele povo, com tocla a prudcncia, até resolução de 
Sua Magestarlc, para com ella obrar o qnc me mandar.» C) 

Desde esta epocha, c attendendo ao impulso que 
D. Affonso VI quiz dar f.t exploração das minas, encarregando 
a ~gosti nho Barbalho Bezerra a das de ouro e de prata, c 
a I< eruando Dias Paes Leme C"1f) a das de prata e de 
esmeraldas, desenvolveu-se para os paulistas a vida aventureira. 
~0.~. sertões.. Muitos, porém, mais amigos ?c .combates,, prc-

111 am a mternaç.ão para a caçada de mdws; e ate, em 
1666, Antonio Raposo, a frente de sessenta brancos e ele ---n.ffi. (*) Esta resposta do governador geral, attestando a sua energia, 

tma ao mesmo tempo a sua prudencia e o seu coração bondoso. 

refer . (**) Vêr adiante . a genealogia, Linhas unidas A e B, IV, com 
com e~cia ao dr. Francisco Leandro de Toledo Rcndon, por seu casamento 
nessa f. ~nu Leonissa de Abelho e Fortes, a qual teve por ascendentes, 
(seu' amtha Paes Leme, o dr Antonio Fortes de Bustamante Sá e Leme 
Roctr· pae ), D. Lucrecia Leme Borges de SiquP.ira (sua avó), Garcia 
Pedr~gue.s Paes Leme (seu bisavó), Fernando Dias Paes Leme (seu ter-avô), 

Dias Paes Leme (seu quarto-avô), e Fernão Dias Paes (quinto-avô). 

minas d Foi Fernando Dias Paes Leme o encarregado da descoberta das 
Garr.ia e !Jl~ata e elas famosas esmeraldas ; e era casado com D. Maria 
o trat Rodrigues Betim. Os historiadores e muitos documentos officiaes 
apenas am .somente por Fenuio Dias Paes, confuncliuclo:o com o avô, que 

asstm era chamado. 

exped· _ Seu fi lho Garcia Rodrigues Paes Leme o acompanhou nessa 
contin~ao aos ,sertões de Saba1·â-bossú c dos índios Mapaa:6s, em 16 72 ; e . 
Por prou~ _ apos :ma morte, 1680, as explorações; tendo sido nomeado, 
descobr~VIsao ele 23 de Outubro de 1683, capitào-mór das entradas e 
foi 1101~m~tos elas esmeraldas. Em 1702, por carta régia de 27 de Março, 
espaço dea ~ fidalgo cavalleiro da, casa real. Abrindo, á sua custa, no 
uma ca .~ cmco anuas, a estrada para as minas-gcraes, El-Rei escr eveu-lhe 
guard~ ' 1 ~ }Jura louvar-lhe esse acto . Teve o titulo e o pl'iYilegio ele 
.., "' mor elas · · .~.• eruanclo n· mmas por tres vielas, que findaram na pessoa de seu neto 
lHarço de 

1 
~a3s Paes Leme. Garcia Rodrigues l'aes Leme falleceu em 7 de 

8. 

Paes Len~s serviços elest.cs J!emão . Dias Pae~ Le~ne e Garcia Rodrigues 
todos 08 a . ~~nstam da lustona patna, ela leg1slaçuo de Portugal, e ele 

te tvos e cartorios IJUblicos em S. Paulo e no Rio de Janeiro. 
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outros tantos índios, não duvidou atravessar o Brazil, ele 
sudoeste a noroeste, escalar os Andes, chegar ao Pcrú, 
c dalli voltar, depois de varios combates, ao territorio 
do Brazil, mas já na. regtao banhada por affluentcs do 
Amazonas, desembarcando afinal no Guaporé ("'). Foi este 
mesmo sujeito que, como já ficou referido, 38 annos antes, 
em 1628-1629, investio, á frente de 900 mamelucos c ctc 
2000 sertanejos, as reclucçõcs elo Goa1·a, entre os rios 
Paraná e Uruguay, e desbaratou-as completamente, trazendo 
prisioneiros mais de 2500 índios. 

Era. tal a paixão pelas internações á caça dos gentios 
que, em 1672, o mestre de campo Paschoal Paes de 
Araujo (*"') seguia para os sertões de Goyaz e Bahia, c foi 
levando por diante muitas das nações do gentilismo, per
seguidas das suas tropas, até os territorios do Piauhy ("';•"'") 
e do Maranhão. Era então governador elo Estado c capitania 
do Maranhão Pedro Cezar de Menezes C''"""*") ; e sendo o 

(*) . Rio que nasce proximo á Villa-Bella, hoje Matto-Grosso, na 
província deste nome. 

Os indígenas o chamavam Ap01·é. Os hespanhoes o denominavam 
ltlunes; e ignoramos se ainda assim o nomeiam. 

(**) PEDRO TAQUES, 1Yob·i/-ia?·chia Paulistana., attribue essa 
expedição a Sebastião Paes de Barros, talvez apenas companheiro daquelle. 
Mas, BERREDO, Annaes histo1·icos do J.l{a?·anlu'io, 1187, confirma ser aquelle 
mesmo mestre de campo Paschoal Paes de Araujo. 

(***) Pela Provisão do Conselho Ultramarino ele 11 de Janeiro 
de 1715 foi desligado da capitania da Bahia, c subjeito á do Maranhão, 
o territorio do Piauhy. Sendo desde entfw mera. comarca desta. ultima. 
capitania, foi elevado á capitania. em 1718; não começando, porém, a ter 
governadore8 senão em 1758, segundo o attesta o padre AYims no CAsAr,, 
Co?·og?·aphia B?·a.silica, II, com referencia á provincia deste nome. 

PEDRO TAQ UES, Nobilia?·cllia Paulistana, e o padre Jos1~ D"E 
MORAES, Histo?·ia ela. Compa-nhia de Jesus nas e.l·tincta.~ p1·ovincia8 elo 
Mm·anhão e Pa1·á, I, 1, escrevem Piagui ou Piaguy, por ser esse o norne 
indigcna. A sua c:apital, que era então a antiga aldêa Calwobú, depois 
villa da Mocha, depois Oeim.,, á margem do rio Canindé, é hoje a cidade 
The?"e~ina, á margem do rio Parnahyba. 

(****) PEnrro TAQUES, .Nobilia?·c!Lia. Paulistana, não foi exacto 
ainda neste ponto, por dar ainda como governador do Estado do Maranhão 
Antonio ele Albuquerque Coelho ele Carva.lho, que em 9 de Junho de 
1671 findára o seu governo. Confundia dous factos, como adiante se verú. 
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seu primeiro cuidado o descobrimento do famoso rio Tocantins, 
nomeou para esta expedição o capitão Francisco da Motta 
Falcão; o qual, aproximando-se daquelle rio, encontrou a 
noticia de que insultava aquelles sertões, com uma tropa de 
paulistas, o já refcrirlo . mestre de campo, ainda depois de 
Ja ter reduzido a injusto captiveiro a nação dos indios 
gua1·a-j11. A pezar de avisado pelo commandante da expedição 
----:de que não podia fazer caçada de indios naquellc Estado, 
nao quiz abandonar aquella nação subjugada, c respondeu 
com dcsabrimcnto, uma e duas vezef;, sendo a segunda com 
~meaça ele resistencia pelas armas, conforme a narração 

e BERREDO, Annaes hútoricos do Estado do .11/aJ'anhão, 
1187-1190. 

1 
_ · Occorrendo isto em 1673, aprestava-se ele novo em 

6 14. o govemador Pedro Cezar de Menezes para outra 
~Xped 1~<1o ao Tocantins, especialmente para castigar o mestre 
~ carnpo Paschoal Paes el e Araujo, quando lh'o obstou a 
~legada. ele Antonio Raposo Tavares, tambem paulista, clerigo 
~ hab1to de S. Pedro, que viera de Lisbôa com a com

lllissão de reunir-se a aquelle mestre de campo e proseguir 
nos descobrimentos do famoso rio, afianç.ando todas as 
esperanças na intelligencia c esforços daqueÚe paulista. 

t Quando, em 1675, o padre Antonio Raposo Tavares 
on1ou P t J • a· . 

8 
_ or o nas terras oos m ws gum·a-;u, não encontrou 

enao a noticia de seu falleeimento. (*) 
d M Mais tarde, 1692- 1693, sendo governador do Estado 
fi~h aranhão Antonio de Albuquerque Coelho ele Carvalho (**), 

11 
° do antecessor de Pedro Cezar de Menezes, de egual 

0111e ta b · d d .' c 
111 em penetrou com suas tropas o sertão, m o 

eporsat'' "lcl d SL" d M h d a Ú ' e a Cl c a e e . mz o aran ão enten er-sc com 
~;u.e _e governador, outro paulista, Francisco Dias de Siqueira, 
fe_IJitao-~lÓr, ele alcunha Apuçá, por ser surdo. Este paulista 
~s extorsões e violencias nas aldêas dos indios 

~2 BE~REDO, Annaes ltisto?·icos do Estado do lrfamnltão, 1202. 
tomou Jl ) E o ~!~esmo que depois, em 1709-1710, foi nomeado, e 
1'AQDEs ~~se. fda. capitania de S. Paulo e Minas. A confüsão de PEDRO 

' Ja 1 e enda, nasceu disto . 



-122 -

catholicos daquelle Estado; a tal ponto que aquelle governador 
entendeu dever con'lmunicar a El-Rei D . Pedro II esse 
estranho procedimento. El-Rei, por carta de 2 de Novembro 
de 1693, ordenou aos officiaes da camara de S. Paulo que 
o castigassem. Esta carta régia, segundo PEnao TAQUES, 
Nobiliarchia PLwlistana, esta archivada na secretaria do 
conselho ultramarino, no livro das cartas do Rio de Janeiro, 
tit. 16 7 3, pag. 111 ; e é do thcor seguinte : 

« Tenho por noticias certas, que dessa capitania sahira 
por cabo de uma tropa Francisco Dias de Siqueira a 
penetrar os sertões do 1\!l:a.ranhão com ordens . suppostas, 
insinuando as levava para se fazer communicavcl aquelle 
Estado c.om o do Brazil, de que se seguira que o governador 
Antonio · de Albuquerque Coelho de Carvalho lhe dera os 
mantimentos e munições neccssarias, entendendo que o seu 
a.nimo seria de se empregar no meu real serviço e extincção 
do gentio de cerco, e que obrara tudo . pelo contrario, c 
que fizera grandes destruições e hostilidades nas aldêas 
domesticas, valendo-se deste engano para obrar esta maldade; 
c por esta acção se fez digno ele todo o castigo : vos ordeno 
proceclaes com toda a demonstração neste caso contra este 
sujeito, para que sirva de exemplo para os mais se não 
animarem a commetter estes insultos. Espero ele v6s como 
bons vas.'5allos assim obreis, etc. » ("') 

Nesse mesmo tempo, 1689, tendo seguido para os 
sertões da Bahia o mestre ele campo l\tfathias Cardoso de 
Almeida, c depois o capitão-mór elo seu regimento João 
Amaro Maciel Parente e o capitão João Pires ele Brito que 
se lhe foram reunir a margem do rio S. Francisco, todos 
paulistas, a requisição do governador ·geral elo Estado na 
Bahia, começou a força paulistana, logo que recebeu ordens 
do governo, a marchar para o sertão do Rio-Grande do 
Norte; e clahi, sempre rcchassando, e aprisionando gentios, 

l*) Francisco Dias de Siqueira era bisneto de D. Mécia, Fernande~; 
e portanto descendente ele Pique~·oby, maioral da aldêa de Unway, cuJa 
filha era casada com Antonio Rodrigues. 



-123 -

penetrou o sertão do Ceará. Acabada a guerra do Rio
Grande e Ceará, entendeu o capitcío João Pires de Brito 
que devia Sl'p:Lrar-se dos outros, c em 17 O 1 passou á 
capitania do Piauhy; e por lá andou c servw durante 
alguns annos. (*) 

Tambem pelos sertões do Piauhy o paulista Domingos 
Jorge Velho, 167 4- 1690, andara em correrias contra os 
selvagens, de parceria com o portuguez Domingos Affonso 
Mafrensc; c este looTou fundar alli cerca de 50 fazendas 
de criar gado, co m ~ais de 700 escravos indios. Domingos 
Jorge V clho e o outro Domiuo·os Affonso Mafrense eram 

;:1 

srrtanejos m:1ito audazes C,;'} Este mesmo Domingos Jorge 
Velho fez parte, em 1695, das forças que foram a destruir 
0 nucleo de negros ele Pdmarcs, em Pernambuco, comman
dan?o, como mestre de campo, a gente que se reunira das 
cap1tanias meridionacs do Brazi l. 

Entreta,nto, ao passo que em 2 de Novembro de 
1684 a · camara da villa de S. Paulo c homens bons do 
povo pediram aos padres da Companhia que não extinguissem 
0 seu Collcgio c nem se retirassem da capitania, em 16 8 5, 
n a· ~ 
. 0 . 1a 8 de Maio, reappa recc o plano da expulsão dos 
~~tu:as~ c, graças á i1:terv ~~.~áo d~ bispo c . elo capitã?-n:or 
:D ~cho faqurs de Almeida e·L!), e a prudcncJa do provmCial, 
ot accordado « que o procurador da Companhia, que estava 

para hir á Iloma, seria encarregado de solicitar c alcança1· --I. . (*) PEDRO TAQUES, 1Vobilia?"Chia Panlistana, na Uevista do 
P~s.~tuto Histo;·i.co, Geog1·aphico e Etknogra.phico do Bm:il, tomo XXXTII, 

1 e 2.n., desde pa.g. 16b. Vêr a genealogia, Linhas unidas A e B, VII. 
]) . (**J AzEVEDO MARQUES, A21ontamentos histo1·icos, no nome de 
e on~mgos Jorge Velho, e Ch?·onolagia, 1687-3 de Março, attribue a elle, 
no nap· ao portuguez Domingos Affonso Mafreuse, a fundação das fazendas 
nu 1 utuhy. Domingos J orgc Velho, depois ele combater e destruir o 
na c e?ll de negros de Palmares, voltou á capitania de S. Paulo, fallecendo · 
com VI 

3
. de Purual1yba. Domingos Affonso Mafrense lá ficou em Piauby, 

gado. m~tos _outros sertanistas, conquistando terras para fa~e~das de ~ri~r 
do p· onfir am-se :-AYRES no CASAL, Co1·ograph1a B,.as!hca, provmCla 
.An: Iauby; J. l\1:. DE 1\'LwEDO, Anna biogmphico, no nome de Domingos 

.u onso Maf?·en se. 

(***) Yêr adiante a genealogia, Linha B, V. 
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pm·nnssao pa1·a se poder hir ao sertão t1·a.ze1· ind~os ao g1·emio 
da eg1·~ja (si c) e educa l-os na fé, podendo deste modo os 
moradores possuil-os e t~l-os em seu poder ». O povo 
applaudio este accôrdo, que foi ratificado por carta régia de 
9 de No vem bro ele 16 9 O, - com a restricção ele não serem 
permitticlas entradas com bancleú·as no ser.tão, senão em 
auxilio dos padres que fossem pregar a fé, e de só ser 
permittido trazer os índios que voluntariamente quizesscm vir. 

Em 1687, novo plano ele expulsão dos padres ela 
Companhia; nova accommodação, de que se lavrou termo 
na camara aos 24 de Julho. 

Felizmente, a turbulencia deparou, desde 16 92, uma 
diversão no plano de invadir os sertões de Minas Geraes á 
cata de ouro; e, para maior incentivo, El-Rei expedio em 
18 de Março de 1694 uma carta- declarando que seria 
remunerado com o fóro de fidalgo e o habito de qualquer 
elas trcs ordens militares todo aquelle que descobrisse minas 
ricas de ouro e prata no Brazil, além ela propriedade das 
minas, das quaes só pagaria o quinto para a Real Fazenda. 
E, pois, a internação para Minas Geraes foi munensa; 
accrescendo ainda a multidão de aventureiros que accornam 
de outras capitanias. 

La, logo em pouco tempo, desencadearam-se as 
paixões entre os paulistas e o::; outros, especialmente os por
tuguezes, então denominados emboábas C). Não vale a pena 

(ó') Assim os indios appellidavam os portuguezes, })Or vêl-os 
calçados, em allusão ás aves de pernas empennadas. Em geral, alguns 
chronis~as gastaram J)aginas e paginas no historico desta lamentavel luct.a 
entre paulistas e emboábos! Os paulistas, eu volvi dos nessa lucta infeliz, 
não eram senão em geral mamelucos; os quaes, por causa da descoberta 
de minas em terras visinhas da villa. de Taubaté, já ba.viam anteriormente 
travado lltcta com os moradores daquelle lugar. Saem fames auri! 

Não obstante, é certo que os paulistas, nas minas, foram victimas 
de uma trahição,-ta.l qual a descreve o padre lVlA"NOEL DA Fo-r~sECA, em 
sua obra Vida do pad1·e Belchior de Pontes, dedicada ao capitão-mór da 
c.idade ele S. Paulo-Manoel Mendes de Almeida: Lisbôa, 17 52. 

Este cscriptor narra por miudo aquella lucta entre paulistas e 
embocíbas. 
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historiar aqui os successos desta lamentavel guerra, que 
principiou com a representação elos paulistas, em 16 de 
Abril de 1700, para que « as terras do territorio das minas 
de Cataguazes, assim campos cmÍ1o mattos lavradios, sejam 
declarados pertencerem de direito aos paulistas, em virtude 
da carta régia de 18 de Março de 1694, por haverem sido 
elles os descobridores dessas minas ». 

Com a nova organisação do governo da capitania, 
sob a denominação de S. Paulo e }}finas, tendo governador 
0 capitão-mór general, veio como tal nomeado Antonio de 
Albuquerque Coelho de Carvalho, já referido como governador 
que foi, desde 1690-1701, elo Estado do Maranhão; c 
este governador e capitão-mór general resolveu, logo que 
tomou posse, impedir as reprcsalias dos paulistas, cntã o 
commanclados por Amador Rueno ela Veiga, bisneto elo 
famoso Amador Bueno de Ribeira, contra os em.boâbas do 
Rio das Mortes. De facto, logrou clle que Amador Bueno 
d~ Veiga o auxiliasse nesse empenho, c a pacificação foi 
feita; sendo o governador c capitão-mór general louvado, por 
esse resultado, em carta régia de 25 de Fevereiro de 
1711. C) 

Com a descoberta das minas de ouro ele Cuyaba, 
nas margens do rio Cucripó-mirim, em 1718, por paulistas, 
a 111llltidão affiuio para la, diminuindo o numero de turbulentos 
~m Minas Geraes. Mas, dos muitos que seguiram de 

· Paulo poucos lá chegaram, « rachiticos, transidos de 
miseria e molestias, c sem que pudessem por muito tempo ----n Já em 7 de Julho de 171 o tinha sido prestado ao mesmo 
~o~e.rnador e capitã.o-mór general o acto de preito o homenagem pelo clero, 

0 1 eza e povo de S. Paulo, por causa ela feliz pacificação. 

pa. .d Amador Bueno da Veiga, em 22 de Agosto de 1709, tinha com
c~ 1 ec1 o perante os officiaes da camara de S. Paulo, a fim de aceitar o 
ex~~~~ndo da forc;a paulista; e isso quando as paixõe<> estavam muito 
r~~ ~ as. Lá chegado, e á vista ele instrucções daquelle governador, 
do 011 leceu que a conciliação dos animas era facil; e a fez, sem embargo 
Ma des~.grado de muitos paulistas intransigentes. Consulte-se AzEVEDO 

e O~QUES, Apontamentos histrwicos, no nome de Amado1· Bueno da Veiga, 
wonologia-nas datas supra mencionadas. 

•' 
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dar-se a outro mister que não fosse a sua convalescença ». 
Não obstante, continuaram as emigrações de paulistas, c 
tambem succediam-se os desastres e as truciclações em 
caminho. De uma experlição de trezentos homens, em 1725, 
não escaparam senão dous brancos e tres negros. C'") 

Assim continuaram até 1728; tendo-se esgotado o 
ouro daquellas riquíssimas minas. 

E ntretanto, em 28 ele Junho de 1720, occorria uma 
sublevaçR.o em Villa-R ica c R ibeiráo do Carmo, por cansa 
da cobrança do imposto do ouro. O governador c capitão
general, que era então D. Pc~ro de Almeida, conde ele 
Assumar, lá estava, c capitulou ante as representações dos 
revoltosos, deferindo-as, como já foi relatado. c~•) 

Desde o principio desse seculo XVIII, os paulistas 
não queriam saber senão rlas minas de ouro; c, não brigando 
senão para não pagarem o imposto, ou ao menos para o 
reduzirem, além de terem muitos fix ado lá a resiclencia, 
esqueciam-se de vêr amesqu inhada a antiga capitania, que, 
depois de perder Santa Catharina o R io-Grande do Sul, 
perdeu tambem Minas Geraes, Goyaz c Matto-Grosso, sendo 
afinal supprimiclo o seu governo separado e independente, 
por ser reunida em 1750 á d.o Rio de Janeiro! Tanto é 
certo que a ambição da riqueza entibía o animo c desnatura 
o caracter. 

Restaurado em 6 de Janeiro ele 17 6 5 o governo 
separaJ.o c independente da capitania, nem por isso foi 
restaurado o vigor dos paulistas do scculo XVII. A adminis
tração dos governadores c capitiics -móres gcnerac~s consistia, 
quando não sempre nq .arbitrio injustificavel, muitas vezes 
em festejos de todo o gencro. O espirito popular clesappa
recêra. A lucta com a Companhia de Jesus jit não tinha 

(*) J á então eram imp ortados da Africa. milhares de negros 
pura escravos. 

(**) Veja-se a. já citada Vida do pad•·e Belch.io?· de Pontes, pelo 
padre I\'I..L~OEL D.A. FoNSECA . E o documento adiante no capitulo XI. 
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razão de ser; tanto mais que, depois de expulsos de Portugal, 
em 1755, foram mandados expulsar do Brazil, em 1759 
(21 de Julho). 

Não obstante, ainda no seculo XVIII, fazem papel 
notabilíssimo, além dos ja mcncion:1dos c por ventura 
de outros mais, Diogo de Toledo Larn, capitão-mor C), 
dr. Antonio de Toledo Lara, conego C"), Diogo Pinto do 
Rego (bisneto de outro de egual nome, natural de Portugal), 
mestre de campo e cavalleiro fidalgo C*«·), Agostinho Delgado 
Arouche, mestre de campo do terço auxiliar de S. Paulo, 
seus filhos dr. general José Arouchc de Toledo Rendon, 
dr. Francisco Leandro de Toledo Rendon, c conselheiro 
Diogo Arouche de Toledo Lara Ordonhes, além do arcipreste 
da Sé de S. Paulo, concgo Francisco Joaquim ele Tolerlo 
Arouchc (''·**'"f); sem fallar de innumeros que foram recebidos 
na Companhia ele Jesus e nas diversa~ orrlcns monasticas, 
honrando sempre por altas virtudes, e muito estudo, suas 
n_obres famílias, como se pode lêr em PEDRO TAQ.UES, Nobi
Zzarchia Paulistana, e nos varios historiadores como SnvrÃo 
DE VAscoNCELLos, JABOATÃO, fi·ei GAsPAR,· SANTA MARIA, e 
outros. 

O seculo XIX ainda recebeu vivos alguns desses 
rcspeitaveis paulistas; c s~ então appareceram na scena política 
os tres nota v eis irmãos José Bonifa.cio de Andrada c Silva, 
Martim Fran!:isco Ribeiro de Andrada, c Antonio Carlos 
Ribeiro de Andrada Machado e Silva, Francisco de Paula 
Souza e Mello, Francisco Alvares Machado de Vasconcellos, 
Diogo Antonio Feij6, o brigadeiro Manoel Rodrigues Jorclão, 
e outros. 

(~') Vêr adiante a genealogia, Linhas unidas A e B, II. 

'd (**) Idem. Filho do antecedente, foi governador do bispado em 
se e vacante. 

(***) Vêr adiante a genealogia, Linhas unidas A e B, IV. 

(***'') Vêr adiante a genealogia, Linhas unidas A e B, III e IY. 
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A mudança da família real em 1808, de Portugal 
para o Brazil, preparára a separação dos clous paizes; e, 
pois, a emancipação successiYa das colonias bespanholas na 
America, não podia deixar de produzir tambcm ·a immecliata 
indcpendcncia do Brazil. Não haYia fugir ao contagio da 
liberdade. 

Entretanto, o proprio Portugal ajudava o acontecimento, 
por seus excessos. A 24 de Agosto ele 1820 rebentou uma 
revoluçt'ío no Porto, logo depois correspondida em Lisboa, 
estabelecendo em Portugal o systema constitucional repre
sentativo. Forçado por estes acontecimentos, voltou D. João VI, 
com a família real, para Portugal; e ficou no Brazil, na 
qualidade ele Hegentc, o Príncipe D. Pedro de Alcantara. 

Em 1821, as proviucias do norte do Brazil adheriram 
ao movimento, se bem que filiadas sempre a Portugal. Logo 
depois o Rio de Janeiro; e, em seguida, a província de 
S. Paulo. Os seis deputados desta província ás côrtcs 
constituintes foram eleitos, 1821-1822. 

Já, porém, a idéa da indcpendencia estava em obra 
nas províncias do snl; c desde 1817 em Pernambuco. Com 
effeito, em 23 de Junho ele 1821, deu-se em S. Paulo um 
movimento popular; do que resultou a eleição e installação 
de um Gove1·no Jn·ovúorio, cujo fim apparente foi a manu
tenção da ordem c da disciplina militar. Era assim composto : 

PRESIDEN'l'E.- O cx-capitáo general João Carlos Au
gusto Ocynhausen. ('"") 

VIcE-PRESIDENTE.- O conselheiro . José Bonifacio de 
Andrada. c Silva. 

SECRETARIOS. -Do inte1·io1· e fazenda, coronel Martim 
Francisco Ribeiro de Andrada. 

Da gue1·ra, coronel L azaro J osó Gonçalves. 

(*) Depois marquez de Aracaty, e senador pela provincia do 
Ceará. Acompanhando em 1831 D. Pedro I para Portugal, o senado 
declarou vago seu lugar. 
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Da m.m·inha, chefe de esquadra Miguel José de 
Oliveira Pinto. 

VoGAES.- Pelo ecclesiastico, arei preste Felisberto Gomes 
Jardim, e thesoureiro-mór João Ferreira de Oliveira Bueno. 

Pelas a?·nws, os coroneis Antonio Leite Pereira da 
Gama Lobo (*), e Daniel Pedro Muller. 

Pelo comrne1·cio, brigadeiro Manoel Rodrigues Jordão, 
c coronel Francisco Ignacio de Souza Queiroz. 

Pela iust?'1ccção publica, padre Francisco de Paula c 
Oliveira, e tenente-coronel André da Silva Gomes de Castro. 

P ela ag?·icultum, Dr. Nicoláu Pereira de Campos 
V crgneiro, c tenente- coronel Antonio Maria Quartim. 

Em Dezembro, porém, o conselheiro José Bonifacio c 
seu irmão Martim Francisco, sabendo da noticia de proxima 
retirada do Pr~ncipc D. Pedro para Portugal, convocou os 
membros do governo para uma reunião na noite de 24, c 
nessa reunião expuzeram-lhes a necessidade de uma mensagem 
a.o. Príncipe - declarando-lhe que a sua partida seria o 
stgnal da separação do Brazil. Desta e de outras identicas 
mensagens foram portadores: por parte do governo provisorio, 
0 conselheiro José Bonifacio c o coronel Antonio Leite 
Pereira da Gama Lobo ; pela da camara municipal, o 
~arcchal José Aroucho de Toleclo Rcndon c-·-~·) ; c pela do 
?Ispo e clero, o vigario ele MBoy, Alexandre Gomes de 
Azevedo. E seguiram para o Rio de Janeiro. 

. Foi no dia 9 de Janeiro de 1822 que essas com-
nussões, e outras do Rio de Janeiro c Minas Geracs, 
dirigiram-se em muito concorrido prestito ao Príncipe Regente, 
que, depois de recebei-as e onvil-as, respondeu que FICARIA, 

na crença de ser isso para BEM DE TOnos. E, em seguida, 
no , dia 16, organisou o ministerio, cabendo ao conselheiro 
Jose Bonifacio as pastas do reino e dos negocios estrangeiros. 

(*) Vêr adiante a genealogia, Linhas unidas A e B, V. 
(**) Vêr adiante a genealogia, Linhas unidas A e B, III e IV, 

0001 referencia aos irmãos do dr. Francisco Leandro de Toledo Rendon. 
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Pelo decreto de 16 ele Fevereiro desse anuo, o 
Príncipe Regente mandou convocar o Conselho ele l?rocuradores 
Geraes das províncias do Brazil, determinando o seu numero, 
o modo da eleição, as suas attribuiçõcs, o lugar c o tempo 
ela reunião. Este Conselho, em resumo, não tinha autonomia 
alguma, nem o direito de iniciativa:- cspecie de Conselho 
de Estado, poderia ser denominado um mixto administrativo
representativo. Era tal vez um incentivo á grande idéa ela 
inclepenclcncia elo Brazil, desenvolvendo nas províncias as 
ambições e o eRpirito político. 

O Governo Provisorio em S. Paulo, porém, funccionou 
somente até 24 de Agosto ele 1822, quando o Príncipe 
Regente D. Pedro chegou á capital; sem embargo de ter 
sido extincto, c mandado dissolver, por carta régia de 2 5 
ele Junho do sobredito anuo, creando outro em substituição, 
assim composto: 

Souza. 

Bispo D. Matheus de Abreu Pereira. 

Ouvidor-geral dr. José Corrêa Pacheco e Silva. 

Marechal de campo Candido Xavier de Almeida e 

Era entfio governador das armas em S. Paulo o 
marechal José Arouche de Toledo Rendon; e o governo no 
Rio de Janeiro expedia-lhe successivas ordens contra o Governo 
Provisorio, a fim de executar aquella carta régia, dissolvendo-o, 
mesmo á força, se preciso fosse. 

Não obstante, aquelle governo trino, supra-indicado 
para substituir o Governo Provisorio, não tomou posse senfío 
no dia 1 O de Setembro de 1822; logo depois de proclamada 
a Inclependencia ("'} E, mesmo apczar desta proclamação, 

(*) Tendo o Principe Regente recebido officios do Rio de 
Janeiro, quando voltava de Santos para S. Paulo, no dia 7 ele Setemhro 
ele 1822, ás margens do Ypiranga, suspende o corcel, e assim fallou á 
guarda de honra qne a11i o esperava: • Camaradas! As côrtes ele Por
tugal querem mesmo escravisar o Brazil: cumpre declarar já a sua 
Independencia... . Laços fóra! D'ora avante traremos todos outro laço, 
verde-amarello : estas serão as côres brazileiras. , E, em seguida, elevando 

,. 
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0 Brazil continuou Reino, c D. Pedro ele Alcantara não 
deixou d.c governar, em nome de seu pac El-Rei D . João VI, 
com a Simples qualidade de Principc Regente; até que foi 
acclamado Imperador em Outubro seguinte. (*) 

O governo trino só servio, porém, até 8 de Janeiro 
~c 1,823, sm~do. então. sub~tituido, como ~ foi, por outro 

1 ?verno Provtsono, elmto amda de conformidade com uma 

B
Cl ~as cortes de Lisboa, certamente por falta de outra. elo 
raztl. 

, PRESIDENTE. - Marechal Canclido Xavier de Almeida 
c Souza. . 

SECRETARIO.-Dr. José Corrêa Pacheco e Silva. --~e elspa~a, proc!amou solemnemente: Indepcnclcncia o~t mO?·te! A guarda 
cida~001da repetw immediatamente este grito ; e aco mpanhou o Príncipe á 

e e S. Paulo. 

Esta guarda de honra era assim composta : 

Lobo. J>1·imei1·o commandante, coronel Antonio Leite Per ei ra da Gama 

Mello. Segundo commanclante, capitão Manoel Marcondes de Oliveira 

Sw·gento-mifr, Domingos l\'[arcondes de Andrade. 

T enente, Francisco Bueno Garcia teme. 

}\lo .. , Gua~·clas: Miguel de Godoy Moreira e Costa, Manoel de Go cloy 
An;ei~a, Ac).nano Gomes Vieira de Almeida, Manoel Ribeiro elo Amaral, 
Xa ~ 1110 

l\Iarconde Homem de Mello Bento Corrêa algado Francisco 
JoãVIer d? Almeida, \icente da Co t; Brarra, Fernando Gomes Nogueir~, 
Auto ~osc Lop e~, Ti od rigo Gomes Vieira, Bento Vieira de Moura, F l::l.Vlo 
Cus~n~? de Andrade, Salvador Leite F erraz, J osé Monteiro dos Santos, 
Go oc 10 r Lem? Barboza, sargent.o-mór João Ferreira ele Souza, Cassiano 
An~c~ Nogu~n·a, Floriano de Sá Rios, Joaquim J osé de Souza Breves, 
Uoc~mo Peretra Leite, sargcnto-mór Antonio Rumos Cordeiro, J osé da 
Lu· l::td Corrêa, Darid Gomes Jardim, Eleuterio Velho Bezerra e Antonio 

IZ a Cunha. 

Por D p (*). O dia 1 O de No vem bt'o desse anuo, domingo,. foi o escolhi~o 
Por · ech o I para ser dado e benzido o estandarte nacwnal do Brazil ; 
Yirg ser 0 dia. em que a Egreja celebra o infallivel patrocinio da Santi sima 
foi :-~. fie Senhora, Rainha do céos e da terra. E, nessa mesma occasião, 
pela

1 
a 

1 
cada, ~)Or acto de piedade, a provisão de 2.5 de l\Tarço de 1646, 

invo qu:c"1 0 r01 de Portuga l, D. João IV, tomou a Divina. Senhora, sob a 
do 1n?~çao de sua. Immaculada. Conceição, para Padroeira do reino e seus 

lU lOS. 
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DEPUTADOS.- Dr. Manoel Joaquim de Ornellas. 

Coronel A nastacio de Freitas Trancoso. 

Coronel F rancisco Corrêa de Moraes. 

Capitão-mor João Baptista da Silva Passos. 

Viga rio João Gonçalves Lima. 

Fora entretanto um dos factos mms felizes o da 
proclamação da Indepcndcncia do Brazil nos campos do 
Ypiranga, em 7 de Setembro de 1822 (*), tendo partido 

(*) A idéa do Monumento para commemorar o facto da Inde
pendencia do Brazil, na collina do Ypiranga, surgia desde 1836 na Camara 
dos Deputados, e desde 1838 na Assembléa Legislativa de S. Paulo. 

De 18,!0 em diante, houve completo silencio ; parecendo ter 
morrido a grande idéa. 

Em 1855, o governo provincial nomeou uma commissã.o de nove 
membros; mas nisso ficou ! 

Nova investida em 1861, por parte do governo provincial; e 
fundou-se, ao menos em papel, a Socieclrule Zelaclom ela Glo1·ia elo Ypi1·anga .. 
Novo adormecimento ! 

Um projecto apresentado no Senado em 1862, para ser levantado 
á custa do Estado o Monumento, não passou da segunda discussão; pois 
que foi rejeitado em 1863 sem debate. 

Em 1869 a camara municipal da côrte iniciou a subscripçüo 
nacional; e varias grandes quantias foram então subscriptas, sendo nomeada 
uma gran Ie Com missão Central de nove membros para levar ao fim a 
construcção do Monumento. Com effeito, essa grande commissão ainda 
teve a ingenuidade de vir em 187 2 verificar o lugar em que fôra lançada, 
em 12 de Outubro de 1825, a pedra commemorativa. Acbaram-n'a; . e 
a depositaram no palacio do governo. Para que? Ignora-se até ho.Je· 
Em 1875, o governo da provincia a fez reconduzir ao mesmo buraco, e111 
que estivera, no Ypiranga. Tambem é ignorada ainda hoje a · razão desse 
noYo facto. Reentenaram-u'a.. 

A camnra municipal da cidade de S. Paulo, por sua vez, el11 
187 5, cogita elo Monumento. Cerca de trinta membras são nomeados para 
a Commissiio, cuja organisaçfto foi proposta e approvada. Essa Commissão 
devia marchar de accordo com a da Côrte. 

Com effeito, a Commissão paulista obteve a concessão de grandes 
loterias. Algumas correram, com o vagar proprio de uma nação sel11 
governo. 

Afinal, após a approvaç:iio successiva de varias projectos, cada 
qual mais ao sabor dos qne a})Oderaram-se da idéa do Monumento, para 
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para S. Paulo, no dia 14 de Arrosto, o Príncipe Regente, á 
vista das informações da.das ;elo marechal Arouche (*) 
so~rc o estado perturbado dos espíritos na província. D.o 
R10 de Janeiro acompanharam o Pl'incipe Regente: Lmz 
S~l~anha da Gama (depois marquez de Taubaté), como 
ll1Imstro itinerante; e dous crcaclos da casa. A Princeza 
R~a.l ficara para presidir ao conselho de Estado e ao dos 
mm1 tros. Nessa jornada, de de Pindamonhangaba, onde 
encontraram-se, o coronel Antonio Leite Pereira da Gama 
Lobo foi o principal auxiliar elo Príncipe Regente; pois qu~, 
prudente e circumspecto, e o·eralmente estimado (*;'), persuadta 
aos recalcitrantes a nece sidade de cooperarem para a grande 
ob~·a da nova nacionalidade, no caso previsto de medidas 
od10sas tomadas pelas côrtcs ele Portugal. (**'~") 

Falleceu, porém, apezar de tão assignalados serviços, 
no mesmo posto de coronel que tinha antes d-e 1822, apenas 
co~ a reforma no de brigadeiro em 1857: - elie que já ha 
multo .tempo requeria o posto ele tenente-general que lhe 
competia como primeiro commandaute ela Gua1·da de Hom·a, e . 
m Vll'tude do Decreto de 1.0 de Dezembro de 1822! 

--op dfefo_rmarem, estão a edificar no lucrar um casm·ão, que segundo discursos 
ro endos po•· ·- d o · · d · d t" d a um L • occas1ao o lançamento da pnme1ra pe ru, e es ma o 

yceu de a1·tes e officios, ou cousa que o valhu ... 

do . O governo tem entrado nisto somente pa.ru obedecer n.os donos negoc1o. 

Em summa: - eis o l\'loNUMENTO DA GLORI.l DO ÍPIRANG.A.! 

n M.A.CUADO DE ÜJ,IVEIRA, Quad1"0 ldsto1·ico da P1'0Vincia de S . Paulo. 

C*) ·s. Paulo. lii.AOH.A.Do DE ÜLIVEm.A., Quad1·o histm·ico da p1·ovincia de 

Loho C**~ Ao passo qne o coronel Antonio Leite Pereira da Gamu 
Portu;~1nco2:1a para. _a Inclependencia do Brazil, seu irmão mais velho em 
deput "d' . 1. Franc1sco Xavier Leite Pereira da Gama Lobo, morgado, 

a 
0 

as côrtes portuguezas, votava por essas medidas odiosas. 





G.APITULO SETIMO 

MARAM-NHANA-Y 
Entretanto é certo que das 

mesmas nn.vegações (Hojeda e Pinzon) 
resultou o terem sido os castelhanos 
os primeiros a conhecer e a frequentar 
essa parte da costa; havendo sido não 
só, com toda a certeza, descobridores 
do .M~a? ' Doce ou .Amazonas, como 
tambem, mui provavelmente, do porto 
ainda hoje chamado lvfa?'Cmhão; nome 
que não será. facil averiguar se proveio, 
como disse PEDRO lVIARTYn, elo indígena 
adulterado .. . 

O que ora temos por sem duvida 
é que esse nome foi de principio dado 
a.o proprio Maranhão de hoje; e que 
a este se referem com tal nome, não 
só o mesmo PEono lVIAnTYR e o 
geographo ENcrso, mas tambem todos 
os cartographos antigos, sem exceptuar 
DroGo RIBEIRO . 

V AnNIIAGEN, visconde de Porto
Seguro, Histo?·ia Ge1·al do Bmzil, V. 

l Tem sido assumpto de grande controversia entre 
~ lr~:Iistas e historiadores a origem do nome Jli~tTa'l?.hão, que, 
fP ICado outr'ora por alguns delles t ambcm ao rio das 

rnazonas, ficou afinal fixado somente sobre a capitania do 
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mesmo nome Cf), tendo-se por isso estendido ao EsTADO na 
parte septentrional das possessões portuguezas na America, 
constituído por cartas régias de 13 de Junho de 16 21 e 
de 2 5 de Agosto de 16 54, cuja séde-capitnl era a cidade 
de S. Luiz. 

Em geral os chrouistas e historiadores têm aceito o 
erro do nome llfamnhão como applicado ao rio inteiro das 
Amazonas (**) . Alguns, como SrMÃO EsTAGIO DA SILVEIRA, 
Relação summm·ia das causas do Jllamnhtw, 1624, a dizem 
originada de um capitão castelhano de nome 1\1ARANON «que 
descobria seu nascimento no Pcnb . E BERNARDO PEREIRA 
DE BERREDO, Annaes histoTicos do Estado do .Llfa1·anhão, 
considerando as varias opiniões sobre esta questão, inclinou- se 
no n. 11 pelo lado de EsTAGIO D!. SILVEIRA, só porque 
verificára no Catalogo dos Mestres da Ordem de Santiago 
um de appellido MARANON, eleito em 1206; e, visto que 
já então existia esse appellido, persuadio-se fundamentalmente 
da opinião referida! 

Não contestaremos agora a opinião de EsTAGIO DA 
SrLVEIRA; mas só quanto ao curso do rio, desde que recebe 
as aguas dos rios Guallaga e Ucayale, até á confluencia 

(*) V AR"IIAGEN, Iiisto1·ia Gcml do B?·aziZ, V, demonstra que, 
desde Hojeda e Pinzon, o nome .11famnltão designava, não o rio Amazonas, 
mas o porto e a ilha que ainda hoje são conhecidos por esse nome. E, 
em apoio, cita não só PEnno MaRTYn, runs tambem F. ENmso, DIEGO 
ÜRDAZ, Jo,\o AFFONso, e DroGo BmEmo, todos cartographos do principio 
do seculo X"VI. Este ultimo designa a ilha pelo nome de T1·indade; 
primeiro qne foi-lhe dado, segundo o affirma o mesmo "V AmiiiAGEN. 

Nota, porém, clle qne ENcrso foi victima de um erro typographico; 
porque a latitude ela ilha, em vez 2 1/2 gráos, fignra na descripção como 
7 1/2. Parece que é obra anterior a 1531 . 

Em uma bibliographia lêmos, sob a rubrica SECULO XVII, a 
obra de Fmu"\'ANDO ExerçA, Ab1·idged desc1·iption of the ?'ivel' oj Ama;-one 
and of the cvunt1·ies tlw·cabout: Londres, 1600. E' traducção da Suma 
ele geogmjia, de M. F. DE ENcrso; Sevi lha, 1519. 

(**) Padre CrrmsTOVMJ DE Acu.NA, Nuevo clcscub?·imiento deZ 
gran 1·io ele las Ama;-onas, 1641, no n. 1 da Relacion assim exprime-se: ... 
c e! gran rio de las Amaz0nas, llamaclo por e?'l'O?' comun, entre los poco 
vistos en la geographia, 1·io ele eZ j}fa1'0non. > 
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com o rio Javary, ainda dentro da republica do Perú. 
Talvez algum capitão castelhano MARANON (*), tendo realmente 
descoberto aqueUa nascente, logrou imprimir seu nome até 
aquclle ponto, limite das possessões castelhanas com as 
portug~lCzas. Porém, daqnellc ponto em diante, foi sempre 
clenommado 1·io dos Solimões (**), corrupção de Sw·iman, 
nome. este pelo qual os ind igenas scl vagens ainda hoje conhecem 
c dcsrgnam o Amazonas em todo o seu longo percurso. Desde 
a conflucncia do rio Caym·i (Madeira) é que o rei dos rios tem 
conservado o nome de Amazonas, dado pelo castelhano Francisco 
d~ Ürellana quando, tendo desertado da expedição de Gonçalo 
Przzarro, irmão do então govermiclor da conquista. do Perú, 

1\1 . . (*) Alguns chronistas mencionam Fernan Gonzale 1\faraíion . 
. · :.ns adiante, porém, será demonstrado que, mesmo nessa parte do grande 
~ 1 ~' 0

. 
1_10_me lltia,·anon não passa de corrupção da denominação em ti·'17Í. O 

a dc_apitao he!';panhol não é senão uma historieta, fabricada pelos que nii.o 
se lao ao trabalho de examinar as cousas e querem justificar de qualquer 
moc 0 '.ieus assertos. 

d . (**) o_ general CouTO DE MAGALH,\ES, o Selvagem., I, no § 2. 0 

a parte synthet1ca, n. 24. 

do . 1. Alguns dizem que o nome Sulimões é corrupção dn, denominação 
s me lOS So?·imões, que habitaram essa região do rio Amazonas. 

po t O viajante LA CoNDAiiiLX~ pensa que esse nome foi dado pelos 
us 

1 
nguezes ao grande rio por causa das flechas enven(lnadas de que 

8 1~~'a~n os habitantes ele suas margens ! Mas, uão é exacto. O veneno 
o <mao como b , . . I . - d ac'd ' . . sa e-se, e senn-mmera, por ser compos1çao o azougue com 
ex~ .01 ~~ unat1co sublimado. Os índios não usavam senão do veneno vegetal, 
c~~ a n ° de u_m cipó grosso, escabroso e guarnecido de folhas parecidas 
viaj a~ da mamva, denominado por elles uim.nt, que os francezes e alguns 

an es corromperam para Cbwa1·e. " 

effeito _Acerca deste veneno, escreveu GoNÇALVES DIAS que tem o 
com1 ta~ prompto que produz a morte após alguns segundos. O sal 

num e seu antídoto; e tambem o sueco do limão. 
E' · empregado hoje medicinalmente contra o tetauo. 

pequ ~~ indios, em vez elas flechas, costumam tambem he,·vm· as 
enas setas, chamadas uarnin·s, e atiradas mediante za1·abatana. 

deno . dTambem algumas tribus usam ele uma pequena flecha envenenada, 
ITIIna a cu?·abi. 

emp . Os incligenas do sul brazilico parece que desconheciam ou não 
Am;egavam muito o !te,·vamento das flechas e sétas. Os do valle do 

'zonas ainda hoje conservam esse uso mortifero. 
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D. Francisco Pizzarro, e descendo-o á procura de . sua fóz, 
vio-se assaltado de mulheres selvagens, assás corpulentas c 
guerreiras. C) 

Outros explicam a denominação com o resultado ele 
uma interrogação em latim-.llfw·i? e da resposta- Non, 
que os primeiros portuguezcs, sob a dirccção de Vicente Yanes 
Pinzon, admirados da. immensa largura ele sua fóz (cerca ele 
quarenta lcguas ), fizeram entre si, 

O padre jesuíta MANOEL RoDRIGUES, llfamiíon y 
Amazonas, aceitando em hora depois a versão da pergunta c 
ela resposta em latim, ja havia opinado que o nome .11-Iw·anh.ão 
ficára ao grande rio por causa das traidoras mamnhas ele 
Lopo de Aguirre contra o capitão Pedro Orsua, na expedição 
castelhana de 15 6 O ~ 

Ambas sfio versões ridículas c sem o 11111111110 fun
damento de verosimilhança. Accresce que as taes maTanhas 
de Lopo de Agui·17e em 1560 não podian'l ser origem dessa 
denominação; porquanto, ANTONIO GALv.~o. por antonomasia 
o Apostolo elas lviolucas, onde foi governador, fallecido em 
15.57, no seu TTataclo dos descob1·i1nrmtos antigos e mode1·nos 

(*) O nome de rio Orelha na não foi adoptaclo; embora alguns 
chronistas c historiadores o mencionem tambem . 

O nome elas Ama.:-ona.s resultou do encontro com as tacs 
icomiabas ou mullte?·es sern ma?·iclo. Não só aquelle explorador c seus 
officiaes o affinnaram, senão ta.mbem é certo que outros viajantes, c 
ultima.mente LA CoNDAMTNE, asseveraram a tmdicção da existencia dessas 
mulheres gncrreiras, as quaes não tinham relações com homens senão 
dmante um certo c limitado tempo elo anuo, marcado entre ellas. LA 
CoND.UJJ:IIE escreveu mesmo uma j)femo?·ia ace1·ca das amaz-onas, que foi 
lida ua Acacleinia Real elas Sciencias, ele Pariz. 

A proposito ela verificação da procedencia elas pedras ve?·des, cujo 
nome tupi é muercuzuitan, tem sido attrihuido seu fabrico a essas taes 
icamiabas, ou amazonas. Nos muzeus podem ser vistas e examinada s. 
BUFF0:8 as considerava como materia mixta., qum·t . .o-mica. A propriedade 
medicinal dessa pedra contra a colica nephrit.ica, a epilepsia, as molestias 
do figaclo e ela bexiga, e outras, a faz muito procurada. A. HmmoLD1' 
diz que vio uma, que era um saus,.i?·ite, verdadeiro jacle, que orictognos
ticarnente. se àproxima elo feldspctth compacto. A verdade é que, com o 
dcsapparccimento das ama.:-onas, tn.m bem rarcarn,m essn.s pedras. 
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feitos até a ém de 1.5.50, assignando á descoberta do gran~e 
no o auno de 1499, já por erro o denominava 1Jia1·anhão. (") 

. Não ha, porém, necessidade de procurar fora · elo 
Braztl a explicação do nome 1Jfa,1·anhão para a ilha e 
capitania deste nome A litwua dos selvao·ens incligcnas, a 
l . . o b (.J 

mgua tuzn·, a dará completa . 

. Um elos primeiros que cogitaram dessa solução p~ra 
0 allndJclo ponto historico em controvcrsia, foi o padre jesmta 
Jo i o TAVAREs, conforme escreveu CEsAR MARQUES, Diccionm·io 
histoTico e ,r;eog1·aphico da p1·ovàtcia do JJlaTanhiío , nos nomes 
~1.'\RANHÃ.O C JYfEAl{,lM, ('f*) 

O padre JoKo TAVARES muito de proposito, segundo 
cllc p~·oprio declara, escrevia JJiamnhay, em vez de JJiaTanhão; 
0 

assJn1 o fazia por entender que a denominação desses 
lugares, antes das descobertas, ja era J.){aTanha.y, por causa 
das po?·o1·ócas. 

. A poto1·óca resulta da rcsistencia que a corrente do 
n.o oppõc a enchente do mar, do tal modo que, ainda 
dlstantc da foz do rio, mas até onde v ao sua 1. actura, formam 
~ d . . 

uas massas elo agua uma montanha cscumosa, mms ou 
menos alta, conformo é maior ou menor a força ou a grandeza 
do rio N , b · • ·· · 'd · . · as mares auas, o mar e sempre venc1 o; pot 
lSSo o ]l - d ' ~ ') 1cuomcno na o apparcce em to a a sua pupnça 
scnao com d , . t-. as gran . cs mares ou aguas v1vas, e cn ao o mar 
trJntlJl)ha d . 't 
1 t com gran o estnmp1do, quo ouve-se em mm as 
cg~Jas ele redor, c as ondas, succeclendo-se umas ás outras, 

111als e . ll d l 1 . , . l t mms encape a · as, roam pc o no actma, ouran c 
tres horas apenas, com tão rapido curso que destroem tudo 
0 ~uc encontram, ao assombroso espanto dos que nunca 
onvrra · m c Vtl'am esse facto natural. --nom A .S1

') INNOCENCIO F . DA SILV ,\, D'iccionm·io Bibliogmphico, I, no 
a dee 17~~~Nio GA.Mio, menciona duas edicções desta obra: a de 1563 e 

Dezembro ("cl'r~ J:i PEDRO MARTY.U, De o1·be novo, na Epistola 532, de 18 de 
151 3, cogitára disso, segundo o attes ta. VABNJIAGÉN. 
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O contraste e a lncta entre a enchente do mar e a 
corrente do rio são factos normaes, cujos effeitos manifestam
se, mais ou menos, em todos os rios que desaguam no 
oceano: sobresahem, porém, por sua força, e por condições 
pbysicas locaes, no rio Gangcs, c em outros da Asia; no rio 
Gironde até encontrar o Garonnc, em França; no rio Severn, 
em Inglaterra; c, com verdadeira magestade, nos rios ao 
norte e ao sul da foz do Amazonas. Só em taes proporções 
o phenomeno denomina-se macaréo ou poToTÓca. 

O grande rio das Amazonas, propriamente tal, não 
soffre a pO?"OTÓcet ("'"); porque, sendo enormemente volumosa 
sua jactura, o tão impetuosa que penetra o mar cerca de 
quarenta leguas, são as aguas do oceano fendidas e arre
messadas para os lados por tal corrente, embora com o 
esforço se lhe entumeçam ás vezes tambem as agnas (*;") 

(*) L. F. ALFltEDO M AURY, L a ten·e et l'homme, cap. II, expli
cando este phenomcno, assevera qu e dá-se ta.mbem no Amazonas. Não é, 
por ém, exacto. O dr. F nANCrsco DA Sr LYA CASTRO, escrevendo sobre a 
po1·or6co, no Dicwio elo. G1·am-Pa.?·á, de 8 de Març.o de 1860, disse : « Este 
estupendo phcnomeno observa-se tambem longe da costa, a trinta, qua
r enta, e talvez cincoenta l eguas do mar: taes siio o Guam á, o Mojú, o 
Cllipim, o Arary e outro s. Tambem é ~erto que se manifesta, com toda 
a r egularidade, nas mar és vivas el a costa, em quasi tedos os rios da 
Guyana Brazileira ou Terras elo cabo do Norte, especialmente no Araguary 
e no Amapá. E nrw é 111 1?1105 certo que nuncc~ foi visto esse ~'henomeno 
no 1·io Amazonas. » 

E a r azão é a ácima dada: « pela bocca ao norte el a ilha de 
Marn.jó (a outr.a ao sul é a elo Tocantins, que muitos tambem col1Sideram 
do Amnzonas ), que é visinha da Guya.na franceza, lança o rio tão consi: 
deravel volume el e agua, que, ao contrario do que se dá em todos os 
rio s tributarias do Atlantico, não penetram em seu leito as marés do 
oceano; o rio é que repelle o mar . ) ( Conego F . BmtNAnDINO DE SouzA, 
Lemb?·anças e c1wiosidades do valle elo Ama~onets.) 

(**) li'l' ARDEN, I:Iistoi1·e cln B1·ésil , escreveu, com r eferencia ao 
Amazonas, que as embarcações, sabidas ele lVIacapá, em vez de subir 
aquelle gra nde rio, preferem passar pelo Tocantins « pour évit.er les 
grands courants ct le f!Onjlemcnt e.vt?·aonlinai?·e cln fleuve ». 

Tudo isto é cl esproposito. Nem passando pelo rio Tocantins 
poderiam taes embar cações subir o Amazonas. A verdade somente é que 
as embarcações, sahidas de Macapá., para irem ao porto de Belém, capi tal 
da província, devem preferir passar pelos .ftwos de Tag ipurú e outros, em 
vez de sahirem barra-fóra. 



141 

ácima, até á extensão de ma1s de cem leguas. Ao inverso 
dos outros rios, cujos cursos são detidos pelo mar, e que 
entram em lucta com as grandes marés, para afinal serem 
cavalgados pelas ondas marítimas, o rei dos rios arroja c 
divide as aguas do oceano C") :- produzindo a poJ·o1·óca, 
ao norte, no rio Araguary c em outros até o Amapá; e, ao 
sul, nos rios Guajará ( comprchendendo o Goama c o Capim, 
que o formam), Acara e Mojú C'•), dentro elo territorio da 

Chamam-se ju1·os os canaes naturaes que communicam entre si 
as aguas dos rios, lagoas e baltias. Os que communicam as agu~s do 
~mazonas com a bahia ele Melrra.ço onde clesarruam em frente á foz do 
1'10 u o o ' o -anapu ou Anapú e de outros até á. do rio To cantins, sao os que 
separam do continente a grande ilha de Marajá. 

v· . (*) Na Relação da misscio da se?'l'et de Ibiapaba. pelo pad1·e Antonio 
,. tewa IV · · l b l B ' ' e menciOnada uma • perpetua co rrenteza, dose e o ca o c a 

lola Esperança, com todo o 11ezo elas arruas do oceano na travessa, anele e e é . o . 
mars largo, que é entre as duas costas da Africa e Amenca, c 

~meçaudo a descabeçar desde o cabo de Santo Arrostinho até o cabo do 
~rte ;- e é notavel a força que em todo aquelle

0 

cotovello de costa faz 
0
t rmpeto da corrente, levando após si não só tanta ela mesma terra que 
em comido m · d . . ' 1 · 
1 ' as am a aos propnos ceos e os ventos que em compan na 
c ast aguas, c como anebataclos deltas correm perp'et.uamente ele leste a oes e , . · , 

.1 Quem sabe se esta conenteza. brirrando tambem com a elo 
.tiin azoua ' 0 d grande .~' concorre para o phenomeno ela. pol'01'6ca, ao norte c ao sul o 

uo, entumeceuelo-lhe ao mesmo tempo as aguas ? 

pa (**) Para os que entendem qne ha um rio Pa1·á, fazendo delta 
T r~ 

0 A.mazo11as, formado pelas arruas deste grande rio nos j'u.1·os de agtpur · . o . . · 
pa . u e outros e pelas elo outro rrrande no Tocantms,- certamente 
ne~~ esses a pol'o1·6ca será tambem sentitia no Amazonas, comprebendidas 

e as embocaduras do Goamá c lle outros. 

ha • Mas não ha tal rio Pa1·á. Em frente á cidade de Belém, não 
ind' senao mar, pa1·á; e, por ser grande e continuar para. o oceano, os 

tgenas o llenominava.m paHÍ- uapí. Dahi, G1·am-Pm·á. 

mat· Os moradores ele Belém, capital ela província, cidade assentada á 
gem do P . · 1· · d 1 d f ' d ·· Gua· . , _ a? a, na f 1staneJa de um quarto e egua a oz o 110 

emb~ 1 d nao sabem ele po1·o1·úca senão no rio Goamá e nos outros até á 
mesn ca ~tra ~o To-cantins, mas com varia violencia. O Goamá, já por si 10' e chero de reclomoinhos perigosos. 

des . , O conego F. BERNARDlliO DE Souu, O valle do Ama;onas, assim 
Cle\e tuna que vio : 

• c Yi a po1'o1·6ca. Eram quasi 11 horas da manhã quando 
pareceu-me Otlvr·r· ut11 I'tlt'do Stlt'c:lo d - hô 't como o o trovao que cc tt mm o ao 



142 

provmCia do Pará, e, com maior estrondo, 
de muitas leguas das embocaduras, nos 
Mearim ("'), (la provineia do Maranhão. 

ainda crn distancia 
nos Piuclaré c 

A porm·óca rcalisa-sc nestes dous nos ela provmc1~L 

longe. As aguas do GuaJw·á coniam tranquillas, como se não esperassem 
a invasii o elo inüt1igo que se aproxwutva. A vasante era completa, 
deixando a descoberto, como corôa, os baixos e espraiados. O dia estava 
claro. Na extremidade elo hori sonte vi como formar-se uma ligeira linha 
de espuma, que ia rapidamente creseemlo e e11grossanclo. O rniclo torn:'Lra
se perfeitamente clistiucto . Houve como que uma suspensão nas aguas do 
rio . Dir-se-llia que tinham presentido o inimigo e comprehendiclo o perigo. 
A linlm de e. puma ia crescendo espantosamente e deserevendo como um 
semicírculo em que prendia o ri o. Era uma muralha de espuma, t1ma 
vaga gigantesca, que ennovclava-se c estoirava com fr:tgor medonlJO. 
Depois, aqnelle semi círculo, por uma subita c admiravcl evoluç.ito, formou 
uma immensa li11ha recta, de umn, perfeição completa, e avauç:ou rapida, 
ameaçadora, frement.e, ruginrl o, levantando espuma, e levando diante de si 
tudo quanto encontrava em caminho, troncos de grandes al'\'orcs, gal!JOs, 
etc. Em certo ponto elo rio desap11areceu ele subito, parecendo como 
magu.lha1·, indo ~urgir mais violenta, mais ruiclos;t, algumas braças adiante. 
Não pude mais Yêl-a; formava. ahi o rio uma curva que me tirav:1 a 
vi ~ta. Disseram-me que assim continnava ella até á juncção dos rios 
Guamá e Capim, em uma di stancia ele nove milhas pouco mais ou menos, 
dividindo-se em duas partrs, internando-se cada urna Llellas pelos dous 
rios. Calculam em 18 a 20 milhas pur hora a marcha ela po1'o1·óccr. 
Imrn ediatam ente depois da passagem elo ::tssombroso phenomeno, tomaram-se 
extremamente agitadas as agnas, levantando ondas, a que dão o nome de 
banzei?·os, e que se in,m qu ebrar violentas na JH'a in,. O ri o encheu subi ta
mente, el e modo que em trcz ou rruatro minutos n, agua li:tl'ia crescido ele 
CJLiatro a cinco pés.... A qne en vi, surge de uma pequena ilha, formada 
pelo rio G-uaj ari, a. oitenta milhas da sua fóz (e eis exp licnda a rar.ão 
por que os moradores da cidade de Belém, ca.pitnl elo Pará, n~LO a vêem). 
Levanta-se, no momento em que começ:n, a enchente, uma onda rru c cresce e 
corre, cr•minlwndo para a nascent·e elo rio. No momento ela vasantc, as 
praias, que circumelam a ilhota , acham-se completamente descobertas, c, 
ele rt>pente, do lado que olba para a nascente do rio, levanta-se a onda, 
que se trn nsforrna em 1?o?·orúca.. » 

J ulgámos util tmnscrever a clescripçã.o supra do phenomeno. 
Mais medonho é nos rios Mcary e Pind:tré, no Maranhão. 

(*) \'V .Al1DEN, IIistni1·e dn B1·ésil, com referencia a est.e rio, 
escreveu: • Le Menry est r emnrqual.J le à cause dn gonflement extraor
clinaire de ses eaux, uommé Púrú1·óca. Son coma.nt, fort. et rapicle, arrêtc, 
pcnrlant neuf heures, la marée, qu i, cl cvenant ensu ite plns forte, remonte, 
pendant t.rois henres, la distance ue cinq licucs avcc une .rapiélité et un 
bruit étonntmts. » 
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do Maranhão, por precipitarem-se sobre as costas as aguas 
do .· mar, arremessadas para o sul pela. impetuosa jactura do 
no das Amazonas, como ja foi descripto, entrando depois 
~elas :luas bahias em redor d~ ilha: . a de S. ~osé . e a de 

· Mmcos. Pequeno ou nullo c o cfferto na pnmc1ra, por 
~:tar voltada para o sul; a segunda, poróm, voltada para. 

ste-norte, recebe em cheio a massa ele aguas que vem do 
norte, c dahi a lnc.ta ino·ente com as correntes dos braoos 
reunidos daq udlcs dous rio~ . O padre J oxo TA VARES affinu'ou 
0111 

seus escriptos que, com tal granrlcza, só vio no Brazil 
a P01'0róca nos rios Pindaré c Mearirn. 

c1 A poro1·óca brazilica é, como ja fi cou dito, o macaTéo 
os portugnczcs no rio Gantres, na Inclia. O.s fràncczes 

0 dc~ominam macaut, ou 111as~anit, ou macrée C). Segundo 
08 

hJstoriadores portuguezes, macaTéo é o grande impeto com 
(Sue arrebatadamente enchem c vasam alguns rios na Asia . 
, omquanto E. LuTR,E não saiba a orio·cm da pa.lavra mascw·dt, 
e c t :::> 

er o que a lingua greg;a forne ce- nos sua etymologia:-
m ale h é co b t 1 • (" " ) p 1 · 
l ' n1 a e Tt~eo correr '·· ··· . or esta etymo oo·ta greo·a c a 1 ' ' 0 :::. 
, ' pa avra- macaTéo, vêr-se-ha. mais adiante quão verdadeira 
e ~ etymo1ogia tupi da pahvra - ll!laranhüo, que não ó 
senno 

a corrupção do nome ll.fm·am-onhang-y, ou, por 
Jncopa, llfa?·anhay, dado pelos indigenn.s f:t. ilha. e adjacencias 

as. etnbocaduras dos dous rios Pindaré c iHearirn, tal vez 
ll1LHtos 1 · E ' 
1 . secu os antes ele aportarem a.llt europeus. :., ate 
~1~:~~ autores portuguezes ni'i o dn viclar~m ... ;.~tri buir ao no 

11
111 ( Meary) o nome de llfr.mmhao ("·""'); ccrtamr.nte --..______: . 

D;ct' (*) E. LITTn.8, Dictionnai?'e de la Zangue (?·ccnçctise, e P. LALWUSSE, 
•· tonn · · all'e unive1·sel, nas palav ras - rnacm·et, mascaret e nwc1·éc. 

por ser ~s inglezes denomin::un este ph cnomeno- hyge?' ou bo1·c; talvez 
c Iamado commummente o rio Ganges - JJo?·i-Gcmyes. 

-n . (**) E. DE FAHI.,\. Dinciona1·io ela linqua l?O?'tugue;a, na palavra 
laccwéo. ' • 

Je~1 (***) Padre Snüo DE YASCOXCEl.LOS, Ch-1·onica ela Companhia ele 
· 

18 
no Est l l · l · B ·z de G ccc .o c o E1·a:nl . VAnNIT.AGBN, commentanc o o Rote~1·o do ·ran 

Annmr" So.AuEs, cita alguns desses autores. 

O padre Fm~NÃ.O Gmmtmuw, na R e!oção annu.al elas causas que 
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induzidos pela denominação, em lingua tupi, elo phenomeno 
da poroTÓca, por syncopa - JJ1amnhay, a que aquellc rio é 
subjeito. 

O padre JoÃo TAVARES C'S<·rcvcu que a palavra .LUa
Tcmhay é composta do dons Ycrbos c de um substantivo, na 
lingua b1·azilica. << Os verbos são lll~tTamonhamgc[, que 
significa. b~·(yar, c nhãna, que significa CO?'?"e?·; c o ::;ubstantivo 
(. a ralavra que significa agHu, C anela tirada da palavra 
1Jia1·anhão, por corrupção da palavra. Deram os naturaes 
este principal nome do que nc11a mais principalmente avnl
tava, que são as po?'O?"Ócas, cujo aspecto é vma b1·iga das 
a.quas con·endo. Tudo isto diz a palavra JJ!fa?·anhay, -o.gua 
que cor1·e b1·iganclo. » 

Manifestamente e o mesmo sentido d:t ctymologia 
grega para. a palavra -nwcaTéo, como já acima cleixámos 
dito: - co?Te?" combatendo. 

Concordamos com o padre JoÃo TAVARES sobre a 
origem tupi da palavra JJl~tranhcío; mas, certo, não htt 
necessidade sencl.o elo verbo lllm·am-onhan,c;, dispensado o 
verbo nlul7w: com o accrcscimo elo suustantivo i ou y, agua, 
o nome JJiaTwn-onhang-y significa agua qué batalha. 

Ou, então, podemos admittir a palavra JJfar-anhüo 
como composta de JJfaTam, ndvcrbio que significa desp?·opo
sz'tadamente, nhcino, verbo que signifi ca co·r-rer, c i on V• 

ji;e?·mn os pacl?·es ela Companhia, ... no anno de 1006 e 1607, etc., Lisbôn, 
160!), escreveu no livro 4.0 , cap. 3.", com refereu<jn. á missão evaugelica 
elos pn.dres Francisco Pinto c Luiz Fi~ueira no norte do Brnzil, que estes 
padres pPdiram aos superiores permissão para, • chegando ao rio Mm·anhcio, 
que é um grande rio que dista ele outro muito maior, que cbam~m 
Q,·elhana, e dista do das Amazonas oitenta e ciuco leguas, fundar egreJaS 
c arvo rar a cruz de Christo >. 

Este padre PEnei AO GomtREmo confunde os tres rios; de sorte 
que, saJva má reclacção, parece denominar .11In.ranltão o rio Paruabyba, e 
Q,·el!u:ma o gnmde estuario da ilha do Maranhão, formado por alguns ri~s 
que alli desagnam. Mas, resa1ta o facto de existir j:í. então um no 
lYiruanltão, muito ao sul do Amazonas, que não era senão o 11fea?·ín~. 

Na Jonwcla do 11famnltt'i.o, o rio Itapicurú é tambem denominado 
111il?'anhclo, <de qttc tudo alli toma o nome , , segundo o autor escreveu em 1616. 
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substantivo que significa agua: -llfa1·am-nhãna-y. Ainda 
melhor,. n~ste caso, por syncopa, poclera ser escripta 111cwa-
71hay, sigl1lficando agua que co1'1·e desp1·opositadarnente. 

J.l'l . Em um c em outro caso, a significaçf\o das pabvras -
l a? am.-o~1hang-y c 1Jfa1·am-nhãna-y prende-se ás evoluções 
c a poro?·oca: a primeira, no momento do encontro elas duas 
a auas . a d , . h _t>b ' < segun a, no momento em· que a mare tnump a c 
80 0 com violcncia c estrondo rio-ácima. 

l 
. 1\ ão é portanto nome portuo·ucz, hespanhol, ft·aucez 

ou atlno . , . 1 o . o· . , 
( · e Stmp esmcntc um nome tupz, como zn-apoa 
C'~C:J.t~eno carangueijo redondo), que por contracção ficou 

trz-a c ele . o· , R (f 1· l . ) ' pots U~Ta, arana-opuc nro ou mcrua c e mar , 
CO!Tornr)ido D b p · . ( p· l o) S . S . para .re1·nam uco, wgm 1au 1y , enqp ou 

engy (Sergipe), etc., etc. · 

b . l Queremos mesmo crêr que o nome JIIIaTafí.on, ainda 
' 0JC f rtdo rcc b ' nos mappas ao curso elo Amazonas, clesrlc que 

co 
0 0 

as . aguas dos rios G uaJ iaga e Ucayale até á confl nencia m: . 0 no Juvary, não tem relação alguma com o já 
ind~lctonado appelliclo castelhano lJ{aTarí.on . Certamente, os 
veu~ge~as daquella região, em sua lingua quichua, ou por 
ess ura mesmo na lingua tupi, que era a geral, denominavam 

e curso de 1 llf h 
ou lkla?· · a~ua com a guma palavra como J..r.~..w:am-on ang-y 
(1 . am-nlwna-y, por cansa dos redomomt1os e corrc-eu·as ("~-) ' · 
---; <', dahi, servindo-se os hespanhocs elo a.lphabcto 

do pheno (*) O conego F. DgnN.<.~.UDINO DE SouzA, ji citado, a proposito 
que 0 i me~ o ela poJ'o?·óca, longe elo littoral, escreve: «Diz-se geralmente 
Inativa atnp so das aguas elo rio, e a repulsão que soffrem das do mar, 
ern alg~n~o?·o:óc~. Entret,anto manifesta-se tambet~l ella ~m alguns rios e 
no rio p ~uoares, onde e absolutamente nulla a mfl.uencta elo mar, como 
agnas dos U?·us, na distancia de 690 milhas. > Talve7. seja lu c ta com as 

montes: não póde ser a poro1·úca verdadeira. 
s Referindo se a · R . . , Tr . , nas mar - o no amos, CUJO nome tupz e u?·ana, porque em 
as flechas ge~.s . abunda o cipó u.i?·a1·y, do qual é extrahido o veneno para 
:.t fóz do' tz. «A' margem direita elo Ramos, no espaço que fica entre 
lltna esr)e . parauá de .llfaués e a do lago das Ga?·ças, observa-se DO verão 

CJe de P , l I , I . . . I . o pbenou . 07'M·oca, c a qua ate 10Je se tgnora a ongem. Jenuncta-se 
somente ~eno por um entumecimento rapido na superficie da agua, e 

aquelle espaço e margem, o qual occasiona uma ondulação mais 
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das linguas a.mencanas com os sons em castelhano, como os 
francezcs com os sons em francez C), c assim do mesmo 
modo os inglczcs, os holla.udezcs, os italianos, os allcmãcs, 
os portuguczcs, adaptariam os hcspanhocs para aquellc curso 
do rio, dentro elo tcrritorio do Perú, o mesmo nome locaJ, 
que, por corrupção, ficou llland1on, c, por homonymia, figura 
como o ele um capitão castelhano, seu supposto descobridor, 
nunca porém mencionado por extenso c com torlas as 
qualidades. 

ou menos forte, se.!rundo a maior ou menor intensidade ; e desapparecc 
com a mesma rapidez, deixando nas areias molhadas da praia o vestigio 
da sua passagem. ~ 

Assim, pois, é muito possivel que, mesmo nessa extensão do rio 
Amazonas, ainda denominada j}fam'iíon, no tctTitorio do Perú, o nome 
sejn. tirado ele iclcntico phenomeno naquella para.gem. 

E por que é assim denominado, não desde a sua origem no lago 
1-f,IVttl?'icocha ou Lmt?·cocha, mas somente após qttO tem sido passado o 
canal Pongo, c tem recebido as aguas elos rios G'ltinclâppé, Chachapúas, 
S. Thiogo , 1.lfo1·ona, P asla:;a, Ouallcrga C Ucccyale? 

Se o nome J1fom ·Tíon foi-lh o dado por causa ela descoberta de surt 
origem por um cn.pitão hospanllol com esse nome, deveria ir até lá, ou 
desde Li até á con fluencia do rio Javat-y. 

Consegniutementc, o nome, applicaclo somente a uma certa cxtens~o 
do curso do rio, prova que assim já ex.istia antes da descoberta do Brazd, 
e niio era seniio a CXlJressão de um pltenomeno local, como o da agucb 
CO ITcndo de,"]J1'0j?O.OÍtaclamente OU CO?T enclo [wigan.clo: 0111 lingua tupi, J1[a?·a?12' 
onltcmg ou .ll.fct?'am-nhãna. 

(*) Veja-se a orthograpltia com que o padre Ivo D'E,,nEIJX, 
'Viagem ao ?W?'te elo B?·azil, escreve as palavras da lingua tupi. Ao passo 
que o lJOrtugucz escreve cunhr7, mulher, o franccz escreve kugnan . . .A~ 
línguas americanas, apenas falladas pelas r espectivas nações, foram reduzidas 
á cscriptura phonetica pelos invasores; c, pois, cada qual as adaptou, pelo 
que soavam as }Jalavras, ao prOJJrio idioma. De sorte que, por exemplo, 
a lingua tup·i não parece a mesma, quando aprendida em grammatica e 
livros escriptos por portugucz, hespunhol, italiano, fruncez, allemão, ]Jol
lanclez, inglez, etc. 

Aquellc mesmo padre I v o D'Evn.Eux escreveu Ybu.i?·a-Poi?tta1~' 
« pún-brazil , ; ao passo que os portnguezes o escrevem ibi?·a-pitangct. 

O general Cou•.ro l\LIG.ALJJ ,iES, O Selvagem, II, 3, depois, de 
mostrar que o tupi e o gua1·ani são quasi a mesma 1ingua, pat.entea; 
difl'ercnça entre o padre L41z FwuEmA, portnguez, e o padre A. · 
MoN'l'OYA, hespn.nhol, a') escreverem o vocabulario; e tal é a difl'erença, 
que quem entende um, não entende o outro. 
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E isto não é uma conjectura C} Os indígenas 
não denominavam lugares e mesmo pessoas senão com os 
nomes das cousas e phenomenos natnraes existentes no seu 
paiz; c sempre apropriadamente, segundo escrevem em geral 
todos os missionarios c historiadores. Os invasores, cujos 
nomes lhes era difficil pronunciar, eram ordinariamente de
nominados pela semelhança entre o individuo e aJguma caça 
ou algum objecto, conforme a sua physionomia, genio ou 
maneira de viver. Em summa, a denominação dada pelos 
indigenas ás pessoas e ás cousas era sempre representativa 
da pessoa ou da cousa denominada. 

O nome JJtiamnhão, não podendo ser senão a corrupção 
d.e uma denominação tupi, não foi, portanto, transportado do 
no das Amazonas para a ilha de S. Luiz c para a respectiva 
capitania. Já o nome JJla1·am-onhang-y ou Jllm·wn -nhãna-y, 
por syncopa- JJiaranhay, como a esercveu o padre JoÃo 
TA VARE. , lá existia antes de sua descoberta. Sem. o y final, 
o som de cada uma das palavras Jllm·am-onhanp ou 1Jlw·mn-
11hãna equivale ao do nome JJla·ranhão. E, assim como os 
gregos dispensavam em malché-rhéo o agente ayua, é possível 
que os selvagens pronunciassem somente qualquer daquellas 
duas palavras tupis, identicamente compostas, sem o y final 
que o padre JoÃo TAvARES julgou necessario. De qualquer 
:no:lo, o nome lJla?'anhüo tem a origem. na lingua dos 
mdJgcnas. O mais não passa de uma lenda . 

.1.l-I. • • (*) ,Jos:B ?:o~ÇAT,!ES DA F~XSIWA, P1·i!liei1·a e.l'plomrcTo dos ?'i?s 
:M ade.!Ht e Guapore em 1149, menciOna. 11111 na.cilo que uesagua. no no k adeu·a, com o. nome .11Ia?·any, pouco antes de chegar it fóz do G_i-p_arcmcí. 

sse Ullme, l)OJs, era tlado a mais de 11111 curso de agua pelos md1genas. 

t· Um dos affluentes, que formam o rio Tocantins em suas nascentes, 
.~az ~ambem o. uo~e 1lla1·anlicio : sem duvida, é ainda corrupção de uma 
1 enttca denonunaçao em lingua. tupi . 





CAPITULO OITAVO 

MARANHÃO 
Assim conduzidos saltámos em 

terra, onde se ajoelhou o sr. de Rasilly, 
com os francezes, para nos receberem ; 
e, logo, foi entoado o Te-De1tm )au
damu.s conforme o cantico da Egreja, 
e assim caminhámos em procissão, 
entre lagrimas ele alegria de muitos 
francezes, seguidos ele índios . 

.À.ssim tomámos posse desta terra 
e novo mundo para Jesus Christo, e 
em seu nome; esperando abençoar o 
lugar e plantar a Cruz, em dia que 
fôr designado. 

... Somente vos digo que no 
domingo, 12 ele Agosto ( 1612 ), dia 
de Santa Clara, celebrámos todos 
quatro as p?·imei?·as missas que aqui 
se disseram. 

(Carta do padre ARSENE DE 

PARIS, companheiro dos padres ÜL.A.UDE 
n'AnBEVILLE, AMBROSE n'AllilENS., e 
Ivo n'EvREUX, Superior.) 

Com Christovam Colombo andaram em explorações, 
~~ norte do Novo Mundo, Americo V espucio e Vicente Yanes 

1 
lllzon,. bons pilotos ; e ambos conceberam o plano de 

c escobnmeutos ao sul, sem talvez fazerem-se reciprocas 
revelações. 
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Americo Vespucio, não tendo certamente sufficientes 
recursos pecumanos para uma expedição, pôz-se ao serviço 
do hespanhol Alonso de Hojeda, em 1499; c, guiando a 
expediçi'io deste, conseguia tocar a costa, na foz do rio A pody 
(Rio- Grande do Noite), em fins de Junho daquclle anuo, 
correndo-a para o norte até o rio Amazonas, por não poder 
então vencer as correntes para o sul. 

Vicente Y anes Pinzon, na mesma idéa, uni o-se a 
Ayres Pinzon, seu parente ( irmi'ío ou sobrinho); e, sendo 
homens de fortuna, trataram de obter dos Reis de Castclla 
D. Fernando e D. Isabel a necessaria licença, que lhes foi 
concedida sob a clausula.- de que não tocariam as terras 
ja descobertas por Colombo. Em seguida, prepararam a 
expedição, para a qual conseguiram quatro navios, segundo 
assevera RoBERTSON, em sua Historia ela Am erica, livro I I ; 
c outros historiadores e chronistas. 

Essa expedição zarpou do porto de Paios no dia 13 
de Novembro de 1499. A primeira terra descoberta por 
elles no Novo Mundo foi um cabo, que ent:í.o denominarall1 
da Consolação (*). Desembarcanclo para reconhecimentos, 
foram immediatamente atacados por tapuyas ou indios do 
lugar: isso todavia não impedia que escrevessem em troncos 
de arvores o dia e o anno dessa descoberta., bem corno seus 
nomes c os dos Reis Catbolicos supra-mencionados; o que 
feito, desde logo s0guiram a costa para o norte, até que 
encontraram a bocn. do grande rio Amazonas, que se lheS 
a:6gurou um mar doce, e mais ao norte o rio Oyapock que 
então tomou o nome de Vicente Y ancs Pinzon. 

Nesse mesmo anuo de 15 O O, um mcz depois, veio 
na mesma direcção, e correu t:tmbem a costn. para o norte 
até o rio Amazonas, o hespanhol Diogo de Lcpe. 

Manifestamente, portanto, c sem embargo de contra.-

(*) Como j á foi exposto, Pinzon entendeu que esse cabo era 0 

que depois foi denominado de Santo Agostinho. E' mais crivei que esse ca,b~ 
fosse entre o Gurupy, na fóz do rio do mesmo nome, e o rio .A.mazonl15 ' 
e assim o entendem alguns, com bastante fundamento. 
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dictores que contestam a esses exploradores hcspanhoes a 
fortuna de haverem sido os primeiros a tocar portos na 
costa brazilica ao sul do rio Amazonas, é certo que o depois 
denominado Estado do Jl{amnhão foi descoberto mezes antes 
que Pedro Alvares Cabral, por acaso, ou impellido por 
correntes oceanicas que eram-lhe desconhecidas, houvesse 
aportado ao lugar que elle mesmo então denominou Porto 
S egu'ro, pelo abrigo que ahi encontrou. A descoberta de 
Pedro Alvares Cabral foi, sim, apenas o inicio da da parte 
denominada posteriormente Estado do Bmzil; cabe-lhe, porém, 
de direito a gloria do grande facto, como já foi dito. 

Decorridos trinta annos, o primeiro explorador por
tuguez que, desde a ilha de Itamaracá, navegou até a fóz 
do rio Amazonas, foi Diogo Leite, mandado por Martim 
Affonso, em duas cara velas, aos 19 de Fevereiro de 15 31. C) 

Quando El-Rei D . João III resolveu colonisar as 
terras do brazil, e dividiu-as em capitanias, de juro e herdade, 
es~a parte septentrional á de Itamaraca (""*) foi doada, por 
foral de 11 de Março de 15 3 5, ao grande historiador João 
de Barros, que associou-se em parçaria com Ayres da Cunha 
e Fernão Alvares de .Andrade ( tbesoureiro-mór do Reino ), 
para com cabedal maior realisar melhor a empreza. A 
armada, da qual era capitão-mór o mesmo soeio Ayres da 
Cunha, foi de dez uavios, com 9 O O homens, sendo 113 de 
cava1lo; e sah io de Lisboa em 1539, gastando quatro annos 
em preparativos (-!<-;.,.:,). Nessa expedição vieram dous filhos 

. (*) Kos antigos mnp_pas a bahia formada pelo rio Tury-assú é 
denollllllada - abra de Diogo Leite. 

(**) Esta capitania de Itamaracá começava no rio de Santa 
Crnz, ou da Serêa, até á bahia da Trahição, na altura de seis gráos. 
Dentro da área dessa capitania ficava o rio Parabiba. E, pois, essa 
capit.ania é a actual província da Parahiba ; tendo, porém, perdido, para 
a_ de Pernambuco, sete a oito leguas ao sul, e, para a do Rio-Grande do 
::S:orte, quatro a cinco ao norte. 

(***) BERREno, .Annaes historicos do Estado do MaranMio, e 
outros historiadores dizem que a expedição zarpou de Lisbôa em 1535, mal 
entendendo certamente ao proprio donatario Joxo DE BARROS, na Decada I, 
6, 1, cuja referencia a 1535 limitou-se á data da sociedade em parçaria 
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filhos do donatario C). Infelizmente o naufragio não per~ 
mittio que a expedição lograsse bom exito; conjecturando 
vanos chronistas que alguns escaparam á morte, e que 
misturaram-se com os indios, produzindo · uma na~ão de 
tapuyas baTóados, denominados PeTOS e·iC·), sem duvida por 
serem descendentes de algum Pedro. CfiC·*) 

com Ayres ela Cunha e Fernão Alvares de Andrade. SEVERm DE F .ABlA• 
escrevendo a vida elo grande historiador, affirma que ( os dez navios se 
fizeram á vela no anuo ele 15 39 >: E assim deve ser crido; J:10rque ~ 
data, do fora! da doação é 11 de Março de 1535, e, não sendo faciL 
naquelle tempo apr estar armadas, tanto mais essa que foi considerada a 
maio1·, é natural que alguns aunos decorressem após 1535. 

J. F . LISBÔ.A, .Apontamentos pa1·a a hist01·ia elo .L1!fm·anhão, no 
Jo1·nal de T imon, II, põe em duvida que a armada fosse realmente de deZ 
velas, e de 900 hom ens, sendo 11 3 de cavallo. Argumenta com a expe
dição de Vasco ela Gama, a de Christovam Colombo, a ele Ferna~ 
Cortez, a ele }'izzarro, e outras, e exclama: ( E, se o braço real nunca fot 
poderoso então para fazer abalar tam crescidas forças, como sel-o-iam tres 
simples particulares? > Mas todos os documentos confirmam aquella força. 

(*) Segundo affirma -v AUNIT~GEN, Elist01'ia Ge7·al do Bmzil, xii, 
os filhos ele João de Barros nã.o pereceram nesse naufragio; e voltar&rn 
á com1)a.nhia paterna. « E, feliz com elles na pobreza, fazia dahi ein 
diante protestos de não fundae mais vãs esperanças em vir a ser ric~, e 
assim resignou inteiramente toda a icléa de ser senhor donatario no BrazJI. ' 

(**) Segundo Y .AUNH.A.GEN, Hist01·ia Ge?·al elo B1·azil, XII, nfw b:J. 
documento historico sobre esta tradição elos Pe1·os no Maranhão! lVIa~, 
bastaria abrir a obra do padre Ivo n'EvREUX, Viagem ao no1·te elo B?·at!l 
em 1613-1614, 10, para lêr o que os tabajams allegaram aos francezes, 
quando da ilha foi avistada urna barca portugueza sob o commando 
ele Martim Soares, accusando-os de não terem cumprido a promessa de 
defendei-os dos Pm·os, tribu visinha com a qual estavam em guerra. 

Bastaria tambem abrir a obra ele Smxo EsTACIO DA SrLVEIIL-1., 
Relação sum.ma?·ia das causas elo lvia?·anhão, 1624, para lêr no num~·o 
IX essa tradição, que o -escriptor em 1618 ouvira mesmo no lVIaranhao, 
quando então lá esteve. 

(***) Mesmo admittindo esta tradição como explicativa da orige!ll 
da nação de indios ba1·baclo.o, é licito questionar - se eram descendentes 
de naufragas da expedição ele Ayres da Cunha, ou ela de Luiz de n~e~o 
da Silva, poste1·io1· á aquella: - tanto mais que o naufragio ela exped1çao 
de Ayres da Cunha, cletenninadamente na então desconhecida ilha que 
depois reconheceu-se ser M cwanhão, é producto de mera conjectura, e te!11 
sido assumpto de contorversia historica ( J. F. Lrsnô.A, Aponta'lllentos pa?·a. 
a histoda do .LWamrdtâ o, I); ao passo que o lugar do naufragio dn. 
expedição de Luiz de lVIello ·da Silva, nos baixos da ilha por elle reco· 
nhecida nessa occasião, não tem offerecido materia para duvida séria. 
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Após essa expedição, e por desistencia que João de 
Ba~ros fizera da capitania, a doação foi transferida para 
Lmz de Mello da Silva filho do alcaide-mór de Elvas, 

' embora ajudando-o El-Rci com tres navios c duas caravelas. 
O no>o donatario, com a sua expedição, sahio ele Lisbóa em 
1.554 (''); mas, foi egualmcnte infeliz, porque já no fim da 
nagem, naufragon nos baixos elos Atins ou Coróa-grande, ao 
entrar na bahia que a ilha., posteriormente denominada 

· L-t:az (#"'") pelos francezes, offerecia aos navegantes. 

Desta segunda expedição, sah·ou-se só uma das 
cara>elas, em que Luiz de Mello e outros puderam voltar a 
Portugal. .1 Tão obstante, sempre firme no proposito de povoar 
a sua capitania, sco·uio para a lndia a fim de ajuntar capitaes 
sufficientes para ~manha emprehendimento; c, de facto, 
quando de lá volta>a em 1573 na náu S. Francisco, soffreu 
naufragio definitivo, não escapando a esse desastre pessoa 
alguma. 

Depois de Luiz de rfello, nnnca mais foi tentado 
por portuguezes o descobrimento dessa região; sendo, porém, 
provavcl que essas costas brazilicas fossem percorridas por 
contrabandistas de páu-bmzil, especialmente francezes. 

Com a perseauição que os francezes soffreram, 1583-
15 5, na capitania

0 

da Parahiba, onde se haviam alliado 
o. índios Poti.c;uares para hostilisarem aos portuguezes, 
VIram--c forçados a queimar alguns de seus navios carregados 

(*) V .A.RXHáGEX, commentarios ao Roteiro do Bra:;il, por G..iliRIEL 
DARES. 

(**) A denominação de S. L ui:, attribuida pelo padre CLAUDIO 
n. ABBEVILLE ao francezes quando em 1612 se a senhorearam da ilha, tem 
Ido contestada como dada em 155-! - 1555 pelo donatario Luiz de )IeJlo, 

seu de cobridor, segundo o affirmam varias chronistas. 

A ilha era conhecida pelos portuguezes, antes de a retomarem 
aos francezes, por Illta dos Topi7lambás, por causa do gentio que lá habitava. 

Os indígenas a denominavam - Caá-apl'ám-as.~ú. 

_.Algun co mographo a in titularam -llha do Fen·o, pela grande 
abundanCia e optima qualidade deste mineral que lá existe. 
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de contrabando, c a reembarcarem em outros com destino á 
F rança. Ahi chegados, foi resolvida uma nova expedição á 
Parahiba; t anto mais que os selvagens em geral eraDl 
muito affeiçoados aos francezes. 

Com effeito, foi formada em Dieppc a nova expcdiçã?, 
e de seu commanclo foi encarregado Jacques Riffault. Depo1s 
de percorrer a costa, durante algum tempo, com trcs navios 
bem equipados, vio-se obrigado de um forte temporal a 
arribar a uma ilha, já. com a perda do melhor daquellcs 
navios. Era a ilha do ~Iaranhão, até então buscada pelos 
portuguczes, mas ainda n:'\o possuída e pisada por elles. 

Contrastes ela vida! Dous naufragios haviam afastado 
os portuguezes; um temporal levou lá os francezes, mon
tados no seu TosÃo DE ouRo, á imitação de Phryxo, ela 
mythologia. Não duraran.1, porém, muito naquella, terra; 
porque, no decurso de cerca de vinte annos, 1594-1614. 
o chefe da colonia franccza, já então por conta do governo 
de F rança, vio a ilha invadida e tomada por Jeronymo de 
Albuquerque e D iogo de Campos Moreno, representando 
verdadeiramente, por sua vez, o papel dos Argonautas. Aqucll.e 
chefe era Daniel de la Touche, senhor de la Ravardiere, habd 
official da marinha real, commissionaclo, ao principio, pelo 
Rei Henrique IV, c depois, quando ele novo voltou ~e 
F rança, antorisado pela Rainha Regente, a qual, para rna15 

honrar a c:xpecliçfio, fez o donativo de um pavilhão, com a 
c -pressiva divisa : Tttnti dux fa~rnina facti. 

A histeria cl<.'ssa enorme lucta pode ser lida minu
ciosamente em BERREDO, Annaes histo1·icos do Estaclo do 
JJfaTanhlio; e, melhor ainda, no primitivo documento, que . é 
a Jo1·nada do 11IaTanhão poT oTdem de Sua lllagestade j ezta 
no anno ele 1614. C) 

(*) Ha controversift acerca da autoria da Jomada elo JVa?·a'flhá0• 

Uns dizem que foi escripta pelo proprio Jeronymo de Albuquerque. On!J"?5• 
que o foi por Diogo de Campos :Nioreno, seu companheiro na cxpediçao, 
~ahida de Pernambuco para a conquista do 1\1aranhfio. 

Diogo ·de Campos era capitão e sargento-mór do Estado do 
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A verdade é que os portuguezes resgataram o Ma
ranhão e a iJha do mesmo nome, graças a Deus, e mediante 
0 valor dos dous já referidos eapitães. Os francezcs tinham 
na ilha um pes oal da primeira ordem, de nobres (*) e de 
?utros homens distinctos; c, por muito amados dos indígenas, 
Jnl.garam p:tra sempre segura a preza. A final, em 1615, 
veJo de Lisboa á ilha do faranhão Alexandre de Moura 
para que, considerando rotos os tratados feitos por J eronymo 
d~ . Albuquerque com Daniel de la Touche, expulsasse defi
mtrvamente os francczcs; c, de facto, entrando Alexandre de 
l\loura na bahia, já. então de S . Lm"z, em 1.0 de ~ovemhro, 
0

• chefe francez, por causa do desanimo de seus comrnandados, 
vw~se forçado, no dia seguinte, a propor c assignar uma 
capitulação, enti·crrando tudo sem indemnisação de nenhuma 

• b 

espec1e, ainda que, pelo tratado anterior com Jeronymo de 
Albuquerque, este se obricrára a pao-ar-lhe toda a artilharia 

d . b b 
q uc CJxassc nos fortes. · 

Ante , porém, de irem ao Maranhão J eronymo de 
Alb~querquc c Diogo de Campos Moreno, já a pé haviam 
seg_mdo de Pernambuco par:t lá os padres Francisco Pinto e 
Lmz Figueira, apenas acompanhados de alguns indígenas 
do~esticados. O primeiro foi martyrisado na serra de 
lbiapaba, aos 11 de Janeiro de 1608; não perrnittindo Deus 
que chegasse ao seu destino, bem como o segundo que 
voltou a recolher-se ao seu Collegio na Bahia. C*) 

Por outro lado, o governo em Lisbôa havia expedido 
a carta régia de 8 de Outubro de 1612, com a promessa 

Brnzil. Acompanhou a Jeronymo de Albuquerque, com as honras e 
vantagens de seu posto e tambem as de eu adjunto e collateral, segundo 
a declaração do rrovern~dor Gaspar de ouza na patente que lhe passou 
em Olinda aos 30 de Julho de 1614. 

(*) "Gm dos mais notaveis era o almirante Francisco Rasilly, 
cavalheiro da Ordem de S. João. 

(**) Em 1622 o padre Luiz Figueira acompanhou, de Pernam
buco. parn o Maranhão, o capitão-mór nomeado para e ta capitania. Logo 
depo1s, tere de sustentar lucta renhida com os que escravisavam os indi
"eu~s como arliante diremo . :Jiorreu em um naufragio, ao chegar ao 
Para, em fim de Junho de 1 643. 
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de premws a quem fizesse a descoberta e conquista das 
terras do Maranhão. As instrucções foram dadas, coin a 
data de 9 do mesmo mez, ao decimo governador geral, para 
Isso commissionado amplamente, Gaspar de Souza. 

O primeiro governador da capitania do Maranhão foi 
o ja mencionado Jeronymo de Albuquerque, sob o titulo ele 
capitã.o-mór da conquista c elo descobrimento elas terras elo 
Maranhão. E lle mesmo accrescentou por enthusiasmo o 
appellido J.liaranhão, quando scllou com sua assignatura a 
capitnlaçflo proposta por Daniel de la Touche, senhor de la 
Ravarelierc. E podia-o fazer, por ser elo direito e de facto 
o restaurador dessa capitania. Governou, porém, somente 
dous annos e alguns dias; pois que falleceu em 11 de 
Fcvercil·o de 161.8. Era pernambucano, nascido em Oliuda. 
Seu pae era o capitão Jeronymo de Albuquerque; c snn. 
mãe a india Maria elo Espírito-Santo, filha do maioral 
conhecido por ATco- Ve1·de. (*) 

Morrendo, ainda teYe tempo para nomear seu :filho 
Antonio de Albuquerque, a fim de substituil-o no govern~ 
da capitania. Infelizmente, Bento Maciel Parente, que fot 
depois tão fatal ao Maranhão, creou-lhe serias embaraços ; 
ele sorte que o governador vio-se obrigado a remettel-o preso 
para Pernambuco, onde, após explicações, conseguia ser solto. 
Antonio de Albuquerque governou somente quatorze mezes, 
até 6 ele Abril ele 1619. 

Segui o-se o governo ele Domingos da Costa Machado; 
c não passou do dia 20 ele Abril de 1622. Foi durante 
esta administração que ao Maranhão aportou um navio coDl 
quarenta famílias de portuguezcs açorianos; em cxecuç~o 
de um contracto entre a corôa e o provcclor-mór AntoniO 
Ferreira Bittancourt. Já anteriormente havia chegado outro 
naviO, por conta de Jorge de Lemos Bittancourt, a queDl 

(*) Uirá-uby, arco-verde. 

De Jeronymo de Albuquerque descende a conhecida familia, de 
Alagôas ao Rio-Grande do Norte, Albu.que1·qu.e Ma1·anhão. 
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fóra promettida uma commenda de 400$000, se a essa 
c~pitania levasse duzentos casaes:- o que cumprio em t res 
VIagens, merecendo a commenda promcttida, e vindo elle 
proprio residir no Maranhão. 

Após, veio o governo de Antonio Muniz Barreiros, 
1622 - 1624. Com elle viera de Pernambuco o padre 
jesuíta . Luiz Figueira (o companheiro de Francisco Pint.o, 
martynsado na serra de Ibia.paba); e o capitão-mór trazta 
a :ecommendação expressa « de se aconselhar, nas materias 
maiS graves, com o padre Luiz Figueira, de tanta.s letras 
como virtudes ». 

Ao principio, o padre Luiz Figueira teve necessidade 
de .arcar com os que cscravisavam índios; e esses taes não 
d.nndarao: exigir do capitão-mór a expulsão dos padre ~a 
C?mp.anhia de Jesus em prazo brevíssimo. O padre Lmz 
F 19UClra, porém, respondeu que, « firme em sua vocação de 
pregar o Evangelho entre os índios, só aos pedaços deixaria 
ua missão ». Afinal, a esforços do capitão-mór, os padres 

da ~o~panhia obrigaram-se a não intrometter-sc em governar 
os md10s domesticas. (*) 

.Este capitão-mór cumprio a obrigação que seu pae 
contrahu·a de fundar nesta capitania dous engenhos de 
a ucar. E fundou-os á margem do rio Itapicunl. (''"'). Pela 
escolha do local, sustentou pleito com Antonio de Albuquerque 
Maranhão, ex-governador, cujos herdeiros afinal o venceram. 

Estas quatro admin istrações, em >erdade, foram paci
fi.cru, e proveitosas á capitania. E, além da ilha, não haviam 
Slrlo até então explorados, nas proximidades de sua fóz, 
senão os rios Mear-v Piudaré e Itapicurú. Todo o resto da 

-' capitania contiunam sob a sujeição dos chefes selvagen . 

(*) O padre LuiZ FIGUEIRA é o autor da afamada Gmmmatica 
da lingva tupi. 

(**) Lêmos uma. controversia - se se deve escrever Itapicz-rú, 
ou Itapecm-ú, ou Itap 1,cuni, ou Tabucurú, etc. Pensamos não valer a. 
pena. essa disputa. 
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Entretanto, querendo o governo da metropole dar 
mawr força e dcsfnvolvirnento á administração da parte 
septentrional do Brazil, elevou-a á cathegoria de Estç,do, por 
carta régia de 13 de Junho de 1621; comprchendidas no 
Estado elo llla~·anhâo a capitania deste nome e a do 
Gram-Pará. Não foi porém, installado senão em 3 de 
Setembro ele 16 24: porque o primeiro governador geral 
nomeado, D. Diogo de Carcamo, fidalgo hespanhol, natu
ralisado portugnez, não aceitara o cargo; e o segundo, 
Francisco de Albuquerque Coelho de Carvalho, fidalgo da 
casa real, não sahio de Lisboa senão em 25 de Março 
de 1624, e ainda demorou-se algum tempo em Pernambuco, 
e depois no Ceará. (*) 

Este primeiro governador geral reformou muitos abusos; 
c, após a expulsão elos hollanclezes, inglczes c francczcs, 
entrincheirados no rio Gurupá e em outros braços mais do 
rio Amazonas, 16 23, tomou desde logo todas as providenoias 
para reforçar a defesa da cidade de S. Luiz contra quaesqucr 
assaltos daque1les estrangeiros, mandando tambcm reconstruir 
de pedra e cal o forte de S. Filippe, mais conhecido por 
Baluarte. 

Esta administração, antes de findar o seu tempo 
por morte do governador ( 15 de Setemb ro ele 1636 ), 
reiterou a prohibiçRo das famigeradas tropas de resgate, c 
conseguia fazer expcllir da ilha dos Tocnjús, na capitania 
do Gram-Pará, os corsarios hollandczes c fr::mcrzes que 
haviam voltado a entreter commcrcio com os indios. 

Como justo cpitaphio, hasta transcrever as palavras do 
padre JosÉ DE MoRAES, Histo1·út da Companlzirr, de J esus rta 
extincta p-rovíncia elo liiaranhão e Pcwá : « Muitos foram os 
que sentiram a sua morte; porém, mais que todos, o padre 
Figueira, porque via que interessava na sua viela a Chris
tandadc e nova rcducçüo do gcntilismo. » 

(*) BERUEDO, Ánnaes histo?·icos do Estado do JlfcwanhcTo, § 5~5, 
diz que o Ceará já então pertencia ao governo da ca.pitania do l\1:aranuao. 
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Sem governo, o povo tratou de eleger um governador. 
A eleição coube a Jacome Raymundo de Noronha, fidalgo 
da casa real, então provedor-mór no Estado do Maranhão ; 
tendo sido capitão-mór em Gram-Pará. A origem legitima 
deste governo é contestada por varios chronistas; mas a 
verda?e é que o Estado não podia estar sem administração 
snpcnor aos capitães-mórcs das capitanias dependentes. Teve 
c~tc governador geral interino necessidade de clcbellar, me
diante degredo, alguns cabeças de uma conjmação abortada. 
Ao findar sua administração, ouvindo de dons frades leigos 
a narração de uma riarrem que haviam feito pelo rio 
Amazonas, desde Quito, ~·esol veu executar ordens recebidas 
ant~riormente para essa exploração rio ácima, e deu ao 
capitão Pedro Teixeira vencedor dos bollandczes e francezes 
na ilha dos Tocujús, ~ão importante c arriscada commissfio. 

Infelizmente, em 27 de Janeiro de 1638, t eve por 
successor Bento Maciel Parente. já conhecido desrlc o governo 
rle Jeronymo de Albuquerque. Por ordem do governo da 
me~ropolc, o novo governador fez abrir devassa sobre a 
ele1ç~o de Jacomc Raymunclo de Noronha; cujo governo foi, 
por Isso, declarado illegitimo, em. sentença elo juiz syndicante 
de 10 de Abril de 1638, reformada depois em sentido 
contrario pelo tribunal superior. Durante a sua administração, 
voltou de Quito, pelo rio Amazonas, a expedição commandacla 
pelo capitão Pedro Teixeira ; e vale a pena lêr a descripção 
que dessa heroica e feliz exploração fez BERREDO, em sua 
obra Annaes histo?"Ícos do Estado do lJil.tTanhão, §§ 679 até 
7 44, - descripção que, reproduzida aqui, estaria fóra do 
~lano deste pequeno livro. Basta dizer que aquclla expedição 
G uma pagina. gloriosa da historia do Brazil. E os hespanboes 
em Quito por tal a bomaram com attcnções Gxtraordinarias 
e obsequias de mór valia. C') 

(*) O padre J OSÉ DE MORAES, Bisto1·ia da Companhia de J esus 
na ea:tincta p?"Ol'incia do Mamnhão e P a1·ó, drpois ele applauclir a eleição 
de Jacome de Koronba, accrescenta : <E quando se não contasse outro 
entre os acertos do seu governo, bastaria a resolu~ão e providencia com 
que deu fim ao descobrimento do famoso rio das Amazonas, nomeando 
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Se a admini~tração de Bento Maciel Pat:ente teve a 
fortuna de vêr a volta da expedição do capitão Pedro 
Teixeira, enviada a Quito pelo seu ~·zzegitimo antecessor, 
coube-lhe, por contrapeso, a desgraça de assistir covardemente 
á invasão hollandeza na cidade de S. Luiz. 

Desde 1624, por estarem 
sob o domínio dos Filippes, de 
intentára arrancar aos portuguezcs 
Brazil, desde a cidade da Bahia. 

Portugal e suas colonias 
Hespanha, a Hollanda 
a parte scptcntrional do 

Já em 1623-1624, a capitania do Gram-Pará e 
a do Ceará viram-se infestadas e assaltadas de hollandezcs. 
Porém, o capitão-mór do Maranhão, Antonio Muniz Barreiros, 
e depois o primeiro govcmador geral do Estado do ]\'[aranhfío, 
Coelho de Carvalho, conseguiram expulsai-os. Mais tarde, 
em 16~9. chegando novos avisos it cidade ele S. Luiz do 
Maranhão, ele que, em varias· braços do rio Amazonas, 
anelavam estrangeiros, c que até haviam levantado um forte 
na ilha dos Tocnj ús, o capitã.o-mór P0dro Teixeira, acom
panhado elo capitão Pedro ela Costa Favella, lá foi, e 
ele bcllon-os. 

:Mas, o verdadeiro primeiro assalto, com caracter de 
hostilidade official, havia sido o ele 8 de Maio de 1624, na 
cidade da Bahia. Era alli governador geral elo Estàdo do 
Brazil Diogo de Mendonça Furtado. No dia 9, ao amanhecer, 
penetraram a barra trinta e tres navios hollandczes; e os 
fortes responderam á aggressão. A cidade, afinal, foi tomada, 
por covardia dos que a deviam defender. O governador gera1, 
preso, foi rcmcttido para a Holhncla ; onde logrou ser solto 
no dia 23 de Novembro ele 1626. Não durou, porérn, 

para elle a um tão insigne e afortunado cabo, como o capitão Pedro 
Teixeira; que, dando principio á sua commissão em Outubro I) e 1637, , 
subindo até Quito, e Yoltando desta para a cidade do Paró, chegou eJll 
Dezembro de 1639, acompanhado da sua mesma escolta e de dons 
castelhanos, Religiosos da Companhia, os padres Cbristoval 'ele Acu.õ.a e 
André ele Artieda, com mais dous Religiosos ele Nossa t>enhora d&5 

lVIercês, que furam os que deram principio á sua fundação neste Estado. • 
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~uito tempo na Bahia o dominio hollandez; porque, no 
dia 22 de Março de 1625, apresentou-se á barra a esquadra 
commandada pelo almirante hcspanhol D. Fadrique de Toledo. 
A esquadra compunha-se de cincoenta e dous navios de 
guerra, dos quaes vinte e dons de Portugal, vinte c seis de 
Hespanba, e quatro de Napoles; sem conüu· os innnmeros 
trau portes, em que vieram doze mil quinhentos e sessenta 
e tres homens, cujos eram portuguezes somente quatro. mil, 
0 onrle era tanta a nobreza ("') que, mesmo nas expedHJÕCS 
de D. João I á Ceuta e de D. Sebastião a Tanger, não 
houve exemplo de pessoal tão luzido em nascimento. Reco
nhc.cendo os inimigos que a lucta era muito desegual, 
capltularam no dia 1 . o de Maio; dando-se-lhes apenas 
embarcações com mantimentos para tres mezes e meio, e as 
armas necessarias para defesa. 

Decorridas tres semanas, estiveram á vista da cidade 
da Bahia outros trinta e quatro navios hollandezcs, sob o 
commaudo do almirante Hendriksoon; mas, sabendo da 
capitulação, e receiaudo o combate, velrjou para o norte, 
passou em frente da cidade de Pernambuco, e, não podendo 
aportar na barra do rio Parahiba por causa de grande 
temporal, foi abrigar-se na espaçosa bahia da Trahi~ã_o . 
Sabendo ahi que de Pernambuco seguia uma expcd1çao 
para desalojai-os do littoral occupado, levantaram ferro em 
L o de Agosto. Esta infeb expedição era portadora da 
proclamação dos Estados Gcraes da Hollanda aos povos do 
Brazil, promettendo « tolerancia religiosa, libenladc de com
mercio, segurança de propriedade e outras garantias » aos 
que se submettessem. 

(*) Nesta armada vieram tres irmãos Rendon: D. João l\fatheos 
Rendon, D. Francisco Rendon de Quebedo e D. Pedro Matheus Rendon 
Cabeça de \ acca. O outro, D. José, veio depois. 

Preferiram ficar no Braz:il; e por isso não voltaram com a 
armada. Depois de algum tempo, mudaram-se para S. Paulo, on.de. os 
dous primeiros casaram-se com duas filhas de .Amador Bueno de R1beu·a. 

Vêr adiante a genealogia, Linha .A, V e VI. 



- 162-

Novo assalto soffi·eu a cidade da Bahia, em Março 
de 1627, por uma esquadra ao mando elo almirante hollanclez 
Piet Heyn; e, tomando-a., com grandes despojos, inclusive 
tres mil caixas ele assucar, velejou con1 a esquadra para o 
sul até Cabo Frio, de onde, depois de fazer aguada em urn 
porto vis in h o, voltou á Bahia em 1 O de Junho. Recolheu-se 
á Hollanda, sahindo para lá no dia 14 de Julho; não sem 
ter ainda causado enormes damnos. 

Alli chegando, foi resolvida nova expedição; não 
mais, porém, pn.ra a Bahia, ja recentCinente tão devastada, 
mas para a cidade do Recife, capital da capitan1a de 
Pernambuco, que, além ele produzir sessenta mil ducados, c 
as especiarias, estava mais proxima da Emopa. E isto foi 
previamente sabido em Madrid e em Lisboa, por avisos que 
portuguczes patriotas mandaram; mas o governo da metropole 
não quiz ou não poude desde logo providenciar. Com effeito, 
em 14 de Fevereiro de 16 30, a armada hollandeza, composta 
ele cincoenta e seis navios, c já esperada por aviso vindo 
do archipelago de Cabo-V crcle, mostrou-se á vista. Seu chefe 
era Henrique Corneli:'l Loncq. O desembarque foi realizado 
ao norte da villa de Olinda, nas praias chamadas do 
Páu-amarello, por Theodoro "\V ecrdenburgh, general C'm chefe 
das forças de terra. 

Com a noticia de que o governo de Madrid cuidava 
em enviar a Pernambuco o a Bahia outra arr:nada, os hol
landezes fizeram sa hir, em 16 31, nova esquadra, as ordens 
elo almirante Acl.rian Janssen Pater. A esquadra hollandeza 
chegou a Pernambuco, antes ela hespanhola.-portugueza, que 
vinha sob o com mando do., almirante D. Antonio ele Oquendo. 
Aos 13 de Julho, chegava Oq nendo a Bahia; c, aos 18 de 
Agosto, Adrian Pater sahio de Pernambuco para atacal- o, 
pois que Oquenclo para lá seguira, a deixar os soccorros nn. 
Barra-Grande. As duas esquadras encontraram-se, a final, 
no dia 12 de Setembro : e foi um formidavel combate, no 
alto mar, que durou desde as oito horas da manhã ás 
quatro da tarde; acabando pelo . incendio da capitancn. 
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holhndcza (*), depois de mettidos a pique, de lado a lado, 
varios navios, e da perda de cerca de mil homens. 

. Sem embargo, os hollanclezcs, com succcssivas expe-
dições c reforços, conseguiram apoderar-se do littoral, desde 
Alagôas até a cirlade do Maranhão, na epochn. de 1632-
1.662, sendo ponto principal a cidade do Recife. Ainda a 
Cidade ela Bahia e o reconca v o, 16 3 8, foram de novo 
atacados, bloquciados, e tomados de assalto por e1les; porém, 
logo após, o conde de Nassau foi forçado a retirar suas 
forças para o Recife, muito vexado por ter encontrado maior 
rcsistencia do que esperava. 

. Mas, no decurso da epoclm 16:24 - 1662, a campanha 
mms memoravel, conforme os cbronistas, foi a do :Maranhão, 
pelas circumstancias cspeciaes que a determinaram e dirigiram. 
Os hollandezes alli estiveram apenas desde 25 de Novembro 
de 1641 a 28 de Fevereiro de 1644. Foi, porém, essa 
lucta, entre portuguezcs-brazileiros e os hollandezes, um 
verdadeiro duello de morte, durante todo aquelle tempo. A 
esquadra. inimiga, que apoderára-sc do porto c da ci?ade, 
era. composta de treze navios de guerra, tres bergantms c 
maiS tres barcos menores. O vice-almirante, que a com
mandava, era Lichthardt; e não só a armada, como tambcm 
o exercito de desembarque, estavam sob a direcçii.o de Pedro 
B~.s, conselheiro político. O governador Bento Maciel Parente, 
abas valoroso em outras occasiõcs, tomou-se então de estranho 
pavor, cogitando antes em salvar, por negociações com o 
:nvasor, suas propriedades c haveres, do que em defender os 
~n~cresses nobilíssimos da patria. _;Lvias, por castigo do Céu, 
IOl elle preso pelos invasores, e rcmettido para Pernambuco; 
até ahi não chegando, porque, conJuzir.lo por terra do Rio
Grande do orte em diante, falleccu em caminho. Outros 
dizem que não passou do forte de Potengy, no R io--Grande. 

(*) Do almirante Adrian Patcr conta a hisLoria que, quando 
vio incendiada a sua capitánea, preferindo a morte nas agu~s a morrer 
nas chammas, envolveu-se no estandarte da Hollauda, e, atirando-se ao 
mar, exclamára : • O oceano é a sepultura de um almirante bátavo. > 
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Felizmente, em fins de 1641 houve o plano de uma 
insurreição geral, de combinação com os indígenas, tendo por 
chefes Antonio Muniz Barreiros, ex-capitão-mór ( 1622-
1625 ), e Antonio Teixeira. de Mello, ambos ricos senhores 
de engenho, á margem do rio Itapicurú. (*) 

O plano, porém, não começou a ter execução senão 
em 1642; sendo confiado o commando ao sobredito Antonio 
Muniz Barreiros, que, por isso, desde 30 ele Setembro, como 
chefe dos conspiradores, assumio pela segunda vez o cargo 
de capitão-mór (1642- 1643). Na noite desse mesmo dia, 
foram a um tempo sorprcndidas e feitas pns1oneiras on 
degoladas as guarnições dos cinco engenhos: e de madrugada 
se foram todos reunir diante do forte do Calvm·io, no mesmo 
rio Itapicurú, p;;t.ra tambem sorprenclel-o, como de facto 
aconteceu, aprisionando primeiramente o seu commandante, 
que dormia, segundo costumava, em uma casa fóra do forte, 
e em seguida apoderando-se deste, mediante a morte de 
sentinellas. 

Os sublevados passaram sem demora á ilha, acorn
mettendo e levando á degola a primeira guarda inimiga que 
encontraram ; e assentaram seu acampamento a tres lcguas 
distante da cidade, com avançadas junto do rio Coty (**). 

(*) O padre JoSÉ DE MORAES, Histm·ia da Companhia de Jesus 
na emtincta p1·ovinci(J do Mamnltão e Pm·á, TI, 5, attribue a origem 
desse plano ao padre Lopo do Couto, então Superior ela missão, por causa 
• dos repetidos sacrilegios dos templos, espalhadas com ignominia as pedras 
do santuario, chorando as mesmas ruas por serem caminho de iniquidade, 
sem que por ellas pisassem já os catl10licos para virem ás solemnidades 
da egreja e officios divinos, com medo dos hereges , _ Em verdade, 
Antonio Muniz Barreiros era seu so brinbo; e certamente não tomaria a 
attitude de chefe da sublevação, se não ouvira a seu tio, Superior da 
missão, e portanto com muitos elementos para o auxiliar efficazmente. 
Com effeito, o padre Lopo do Couto, voltando de uma visita ás aldê_as, 
• buscou seu sobrinho Antonio Muniz, a quem, no maior silencio da n01te, 
comnnmicou i:iÓ por só o acerto, conveniencias e meios de uma tão glorio~a 
acção; e, approvando-a Antonio M:uniz, se obrigou a communicar este uegoCJ0 

com os demais bons patricios, de cuja fidelidade tinha elle cabal conhe
cimento que ajudariam a empreza, ainda com risco das proprias vidas'· 

(**) D. Lurz DE lVIENEZEs, conde da Ericeira, PC11·tugal restazwado, 
I, referindo-se a este feito d'armas, ·escreveu que Muniz não log~;ou 
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~o dia seguinte, veio o inimigo; mas Mtmiz Barreiros deliberou 
Ir ao seu encontro, armando-lhe junto a esse rio uma cilada, 
onde fosse menos esperada. O exito da estrategia foi pleno, 
não escapando senão seis soldados hollandezes; pois que 
até seu commandante foi morto. 

Com esta victoria, que forneceu aos sublevados armas 
e munições, Muniz Barreiros sitiou a cidade; seguiram-se 
os, tiroteios e assaltos proprios dos assédios. Pelo que foi 
ate então, com a rapidez das marchas e evoluções, essa 
campanha seria digna de um Julio Cesar ou de um 
Napoleão. 

Não alcançou, porém, Muniz Barreiros vêr concluída a 
restauração do Maranhão; pois que, ferido em combate, 
falleceu no dia 16 de Janeiro de 1643 (*), ainda que com 
a satisfação de ter ouvido as acclamações da victoria do dia 
15, - victoria tanto mais notavel quanto ja os hollandezes 
estavam reforçados com o grande contingente de tropa vinda 
de Pernambuco sob o commando do tenente-coronel Henderson. 

Todavia, Antonio Muniz Barreiros foi censurado por 
não ter atacado, no dia 6 desse mesmo mez de Janeiro, as 
posições inimigas na ilha e cidade, logo que vio-se soccorrido 
das tropas chegadas do Pará sob o commando do capitão 

completar o seu plano de sorpresas, <porque um neg1·o, que fugio da terra 
firme, de tudo o que nella havia acontecido deu aviso na cidade>. 

. O padre JosÉ DE MORAES, Bistoria da Companhia de Jesus na 
ea·~~n:cta provincia do Maranhão e Pa?·á, II, 6, porém, escreveu: < porque um 
m~sttço, que escapou a nado do conflicto, levou á fortaleza lla cidade a 
tnste nova daquella fatal derrota>. 

Frei JosÉ DE SaNTA TlrnREZA, Istoria delle guen·a deZ ?'egno del 
B1·asile, escreveu que esse fugitivo era un Mo1·o (mouro) . 

(*) V AITh'ITAGEN, HistO?'ia Gm·al do B1·azil, XXX, sustenta que 
l\Iuniz Barreiros foi ferido nesse combate. Eis o que elle, de certo 
por informações, escreveu : < .A.hi se defenderam os maranhenses energica
m_ente, de modo que obrigaram os hollandezes a retirar-se, com perda de 
nao poucos mortos e de sessenta a setenta feridos. A perda da nossa 
parte foi proporcionalmente mais pequena em numero; mas muito maior 
moralmente, porque nesta heroica defesa succumbio o capitão-mór Antonio 
Muniz.) 
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Pedro da Costa Favclla e de outros dons. Entendiam 
os críticos que os hollandezes teriam immcdiatamcntc 
capitulado C). Não obstante, só o commandante estava 
habilitado a conhecer os elementos com que teria de operar, 
a fim de não ser victima ele precipitações. Tambem Quinto 
Fabio l11aximo, cognominado Cunctator, foi accnsado de tem
porisações em frente de Annibal; mas, factos posteriores 
provaram que o famoso general romano bem manobrára. 

Os sublevados, entretanto, precisavam ele outro chefe 
para substituir o fallec.iclo; c, pois, assumio o commando o 
outro senhor de engenho, Antonio Teixeira ele Mello Cf*). 
Após alguns dias de muda expectativa, retirou-se na noite 
ele 25, com a força sublevada., para « uma posição bastante 
forte, além de um dcsfibdeiro tão estreito que não podia 
passar por elle mais que um homem de cada vez, as 
cabeceira.s do rio Cotim, onde seu antecessor havia conse
guido a primeira victoria ». E, nessa posição, os hollandezes, 
que ousaram pretender passar o desfiladeiro no dia 2 6, 
foram todos mortos. 

Em bem nutrida lucta de guerrilhas entreteve-se 
Teixeira ele Mello durante tres mezes; até que embarcou 
para Tapuy-tapéra ( Alcantal"a) no dia 2 de Maio, a esperar 
socconos pedidos ao governo da capitania do Gram-Pará. 

(*) V ARNIIAGEN, barão de Porto-Seguro, depois visconde do 
mesmo tit_ulo, Os I:Iollandezes no Bnu;il desde 1624 a 16.54. 

(**) O padre JosÉ D.EJ MonAES, obra citada, II, 7, não dá 
Antonio Muniz Barreiros como je1·ido em combate, mas c muito debilit~do 
de forças ó. violencia. de agudas febres • ; accrescentando que, • r end1do 
ultimamente á valentia do mesmo achaque, cahio gravemente enfermo, 
nomeando logo para fazer as suas vezes ao sargento-mór Antonio Teixeira. 
de Mello ». 

O animo de JYiu niz Barreiros não se abateu; ao contrario, 
« r eceb idos todos os sacramentos, chamo u então os principaes ca~os 
daqu ella illustre restauração, expondo-lhes brevemente as coiwenieumas 
que a todos resultavam ele seguir e concluir aquella guerra, e recorn
mendando-lbes a }Jrompta e leal obediencia ao seu novo general ». • Corn 
a valentia do soldado soube tamhem ajuntar a piedade christã com que 
morreu. , 
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E, com esses soccorros, eis que chegados, passou-se de 1~ovo 
para a ilha; onde, de victoria em victoria, nos success1vos 
combates de guerrilhas e de sorpresas, assignou por fronteiras 
aos audazes invasores os estreitos recintos da cidade e 
fortaleza, de sorte que nem um só sahia, mesmo á pouca 
distancia, que subito não cal1isse morto pelos inclies ou pelas 
partiuas patrioticas que infestavam os arredores. 

Nesta situação impossivel, esperando em balde auxilias 
· que não appareciam, e já escassos ele todos os recursos, os 

hollandezes juigaram de melhor conselho fazer a retirada, 
eneravando toda a artilharia do fórte, e embarcando em 
dous chavécos velhos, no dia 28 de Fevereiro de 1644, 
com destino ao Ceará, onde desembarcaram, para segmrem 
todos por terra até o Rio-Grande. (*) 

Continuou entretanto Antonio Teixeira de Mello com 
0 governo até· 17 de Junho · de 1646, para entregai-o só 
então ao sargento·-mór Francisco Coelho de Carvalho, no=
n::eado governador e capitão-general do Estado do llfamnhão; 
VJsto como Pedro ele Albuquerque, pemambucano, fidalgo ela 
casa real, antecessor ele Coelho de Carvalho, havia fallecido 
110 Pará em 30 de Janeiro ele 1644, poucos dias antes ela 
restauração elo Estado. ('h\') 

. (*) O já referido D. Lmz DE lVIENEZES, conde da Ericeira, obra 
Citada, II, ennmera os desastres que os bollanélezes soffreram dos índios 
do Camocim, no Ceará., por os terem abandonado sem a minima explicação. 
De -rolta ao rio Camocim, foram tomando de sorpresa os !ortes elos 
hollande4es e degolando as guarnições; e marcharam em segmda pa~·a a 
f01-talem do Ceará (hoje a capital), que soffreu egual sorte. Immedmta
mente. manda.ram ao Maranhão um expresso, para dar a boa noticia i e 
Antomo Teixeira de Mello apressou-se a enviar para lá as precisas 
guarnições. 

O senador PomEU Ensaio estatístico da p1·ovincia do Cea1·á, II, 
pare~e têr-se enganado qudndo dá Teixeira de Mello como indo para o 
Ceara como e:apitão-mór. 

(**) Este Pedro de Albuquerque cobrira-se de· gloria em P er
nambuco, defendendo contra os hollandezes, na madrugada de 7 de Fevereiro 
de 1633, o reducto do Rio Formoso. .A. defesa foi heroica ; e, segtmdo o 
mesmo historiador, de quem trasladamos esta noticia, • coustitúe entre nós 
uma lenda semelhante á do passo das Termopylas entre os gregos~. Com 
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Custa, porém, assignalar que ] ucta tão heroicn, dignn. 
de uma epopéa, não haja deparado até hoje um poeta 
maranhense qne a cantasse, qual Homero, Virgilio ou Camões, 
com as modificações impostas pela diversidade dos tempos e 
clifferença dos costumes. 

As lnctas no MaranhH.o, ao principio, com a invia 
natureza, produzindo os nn.ufragios elas duas expedições dos 
donatarios; depois, com os selvagens, para cuja remissão foi 
indispensavel o martyrio elo padre I• rancisco Pinto, na serra 
de lbyapaba; em seguida, com os francezes, tão bons catholicos 
como os portuguezes, porém mais amados elos incligenas do 
que estes ; finalmente, com os hollanclezes, sedentos de 
vingança contra a Hespanha, cheios de dinheiro, tanto mais 
audazes quanto sentiam-se armados de todos os meios 
aperfeiçoados da guerra marítima:- tacs luctas foram, em 
verdade, feitos tão extraordinariamente heroicos, sob qualquer 
ponto ele vista, que já deveriam ter merecido dos poetas, 
em que a Athenas brazileira tem sido tão fertil, um bem 
trabalhado c altisonante poema, pondo em relevo os varões 
que as illustraram, uns com desgraças, antros com glorias. 

Entretanto, ao passo que o Maranhão era reconquistado 
elos hollanclezes, continuaram estes a dominar a costa desde 
o Rio-Grande até á Bahia, fazendo porém praça forte em 
Pernam bueo. 

O conde Mamicio ele Nassau, por motivos que não 
constam das chronicas, logo que sonhe da restauração do 
Maranhão, deixou o governo de Pernambuco a uma com
missão ele tres conselheiros secretos e na. Parahiba embarcou 
para a Hollancla no dia 22 de Maio desse mesmo anuo de 
1644. 

Tambem é certo qno a Companhia das lnclias Occi
dentaes, a CUJO cargo estava a invasão no Brazil, havia 

elle, eram apenas vinte e um combatentes. Morreram dezenove; um 
escapou a nado, ferido: - só elle ficou prisioneiro, por ter sido encontrado 
estendido no fórte, com duas feridas. O inimigo respeitou tanto va-lor; e 
o mandou livre para a Europa. 
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soffrido muitos prejuízos; e com ella não quizera fundir-se 
a Companhia das Indias Orientaes. Taes companhias, sob 
0 caracter de sociedades commerciae!:l, eram verdadeiramente 
associações de corso, instituídas para hostilisarem a Hespanha, 
sob a pr9tecção dos Estados Geraes da Hollancla. Repugnou 
~~vez ao. conde _Mauricio ele N assau conti~mar ao, scrvi~o da 

ompanhm Occrdeutal (*). A verdade e que so depors de 
~ 64

6 a guerra hollandeza no Brazil assumio caracter mais 
cgal, não duvidando os Estados Geraes autorizar, pelas 
~:<Soluções ele 24 de ~~zcmbro de 1646 e 22 de ~aneiro 
C 164 7, a todos os officraes ele terra c mar, ao scrvrço da 

ompanhia das Indias Occidentaes, o uso de reprcsalias para 
com os ' c 1 · E . que causassem preJu1zos a mesma ompan 11a. ', 
pors por . l . . l l d ' rsso mesmo sorprendc a onganumc ac1e covar c 
~0111 que o embaixador de Portugal _ em Haya snpporta:va tudo 
I! _que o governo hollandez mantmha contra o Brazll; prc-
H.'rrnclo a t · h . 1. . · · 

• < as uc10sa unulhação das fc rzm ente mtenmnavers 
negocrações. C*) ---a com (~) O príncipe de N assau deu prova de ser um fidalgo. Obedecer 
gove panluas ou sociedades commerciaes, para fazer os negocios destas no 
auizn~11•0 • era sem duvida cl eshourar o espírito politico, - unico que deve 

'r qualquer administração. Assim elle o entendeu ; e entendeu bem. 

mercantis 
0 ~razil~. ha ~nno_:;, entr?u, P?l~ sua vez, na_ phas~ dos g?vernos

lidade S" .. :\. COll upçao nao l)Od!a de1xar de prodUZir maiS essa IffiffiOl'a
e gr; d ao 0~ bancos e as sociedades anonymas, por seus directores 
que d~ es 1 a?cionistas, l10mens politicos, ou mesmo simplesmente eleitores, 
aos ac ~ a_ eJ. As tarifas ou fretes são organisados para grandes dividendos 
a prod CIOJ~stas; além dos lucros illegitimos dos directores. Soffre, portanto, 
gloria ~~ç,to . com m~i~ esse excessivo gasto no transporte. E a m~niaca 
e tamb dar a.Jtos dlVldendos é tal, para merecer condecorações e tJtulos, 

em para il d · d d • directores ' ~ 1 uz1r a engano os compra ores c acçoes, - que os 
restituíre apph~am a esse serviço o ftmdo de reserva, na esperança de 
populaçã lll de epo~s a quantia subtrahida.... O peior em t-udo isto é que a 
c01110 m'~0 as_ ctdacles, em que ha companhias de gaz, agua, e t1·am-ways, 
exacções ~pohos , é vexada·, sem embargo de suppostas fiscalisações, com 
por si 0 e ~o da a especie; e os directores nada receiam, porque têm 
de que ~ã go ~ ernos, _se não conniventes, amedrontados, e pois estão certos 

'
0 raver:l rnquerito, nem processo. 

riam-se l 1

'*) . q Felizmente interminaveis negociações • ; porque estas refe
Geraes 1)'r·eetntrd~ga ele grande parte do Brazil á I-Iollauda, como os Estados 

en 1am. 
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Por Isso, e porque a sublcvaç:lo em Pernambuco 
deixou de coincidir com a do Maranhão, segundo o traçado 
plano, o glorioso trabalho ele Antonio Muniz Barreiros e 
Antonio Teixeira ele Mello esteve arriscado a perder-se, ante 
a impotencia ele André Vidal ele Negreiros e as procrastinações 
de .João Fernandes Vieira para o levantamento geral no 
Rio-Grande, Parahiba, Pernambuco c Alagoas; concorrendo 
muito para a auscncia. de coragem nos conspiradores pernam
bucanos a lamentavcl cluplicidade ele E l-Rei em Portugal e 
do governador geral na Bahia, Antonio Telles da Si lva, os 
quaes, ao mesmo tempo que mostravam-se amigos dos 
Estados Geraes em Haya e das autoridades hollandezas ero 
Pernambuco, davam instrucçõcs reservadas a Salvador Corrêa 
de Sa e Benevides (que nã.o as quiz exeeutar) e a André Vidal 
de Negreiros para promoverem e sustentarem o movimento 
insurreccional, devendo, porém, fingi r para com aqnellas 
autoridades esforços por abafai-o! A inda nesse plano sahiraro 
da Bahia, 164!'>, Henrique Dias C"), governador dos pretos, 
e D . Antonio F ilippe Camarão C~), capitão-mor dos indios : 

(*) Natural ele Pernambuco; desde 1633 poz-se ao serviço 
contra os hollandezes. Nunca foi vencido. Na famosa batalha de Porto
Calvo, a 17 e 18 elo Fevereiro de 1637, i frente de oit.enta negros 
sustentou gloriosamente seu posto: ferido por uma bala na mão esquerda, 
quando mais fcnia a peleja, mandou qne logo lh'a amputassem, c, em 
seguida, voltou immediatamente ao combate. Foi por isso nomeado mestre 
de campo, com o habito de Christo e o fôro ele fidalgo; mas, concluída a 
guerra, niío mais clelle lembraram-se, e fallecou esquecido no Recife em 
31 ele Agosto de 1661. 

(**) N atnral do Rio-Grande do Norte, ela naçiío elos Poty-goá?·a~; 
aimla que seja isto muito controvertido, pretendendo para si o horoe 
cada uma elas províncias de Pernambuco, Parahiba e Ceará. 

Parece que seu nome era Potyguassú, cànforme escreveu o padre 
Sm.\o DE VAscoNOELT,os; mas outros chronistas o abreviaram para Poty, 
entendendo que já exprimia a idéa de Camm·ão-gmnde. Além de lJUe a 
palavra poty era o nome generico elo marisco, quer simples camarão, quer 
lagostim. Poty-assú significaria, pois, • lagostim-grande>: o que nada 
adiantaria. De fac.to, GAumm~ SoARES, Noticia elo B?·a;;il, descreve assim 
a ospecie poty-assú: • Sü.o uns camarões que se crião nas concavidades 
elas ri beiras, e têm tamo,nho corpo como os lagostins, e o pescoço -~a 
mesma maneira, com a casca nidia e as pernas curtas; os quaes errao 
coraes em cer to tempo, o em outro têm o casco gordo como lagosta. • 
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- aquelle tão preto, e este egualmente tão inclio, como os 
commundados de ... :ada quaL Ambos eram ja muito conheódos 
dos hollanclczcs por seu valor militar. E, por isso, a noticia 
ele terem sahiclo da Bahia esses clous caudilhos, para favo
recerem a revolta, cansou espanto no Recife; se bem que 
André Vida} ele Negreiros (''~-), ainda então não mauifesta,do 
aos hollandezes como inimigo, communicára dissimnladamcnte 
ao governador geral ter já providenciado para que fossem 
perseguidos, onde acaso os encontrassem. 

Felizmente, com o valor de chefes taes como André 
Vidal de Negreiros, João Fernandes Vieira, D . Antonio Filippe 
Camarão c Henrique Dias, além ele outros; e, depois, com 

Eqjsta rl efiuiçiio combina com as de Prso c de MAJWGR•\V, 1648-1654, 
110 entrega.r:un-se ao estudo das cousas naturaes elo Brazil. 

B . Desde 1630, qnando soube que os hollandezes haviam conquistado 
~ •ectfe e Üliuda, reunia, a conselho dos padres jesuítas, os cus iudios, 
F ~prcseutou-sc a Mathias de Albuquerque para servir a causa nacional. 
i 

01 
sempre o terror dos hollandezes, que bem experimentaram-lh e o 

p11V,~to6 e tambem a astucia, no Arraial de Bom-Jesus, 1630-1635, em 
1 °1 o- alvo, 1636-1637, em Goyanna (tendo sahido de Porto-Calro para 
prn~ sorpreza a sessenta lcguas ), 16:36, na Bahia, 1638, em Alagôas, 
u erna~buco, Parahiba e Rio-Grande do Norte, 1645-1648. Falleceu de 
Cen!Jab febre ".iolenta, em A<rosto ou Setembro desse anuo, logo depois ela . e re b t ll o • 
bem a a la ~le Gua:·arapes, na qua~ .cobrira-se ele glona p~r. seu v~lor, 
co como Heunque D1as. Por seus f01tos em 1636-1638, for agracwdo 

111 0 habito de Christo e com o titulo ele Dom. 

Ar. . Se niio morreu em combate, logrou a fortuna de fallecer no 
serl~Htl N~v.o do Bom-Jesus, isto é- no mesmo lugar onde encetára seus 

vrços 1lllhtares contra o invasor hollandez. 

desd 1 (*) Natural da Parahiba, de nobre linhagem, c rico. Associou-s~ 
a ale 636 . ao movimento patriotico contra o invasor hollanclez. F01 
Bar .~a da msnrreü;ão de 1645: subjeitou-se no commanclo do general 
obe~ 0 0 de Menezes, reconhecendo neste as precisas habilitações; mas não 
insu :?~u- á ordem de El-Rei D. João IV, em 1"648, para desarmar a 
P . It erçao, dizendo com João Fernandes Vieira que Tesistidam ao 1·ei 

Cl1 a .Se?·ui1· ll . h de 1 em me ~o1· ao ZJ1·op1·io 1·ci. A este mesmo Rm teve ellc a onra 
de 1

8~~~- a fausta noticia da definitiva expulsão dos hollandezcs em Janeiro 

Obteve honras lucrativas, fôro grande e commenclas. 
tambem F~llec.eu em Olinda em 3 de Fevereiro de 1681; tendo morrido 
Ferna d alh,. ~m 10 de Janeiro do mesmo anuo; o tambcm famoso João 

n es VtcJra. 
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o commando de um general tão experimentado como o 
marechal de campo Francisco Barreto Telles de Menezes ("'"), 
a expulsão dos hollandezes não podia deixar de ser em 
breve obra realisada com muita gloria. 

Quem quizer apreciar a perícia militar deste general 
portuguez, não precisa mais do que lêr as partes officiaes 
de ambos os exerc~itos contendores, a proposito das duas 
celebres batalhas de Guararapes, em 18 de Abril de 1648 
e em 18 de Fevereiro de 1649. « Se a primeira victoria 
nos montes Gnararapes servira ele alentar os estadistas de 
Portugal para se opporem á cessão ou venda de Pernambuco, 
a segunda veio desalentar os estadistas e os mercadores 
da Hollanda demonstrando-lhes evidentemente que, s6 me
diante grandes sacrificios, poderiam continuar mantendo esta 
conquista. » (*'") 

A primeira batalha nos montes Guararapes, em 18 
de Abril de 1648, aJém de mais perigosa para o exercito 
restaurador, á vista das posições tomadas, fora, certo, um 
magno esforço que curou desalentos. A segunda, em 18 de 
Fevereiro de 1649, já tinha a seu favor o effeito moral 
daquella, e de outros posteriores pequenos combates; accres
cendo as adquiridas posições estrategicas que forçaram o 
inimigo a retirar-se das que antes oceupára, sendo nessa 
occasião acommettido vivamente pelo general Francisco Barreto 
Telles ele Menezes, cujo plano de campanha era assim 
coroado de glorioso exito. 

\ 

Recolhidos os hollandezes ao Recife, ahi pela segunda 
vez viam-se tão fortemente assediados e tão constantemente 
perturbados com os as~altos e sorpresas, que, no dia 23 de 
Janeiro de 1654, obrigados ela fome e da miseria, ma.ndararn 

(*) No meado por Decreto de 12 de Fevereiro ele 164 7, foi 
feito prisioneiro de uma esquadra hollandeza que atacára a armada na 
qual vinha para Pernambuco. Durante nove mezes esteve no Recife em 
prisão; até que, conseguindo fugir, apresentou-se ao exercito então com
mandado por André . Vidal de Negreiros. 

(**) V ARNHAGEN, já citado, XXXII. 
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propor a capitulação, assignando-a no dia 26 á noite, e 
entregando os fortes exteriores e o bairro de Santo Antonio 
110 dia 27. Só, porém, no dia 28, o general Francisco 
Barreto Tel!es ele Menezes, com o seu estado maior, entrou 
110 Recife; procedendo galhardamente para com o general 
hollandez vencido, ao qual prodigalisou todas as honras e 
attenções devidas á sua alta posição militar c á sua incon
testavel valentia. 

. . Cumpre, entretanto, não esquecer que, se não fora o 
~xth? da frota ela Companhia Geml do CommeTcio pan~ o 
d 1·azzl, cujos estatutos haviam sido approvaclos por alvará 
f e 8 de Março de 1649, talvez que os hollandezes não 
ossem tão cedo obrigados á capitulaç.ão. A fróta era com
~lanclada por Pedro Jacques de Magalhães, depois 1.0 visconde 
° Fonte Arcada. O assédio fora completo, por terra e 

por tnar. 

Durante a epocha ele 1643 - 1654, não occorrcn, 
em relação ao Maranhão, senão a separação da capitania do 
Idncsmo nome c da do Gram-Pará, pela carta régia de 25 

c Fc ' · d verCiro de 16 52. Mas, reconhecendo o governo a 
U1etropole que isso fora um erro politico c administrativo, 
restabeleceu I:> ela carta réo·ia de 2 5 ele Arrosto de 16 54 
o t• b ~ 

a.n 1gn Estado do J}(aTa11hâo; nomeando seu primeiro 
~~~ernador e c~pitã.o. , general o marechal de. campo André 

al de N egren·os, )a entl-1 o, 16 55, IJOr serviços a. bem da 
rest . - · • 
l autn.çao de Pernambuco, altamente recompensado com 

e evadas distincçõcs honorificas, c com a promessa de ser 
~omeado governador dn.quella mesma capitania de Pernambuco, 

1
o
6
go que vagasse o lu o·ar; c, com cffeito, no anno seguinte, 

56 .c • '-' o 
' !Ol occupar este cargo. 

Governava ainda Anrlré Vidal o Maranhão, quando 
aporto 11· V" . u a 1, pela segunda vez, o famoso padre A.ntonio 

I eira, da Companhia ele Jesus; e foi com primentaclo pela 
camara · · 1 . 

< ll1t1Uteipa , em corpo ele ccrcmoma. 
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Nas divisões da Companhia de Jesus, o Estado do 
llfaranhão constituía tambcm uma administração separada, 
isto é, uma vice-província. E aos padres jesuítas já devia o 
Estado do llfa?·anhão, assim como o Braúl inteiro, os clif:ficeis 
inícios de sua civilisaçiio; ainda que tiveram ele amargar e 
soffrcr os assomos ela cólera interesseira, durante mais de 
um seculo ele luctas, daquclles que não tratavam senão de 
expulsai-os, como obstaculos que eram á escravisação dos 
índios. 

O Estado elo llfw·anhão, ao principio, comprehendia 
a capitania ele Itamaracá; mas, depois, foi recuada sua 
fronteira sul para a raiz da serra de lbyapaba (Ceará). Em 
1715 - 1718, passando para o Estado elo JII~~Tanhcio o 
territorio elo Piauhy,. povoado Cie sertanistas ele S. Paulo, 
Minas, Goyaz e Da hia, foi desligado para o E~tarlo do Braúl, 
snbjeito á capitania de Pernambuco, o territorio do Ceará 
que estava até então subjcito ao Maranhão. De sorte que 
os limites entre os dous Estados B razilicos, por esse lado, 
eram quasi os mesmos que · ora separam as províncias do 
Piauhy c Ceará . 

Antes da provisão elo Conselho Ultramarino de 9 de 
Maio de 17 48, que desligou da capitania de S. Paulo as 
minas de Goyaz e de Cuyabá para constituírem governos 
separadr)s, c reduzia aquella capitania á subjeição elo governador 
da do Rio ele Janeiro, os limites do Estado elo liiaranhão, 
por esse lado, segundo vê-se ela mesma provisão, eram 
Pernambuco, Bahia, S. Paulo (então comprehendendo Goyaz 
c Matto-Grosso ) ; e, pelos lados occi.clental c norte, as 
divisas internaeionaes . com as rcpublicas do Perú, Equador, 
Nova-Granada, Venezuela, e com as Guiannas inglcza, hollan
clcza o franccza, sendo que a linha divisaria com esta 
possessf\o franccza era o rio Oya.pock. ou Vicente Pinzon. C) 

(*) Esta questão de divisas com a França ainda custar-nos-ha a 
~uerra ou a humilhação. Já rortugal ceclêra muito pelo tratado de 10 
de Agosto de 1797; mas este erro, c o elo tratado de Amiens, 1802, 
foram resgatados pela convenção de 28 de Agosto de 1817. Não obstante, 
a França, abusando da fraqueza elo Brazil, não tem cessado suas exigencias, 
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. Quer no temporal, quer no espiritual, o Estado do 
lJia1·anhão obedecia clirectamente ao governo da metropolc, 
e a.o. arcebispado de Lisboa, depois pa.triarchaclo c:·). Pelo 
e~ptr~tual, ainda assim continuou depois da inclepenclet1cia do 
Braz~l; até que pela. bulla RomanoTwn Pontificum vigilantia, 
te_ 0 ~c Junho . de 182 7, expedida no p_ontificaclo do papa 

cao XII, o b1spado do Maranhão ('""") c o do Gram
Par~ CH'·'~) foram declarados snffraganeos do arcebispado da 
Ba lua, e to elos isentos da subjeição a aquelle patria.rcha.do. 

A capitania do Maranhiio n:lo estava povoada de 
eur?pcns, até o começo elo seculo XV JII, senão em Tapuy
~:pera . ( Alcantara); e as margens do rio Itapicurú, em 

tstauc1a, de sua f6z para o interior, vinte a trinta leguas 
apc.nas. O resto aipcln. era dominado pelos indígenas; embora 
~~llltos j~ al~cad?~· a esforços . dos padres :-la Co~npan.hia de 

sus. lodavw, Ja clesclc 1670, os paultstas mvacha.m os 
scrt.ões do Piau hy, chegavam ás A ldêas Altas ( actual mente 
; , Ctda.~lc . de Caxias )• e .. ;~.~.~ciai~ aquellc rio .até á cidade de 

Lutz do Maranhao (·H·•·'} Tambcm desciam até ao Pará 
pelo rio Tocantins. --pretcncle d ) . . ·n o restaurar o tratado ele Amiens, 1802; e, sem embargo de 
}t~~rctos do concessão por parte do Drazil, ba sido smda ás reclamações 

as do nosso governo. 

obra L' Esta questão de limites é ampla e magistralmente tratada na 
OyrrJJoc et l'.Ama.c-ona, pelo clr. Joaqunr CAETANO DA SnJvA. 

Jnan 1 Depois do mallogro da ultima negociação, os dous govcmos têm 
não rt~o fazer, separadamente, suas explorações. 1\'Ias, a negociação ainda 

01 recomeçada. 

de D , (*) Pela bulia Saluato•·'is nostri, do papa Benedicto XIV, de 1 3 
Gra epzom.bro ele 17 40; comprellenclcndo os bispados do l\iaranháo e elo 

'm- ara .. 

Inno . (**) Croado pela bulia Supe1· unive1·sas o1·bis ecclesias, <lo papa 
ccnc10 XI, do 30 ele Agosto do 167 7. 

Cien (***) Crcado pela bulia Oopiosus in mise?·ico?·cliri, do papa 
N"ov~onbte Xl, assignada em 4 de Março de 1719, e expedida em 13 de 

m ro elo 1 720. 

(****) Vêr adiante a Introclucção ela ]Jarte genealogica. 
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Entre aquelles paulistas, mencionaremos o mestre de 
campo Paschoal Paes de Araujo, em 1672, padre Antonio 
Raposo Tavares, em 167 5, Francisco Dias de Siqueira, Cle 
alcunha .Apuçá, por ser surdo, 1692 - 1693, João Pires de 
Brito, 1701; e notavelmente, 1674-1690, Domingos Jorge 
V clho, d c parçaria com o portuguez Domingos Affonso 
Mafrense, segundo já ficou referido, a proposito da capitania 
de S. Vicente e S. Paulo. C) 

Drsde esse tempo, aquelles sertões, particularmente 
as A ldêas Altas (depois Caxia ~, ja neste seculo ), eram 
devas ados francamente por muitas partidas de pauli-tas, 
mineiros, goyanos, cnyabanos, c bahianos C"':): até as Alclêas 
Altas, os paulistas iam vender, em feira certa, tropas ele 
bestas. Mais frequentes eram as communicações cl'all i para 
o sul, pelos sertões, do que mesmo para a cidade de S. Luiz 
do :Maranhão. E, poi!3, pode-se dizer que os sertões do 
Maranhão c do Piauhy foram povoados por paulistas, c 
mineiros principalmente, além dos bahianos, goyanos e cuya
banos. Os goyanos c cnyabanos, no principio do seculo XVIII, 
desciam pelos rios que communicavam as respectivas capitanias 
com o J\1aranhão; c tam.bcm iam até o Grarn-Padt, por 
varios affluentcs do Amazonas, c pelo Tocantins. c~~-*) 

Entretanto, desde o governo elo capitão-general D. Pedro 
de l\lello, 1658-1662, começou a guerra aos padres da 

('1") Lôr atraz o capitulo sexto, pags. 120 e seguintes. 

(**) Estes mineiros, goyanos, cuyabanos e bahianos não eram 
senão mesmll paulistas, ou delles descendentes. 

(***) O padre Jo. ,;; DE MonAv.. , Hi.sto1·ia da Companhia de J esu 
??.Ct eMincta p?'O?•incia do 1Jfa1·anhão e Pa?·á, VI, 7, r eferindo a descoberta 
das cabeceiras do rio Tapajóz em 1747, « em que desceu por elle abaixo 
um Mineiro elas minas ele Matto-Grosso, chamado João de Souza Azevedo, 
o qual veio por este rio comprar fazendas ao Pará •, demonst.ra a fa.ci
Jjdadc das communicações fluviaes entre o norte do Br::tzil c aquellcs 
sertões; e, com rcfercncia aos rios Madeira ( Coya?"i), Mamoré c Aporé, 
dá completo roteiro da comlllnnicação entre o Amazonas c a então villa 
de Cuyabú .. 

Pelo rio Tocantins, penetraram alguns paulistas nos sertões da 
capitania do l\1aranhão. Outros foram pelo valle do rio de S. Francisco. 
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~0~1panhia. de Jesus, por causa ele opporcm-se a que os 
mchos fossem escra.visaclos; sendo ent ão expulsos de facto, 
0 embarcados no Pará em uma. cara.Yéla que os levou á 
cidade de S. L uiz c ela h i a L is bóa, em cujo numero foi 
tambem o insigne padre Antonio Vieira C). Aqnelle capitfio
general não era estranho a ta.es factos ('Y.''') ; e seu succ.essor, 
0 capitão-general Ruy Vaz de Siqueira, 1662 - 1667, 
segund? o affirma. o padre ÁNDRÉ DE BARRos, Vida do 
a~ostolzco pad1·e Antonio Viei?·a, I, 13 7, « q nau do partio de 
Lisboa já vinha. ele mãos dadas com os amotinados ». Foi 
~sta uma administração agitaclissima; sendo certo que era 
ccu.sado de governar ao sabor somente de seus interesses 

parttculares. Em Outubro ele 1666 publicou elle um bando, 
decl arando que, sem ordem fio governador, não podiam os 
senados ( camaras) convocar juntas do clero, nobreza e povo; 
lllas o senado de S. L uiz. recusou registrar o bando, e 
representou que, sendo aquelle um de seus privilegias garantidos 
por carta régia de 25 de Maio ele 1663, cumpria ao gover
nador guardai-o. Acobardou-se o capitão-general, e respondeu 
~.que antes desejava accrescentar que restringir os privilegias 
de\ .c~mara, c que entretanto se sobrcstiYesse no registro até 

ectdn·-se em junta essa ma teria ». 

Durante esta administração, fórn. expedida ele L isbóa 
a famosa provisão de 12 de Setembro de 16 6 3 ; segundo a 
qual, mandando reaclmittir os padres da Companhia de Jes us, 
\e. haviam sido expulsos, << visto não haver causa, que 
0 

n guc a privai-os ele suas egrcjas, antes muitas para que 
0 ~eu santo zelo seja alli necessario », El-Rei declarava « que, 
assun os ditos Religiosos da Companhia, como os ele outra 
qualquer Religião, não tenham jurisdicção alguma tem.poml 
sobre o governo dos indios; que a espú·itual a tenham tambem 
os lllais Rclio·iosos, que assistem e residem naqnelle Estado, ---o 
a l 062. (*) Bmttmoo, Annaes ltisto·1·icos do Estado do lria?·anhr.Io, §§ 1057 

tt (**) F. TEIXEillA Dli: MOR..I.ES, Relação ltistorica e ]JOli.licet dos 
);~1 ~~~tos do JJ:Ia?·anhão, ainda inedita, mas citada pelo dr. CEs.m 1\lfArtQ,UES, 

tccwnario ltistoJ·ico·geograpltico do J.1Ian.J.n!tão, na palavra Governo. 
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por ser justo que todos sejam obreiros da vinha do Senhor ; ... 
que nenhuma Religião possa ter a.ldêa.s de índios forros de 
administração, os quacs no temporal poderão ser governados 
pelos seus Principaes, que houverem em cada aldêa , e, 
quando haja queixas clcllcs, causadas dos mesmos indios, as 
poderão fazer aos meus governadores c ministros de justiça 
daquelle Estado, como o fazem os mais vassa.llos delle ; etc., 
etc. » El-Rci accrcscentava que o padt·c Antonio Vieira 
ficava em Portugal, por não convir que voltasse ao Estado 
do Maranhão. C) 

Esta provisão, porém, foi suspensa em sua execução, 
- até que o novo governador, capitão-general Antonio de 
Albuquerque Coelho de Carvalho, 1667 - 1671 , ordenou 
sua execução sem 1·eplica c sem. inte1p1·etações, tomando a si 
a direcção superior da repartição dos índios por meio de 
pessoas que nomearia. Os padres jcsuita::; foram, em con
sequcncia, restaurados em suas missões, ainda que com alguns 
limites a sua juriscl icçã o sobre as alclêas. Tambem foi esta 
uma administração agitada de conflictos. 

E assim o foi tam bem a do succcssor, capitão-general 
Pedro Cezar de Menezes, 1671 - 1678; concluindo por 
ter de reprimir, em 1 G 7 7, com prisões a ferros e com 
degredo , os chefes de uma conjuração, urdida entre a 
nobreza c o povo, e muitos membros do clero regular e 
secular. Foi este go\ernador quem iniciou o arbitrio de 
residirem os capiUi.cs-gencracs elo Estado do J.llamnhüo, onde 

(*) BERUEDO, Annaes histm·icos do Estado do Maranltão, §~ 1124, 
1125 e 1126, tran creveu integmlmente n. supracitada provisão, e mais 
a do perdão dos que e~pulsaram os padres da Companhia em 1661. 
E tambem a provisão ele 18 de Outubro do mesmo anuo ele 1663, man
dando r estituir a Companhia na posse das egrejas e parochias que lw.viam 
fm1dado no Maranhão, com sua despesa e com sua indnstria; ( e pela 
apre enta\âo, que nas ditas Egrejas posso fazer, como l\Iestre que sou da 
Ordem de Cl!risto, o l!ey as im por bem. pela. sati fação que tenho do seu 
bom procedimento, e do zelo que tem do setTiço de Deus, e do bem das 
almas daquclla gentilidade; c com esta declaração se cumpra a dita 
Provisão, tão inteiramente como nella se contém; e assim esta Postilla, 
que valerá como Carta, sem embargo da Ordenação do livro segundo, 
títulos trinta e no1c c quarenta, em contrario. ~ 
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bem quizessem, na. cidade de S. Luiz, ou na de Belém do 
Par~, « attrahidos pelas ganctncias do comrnercio, muito mais 
considera vcl então naq uella cidade, do q uc na de S. Luiz » · 
A carta régia de 24 de Janeiro de 1683 deu razão aos 
govcrnrtdores, e approvou o referido arbitrio como podendo 
ser de grande conveniencia publica. 

. Inaugurado c firmado o systema mercantil na admi-
~IStração do Estado, se bem que o capitão-general Ignacio 

?;lho da Silva, 1678 - 1682, não o cultivasse muito, c 
ah~s prestasse optimos serviços, e tivesse a honra de receber 
c Installar D. Gregorio dos Anjos, primeiro bispo do Estado, 
aquelle t d · · t -. sys ema tomou largas proporções na a m1ms raçao 
~eglllnte do capitão-general Francisco de Sá de Menezes, 
d 

682
-1688, trazendo elle proprio c0msiao o pessoal director 

~ « Companhia do Commercio », e o alv~rá de 12 de Feve
~~ro de 1682, confinnatorio do assento do Estanco do 
D a?·anhüo e Pa?·cí, denominado da Fazenda Real em 1677. 

esde qtie as companhias c sociedades anonymas são as que 
governam de facto o Estado, o resultado será o que se deu 
ndo Maranhão e Pará · onde as malversações e os arbitrios os d' , • 

lrectores ela « Companhia do Commercio >> levaram o 
~o~ á exaspe1:ação, e a~abaram afinal por arrlstar Manoel 
l e man, vulgarmente chamado Bequimüo, a fa%er a revolução 

lc.e 
2

3 de Fevereiro de 1684 (*), que, confundindo infe-
Izmente · · d 

d C a cansa mercantil do povo com o odw aos pa rcs 
e a b ompanhia de J csus, expulsou-os ele núvo, e fôl -os 
p ~arcar, no dia 27 de Março seguinte. A expulsão dos 

da res ela Companhia. de Jesus foi o começo da decadencia 
a revoluçã . l 'd 

11 . '
0

; e, por mofina, nessa occasião, eram mtroc uz1 os 
a caplta.n· c1 p 'd . n· · < lU uzentos escravos africanos, COmO Se a I'OVl enCla 
lVIna por e f' · · · 1 t subi ' ssc acto 1romco, qmzcssc aoçar em ros o aos 

tant evado~ o seu hypocrita e traiçoeiro amor da. liberdade, -
b 

0 
mais que cogitaram de dividil-os entre o povo como oa p1·eza. · 

~ resultado foi que, não completando Francisco de 

(*) J. F. LisnôA, Obtas, IIT . 
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Sá de Menezes seu tempo, v-io-se substituído em Maio de 
1685 pelo tenente-general Gomes Freire de Andrade, 1685 
- 1687; o qual, depois ele derrotar os sublevados acastelhdos 
no forte do Baluarte, de prender rigorosamente e açoitar a 
muitos sub- chefes, acabou por fazer enforcar Manoel Bekman 
e Jorge de Sampaio. Aquelle Manoel Bekman conservou, 
durante o snpplicio, toda a firmeza e resignação, perdoando 
a seus inimigos sua morte, e elevando votos pela felicidade 
futura elo povo mar::mhcnse. 

Antes deste supplicio, os padres da Companhia de 
Jesus haviam sido restituídos a suas egrejas; c tambem 
restituídos aos seus empregos todos os gue tinham sido 
depostos pelos sediciosos, inclusive o juiz de orphãos Manoel 
de Campcllo de Andrade, que até então estivera preso. 
O contracto elo Estanco foi, outrosim, restabelecido no seu 
primeiro estado. 

A pena de patíbulo, egualmente imposta a Thomaz 
Bekman, fora commutada na de morte civil. (*) 

Pacificados, porém, os animos, 1686, o governador 
geral convocou os senados de S. Luiz do MaraHhã.o c de 
Belém do Pará, para examinarem as queixas contra o 
contracto do Estanco : « e foram tão soliclos os fundamentos 
que o impugna,r~Ll11 com innegaveis provas da sua infracção 
pela malícia dos contractadores, que Gomes Freire, na fórrna 
das s·uas instrucções, o deu como removido )) . c·~) 

(*) BERREDO, Annaes histo1·icos do Estado elo _l)l[a7·anhão, §§ 1335 
a 1344. 

(**) Ao menos naquelle tempo, sem embargo de jn. lavrar 
grande corrupção administrativa, ainda apparecia algum governador capitão
geneml para examinar e apurar a verdade nos negocias das companhias 
mercantis. O governo julgava-se derogado em sua honestidade, se não 
contrapunha á malicin. dos directores ou contractaclores a seriedade de um 
inquerito minucioso sobre a administração delles. 

E Portugal não possuía então, como o Brazil hoje, uma lei e 
regulamento especiaes sobre sociedades anonymas. Esta lei, no Brazil, é 
mais uma mystificação ; - até mesmo porque os promotores publicas tên1 

certeza da demissão, se lembrarem-se de cumprir seus deveres em virtude 
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Succedeu a Gomes Freire de Andrade o capitão
general Arthur de Sá de Menezes, 1687-1690. Durante 
S ~1a administração, o governo da metropole~~ ordenou que a 
cidade de S. L uiz, como cabeça elo Estado do 111a1·anhão, 
fosse sédc obri~rada elos crovernadorcs. 

u ~ 

Depois dessa administração, os confiictos limita.ram-se 
a questões com os padres da Companhia de Jesus, que 
obstavam a escravisação dos índios ; até que, subindo ao 
throno ele Portugal E l-rei D. José I, 1750, acompanhado ele 
Sebastião José de Carvalho e Mello, conde de Oeiras, 1758 
(cl.epois marquez de Pombal, em 1770), como primeiro ministro, 
fo1 aquella Companhia mandada expulsar do territorio elo 
~ra.zil, por carta régia de 21 ele J unho ele 1759. Coube a 
Gonçalo Pereira Lobato e Souza, brigadeiro elo exercito, 
governador da capitania do Maranhão (já então, desde 1751, 
a cidade de Belém do Pará estava elevada á cabeça do 
Estado) , 1753 -1761, a execução elas ordens para a 
e~ptllsão dos padres jesuítas; c o fez com estudada preci
pitação e apparatosa violencia. Em suas viagens ás localidades 
do .i nterior, para an.-ecadar os bens da Companhia de Jes~s, 
c~h10 do cavallo em que hia montado, quando dirigia-se á 
vllla de Tutoya, na noite ele 23 de Julho de 1758; c 
esteve gravemente enfermo. Por cumulo de peccados sobreveio
lhe um confiicto com o ouvidor da comarca do Piauhy, o 
bacharel José Marques da Fonseca; o qual casara-se com 
t\ma viuva rica de sua jurisdicção, sem a licença régia. C} 
1 ambcm, durante seu tempo, começou a funccionar a famosa --da_quella mesma lei. Os fiscaes, por parte do governo, são do mesmo 
lllolde. Uma companhia, sendo de amigos do governo, não tem fiscalisação 
Possível. 

d Como facto hist01··ico, limitamo-nos a mencionar as datas da lei e 
0 regulamento. A lei é n. 3150 - ele 4 de Novembro de 1882. O regu

lamento é o decreto n. 8821 - de 30 de Dezembro de 1882. Legislação 
somente no papel ! 

(*) Hoje cada juiz faz o que quer. Ha até juizes de orphãos 
d~le, em vez de casarem-se, já que o governo os nomeia solteiros, vivem 
. 

1?Solutamente. A antiga legislação sobre o estado e a moralidade dos 
JUIZes merecia ser mantida. 



- 182-

Companhia gentl do com?1u1·cio do J1fm·anhão e GTa1n-Píwá, 
17 55; sendo a elle couimcttida a execução desse negocio 11:1 

cidade de S. Luiz e respectiva capitania. Essa companhia, 
porém, não durou senão os vinte a1mos de seu primeiro 
privilegio; pois que El-Rei D. José I não quiz renoval-o, 
e depois D. Maria I mandou liquidar-lhe os fundos por 
uma junta ele administração. 

Não é justo deixar de mencionar, entre os governa
dores · capitnes-generacs do Estado, Bernardo Pereira de 
Berredo e Castro, não por serviços que por ventura houvesse 
prestado em · sua administraçno, mas por ter escripto os 
Annaes histo1·icos do Estado do JJ1m·anhüo. (*) 

Continuava o Maranhão como simples capitania C~'·), 
até que, por carta régia de 20 de Agosto de 1772, foi 
separado o governo do Gram-Pará, e reconstituído o Estado 
do 11/m·anhão, tendo por cabeça a cidade de S. Luiz, 6 
comprehendcndo o territorio do Piauhy. Esta ·nova cpocha 
administrativa geral teve, por primeiro governadül' capitn.o
general, Joaquim de Mello Povoas, 1775 - 1779. 

Não existindo mais jesuítas para luctas, os governadores 
procuraram e encontraram alimento, para ridículos conflictos, 
nas rcsistencias dos senados ou camaras locacs : -verdadeiras 
tempestades em copos d'agua. A decadencia administrativa, 
entretanto, era cada vez ma.is visível, não só no Estado 
do J11ar·anhlío, como tambcm nas outras capitanias:- o 
arbitraria em o governo! Os cap-itfies-gencracs c os · go
vernadores nada respeitavam. U ns, ineptos c pedantes ; 

. OUtrOS, SOberbOS e promptOS para tOdOS OS dcspotiSl110S ci:··X} 

(*) Essa obra cont.ém muitos defeitos; mas, incontestavelmente, 
é um dos principaes subsidias para a historia do Maranhão. 

Assim procedessem seus SllCcossorcs, e seus collegas; e, desde a 
Inclependenciti. do Brazil, os presidentes de província. 

(**) A capitania de S. Vicente tambcm foi subordinada ao governo 
elo Rio ele Janeiro, desde 1753; restaurada, porém, em 1765. 

(***) Hoje l1a tambem disto no Brazil. O poder pessoal, á força 
de ser censurado por inconstitucional, quebrou o remo; c tem clei_xado 
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Foram typos desta. ultima. especw D. Diogo de Souza, 
1793 - 1804, D. Francisco de Mello Manoel da Camara, 
alcunhado O cabTinha, por ser muito moreno, 1806 - 1809, 
e D. José Thomaz de Menezes, 1809 - 1811: - vercladeiros 
fiagellos enviados a aquclle pobre Estado do JJ1aum hão. 
D. Francisco de Mello foi até accusado de querer facilitar no 
Maranhão a invasão franceza. (*) . 

Só durante a administraÇão de Paulo José da Silva 
Gama, de alcunha O curúba, ou O lentilhas, 1811--1819, 
é que foi creado, a instancias suas, o tribun al da Relação, 
pela resolução régia de 28 de· Janeiro de 1813; e installaclo 
no dia 4 de Novembro. 

O ultimo governador capitão-general foi o marechal 
Bernardo da Silveira P into da F onseca, 1819 - 1822. E foi 
optimo administrador; ainda que não isento totalmente dos 
defeitos da classe, cujo pessoal fornecia para o Brazil os 
governadores. 

Com os movimentos politicos da cidade do Porto, 
em 24 ele Agosto de 1820, este ultimo governador capitão
general adherio em Abril de 1821 á Constituição. E, ainda 
que aoeitou a honra de constituir, elle só, o Governo Provi
sorio, então instituído C"'~·), apressou-se a crear uma Junta 
c:ons<dtiva, de dez membros, sob a presidencia do bispo 
diocesano, a fim de auxiliai-o na administração. 

seguir tudo pela agua ábaixo. Qualquer inepto é arvorado em presidente 
de província; só porque pode ass1gnar o nome nos officios e mais papeis 
elo expediente, arranjados por outros. 

Tambem não é causa para ser admirada, desde que até ignorantes 
e ~nfatuados vão aos conselhos ministeriaes ; e lá são tidos por aguias, 
!>OIS que é certo que lhes applaudem ou supportam os disparates, e estes 
se executam como optimas providencias administrativas . .. . 

('1') Quem quizer conhecer melhor. e cletalhadamente o que foram 
esses tres capitães-generaes, leia CESAR MARQUES, D icciona?·io histo?·ico
geog?·aphico da p1·ovincia do Mamnhão, na palavra Governo. 

(**) O capitão-general de S. Paulo, João Carlos Augusto de 
Oyenhausen, em Junho do mesmo anuo, IJrocedeu ele egual modo ! mas 
em commum com outros cidadãos. 

Não seria uma senha? 
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Mas, logo depois, de n.ccónlo com o decreto elas cortes 
portuguezas de 29 de Setembro de 1821, foi constituída por 
eleição a Juntà Proviso1·ia, de sete membros; a qual tambem 
ficou sob a presidencia do bispo. E foi installada no dia 16 
de Fevereiro de 1822: 

Presidente. - O bispo diocesano D. frei Joaquim de 
Nossa Senhora de Nazareth. 

Sec1·etar-io.- O brigadeiro Sebastião Gomes da Silva 
Belfort. 

lliembr-os. - O chefe de esquadra Filippc de Barro;~ 
c Vasconcellos. 

Desembargador João Francisco Leal. 

O thesoureiro aposentado da fazenda real Thomaz 
Tavares da Silva. 

O coronel de milícias Antonio Rodrigues dos Santos. 

O tenente de milícias Caetano José de Souza. 

Uns eram portuguezes, outros brazilciros. 

Se a adhesão a Constituição foi tno facil, antecedendo 
nisso o Maranhão a outras capitanias elo sul, não aconteceu 
o mesmú, em relação á Independcncia. 

O Maranhão, abstrahindo do Pará, foi o ultimo 
reducto dos que combatiam a adhesão ao grito do Ypiranga. 
Sempre desligado do Brazil meridional, constituindo um 
Estado com governo separado, c em directas relações tem
por::tes e espirituaes com Lisbàa, assim como foi uma das 
primeiras províncias em 1821 a nclherir á Constituição, ele 
harmonia com o movimento político iniciado na cidade elo 
Porto, tendo-a fm·arlo, entendeu que não podia nem devia 
acompanhar a obm revolucionaria da Indepenelencia élo Brazil. 
Em vão, mesmo após o grito do Ypiranga., D. Pedro de 
Alcanta.ra ainda expedia os decretos em nome de El-Rei 
D. João VI, c na qualidade de Principe Regente: os 
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maranhenses consideravam sensatan_1ente que era seu dever 
sustentar a Constituição de 1820, na qual cstatuira-se a 
integridade nacional portugueza. (*) 

A Junta Provisoria elo Maranhão, portanto, procurou 
resistir ao que no sul denominavam emancipação política; e 
resistio, não só apoiada no sentimento geral dos mara.nhenses, 
mas faz:endo-s~ sustentar pelas armas. 

Inexactos são os que escrevem que, naquella epocha, 
os maranhenses queriam adherir ao grito do Ypiranga. A 
prova elo contrario está em que foram as tropas independentes 
da província do Ceará que, ao principio, invadindo o Piauhy, 
dahi machinaram a invasão da província do :Maranhão. Os 
maranhenscs estavam com o principio conservador; e a 
Junta Provisoria proclamava a necessidade ele defender o 
systema constituci;nal, jurado á face do céu e dai> nações 
da terra, mantendo assim « a adhesão á Soberania Nacional 
residente no Augusto Congresso e a fidelidade para com o 
Rei Constitucional o Sr. D. João VI » (*;"). Havia certamente 
um partido dos que queriam aclhcrir á Independencia; mas 
era pequeníssimo, e sem elementos para a lucta, como os 
factos o demonstraram. 

Os municípios principaes em que se deram os combates, 
foram o ela villa de Caxias, como chave do sertão, e o da 
villa do Brejo, por sua maior proximidade ao Piauhy. A 
Junta Provísoriã fez vü· do Piauhy para Caxias, já depois 
da retirada do coronel Manoel de Souza Pinto de Magalhães, 
o major de linha João José da Cunha Fidié com a força 
quo dalli pudesse trazer; c este chegou a aquella villa no dia 
8 de Abril de 1823. Para a villa elo Brejo fez partir o 
alferes de linha Manoel José Rodrigues Ponçadilha eom 

(*) Vêr adiante, capitulo XI, entre os · documentos bistoricos, a 
carta elo Principe D. Pedro ao bispo elo ·lVfara.nbão, de 30 de Janeiro de 
l 823, e as respostas deste, sem data, mas certamente elo fim ele Outubro 
ou elo principio de ~ovembro de 1823. 

(**) Proclamação ele 17 ele Novembro ele 1822. A linguagem 
energica da Junta Provisoria revelava convicção de principias, e não 
explosão de paixões. 
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trinta homens; e em seguida foram mms quarenta praças. 
As munições de gnerra eram abundantes em todos os pontos. 

AiJ?.da para a villa do Brejo seguira.m, em princípios 
de Maio, sob a direcção do capitão Antonio Pereira, trcs 
peças de artilharia, duzentas e sessenta armas, duzentos 
terçaclos, e mais munições : além ele quatro artilheiros e ela 
companhia de pedestres estacionada na villa de Y catú. 

Desde então tornou-se mais renhida a lucta. «Eniquanto 
os independentes do Ceará e Piauhy se aproximavam de 
Caxias, o coronel Simplicio Dias da Silva (independente elo 
Piauhy ), deixando Campo-Maior, passava o Estanhado, c o 
alferes Pedro Paulo de Moraes Rego, estacionado na fazenda 
JJtfelancias, fazia uma sortida contra as tropas portuguezas do 
Brejo, procurando atraYessar o rio para a margem esqnercla 
elo Parnahyba. No cli:1 25, atacou o porto ela Repartição, e, 
contra a sua cxpectativél, encontrou viva resistencia ela parte 
elo destacamento que defendia. o porto e fóra soccorriclo, 
apenas rompeu o fogo, por algumas praças commancladas 
pelo tenente Fernando Mendes de Almeida e alferes Victoriano 
José de Kóes. Este prompto e inesperado auxilio obrigou-o 
a retirar-se com perda ele cinco elos seus, que pereceram, e 
oito feridos. Do destacamento portuguez morreram clous 
homens, e foram feridos seis pessoas, entrando neste numero 
duas mulheres. » C") 

Não desistjram, porém, os independentes do plano de 
atacar a villa do Brejo; elles, commandados por Salvador 
Cardoso de Oliveira C"'"') . Era commandante geral daquclla 

(*) L. A. VIEIRA. DA SILVA, I-Iisto1·ia da independencict dct 
p1·ovin.cia do _l)![w·anhcio. 

(**) Este Salvador Cardoso de Oliveira era descenden te el e outro 
Salvador Cardoso de Oliveira, paulista, filho el e 1\'Iauoel Cardoso ele Almeida; 
este-filho ele lVIatbias Cal'closo de Almeida, portuguez, casado com D. Izabel 
Furtado; esta - filha de D. Filippa Vicente do Prado, casada com Luiz 
Furtado, portuguez. D. Filippa 'Vicente do Prado, filha legitima de João 
do Prado com D. Filippa 'Vicente. Dizemos --legitima, porque João elo 
Prado teve um filho mameluco, Domingos do Prado, o qual casou-se com 
Filippa Leme, filha bastarda de P edro Vaz de Barros, vulgo Pe.1·o Vag~tassú: 
esta gente bastarda nada tem com a no biliarcllia paulistana . . 
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praça o capitão Severino Alves de Carvalho, natural ela 
província da Bahia, mas casado na villa elo Brejo com uma 
das filhas do capitão-mór Domingos Alves de Souza e 
de sua mulher D. Euzebia Maria da Conceiçao C). De 
accórdo com elle ·estavam seus cunhados, os capitães João 
José AI ves de Souza e Valerio A l vcs de Souza, e seus 
concunhados, o capitão Antonio Pereira c o tenente Fernando 
Mendes de Almeida. Todos officiaes de milícias. · 

Marchando aquella força na tarde 15 de Maio sobre 
a vilh., o destacamento commandado pelo tenente Francisco 
Gonçalves Meirelles, em vez de resistir, unio-se aos assaltantes; 
ele sorte que, constando ao commandantc geral tal deserção, 
em vão mandou elle tocar a rebate, poucos acudiram, e a 
111Ór parte ela guarnição tambem descrtára, imitando o des
tacamento de Meirelles. 

E' facil comprehender o alvoroto dos moradores; e, 
hem o I ~~rcebeu o chefe da força independente, pois que 
mandou intimar ao capitão Severino Alves ele Çarvalho que 
se rendesse. « A pe;-;ar de reconhecer a impossibilidade de 
defender-se, Severino não se deixou acobardar, e exigio como 
condição ela capitulação a facu!dacle de ser acompanhado por 
~odos os que quizesscm evacuar a villa. Mandou-lhe o chefe 
Independente dons officiaes para que se rendesse prisioneiro, 
on juras c a inclependencia ; mas elle recusou trahir o 

PEDRO TAQUES, Nobilim·chia Paulistana, em titulo de P1·aclos, na. 
Revista do Instituto Histo1·ico Geor;wuphi co e Etlmog?·apkico do Bmzil, XXXIII, 
l}Urte segunrla, desde a. pag. 80, e em titulo ele Pecl1wos, Va.zes e 
BaJTos, XXXV, parte segunda., pag. 56, narra tudo isso. 

O referido paulista Salvador Cardoso ele Oliveira fixou estabe
lecimento no valle elo rio S. Francisco. E o outro, de egua.l nome, seu 
descendente, que :figura na hi toria da Independencia do lVIaranbão, dizia 
ser parente do capitão-mór Domingos Alves ele Souza e de sua mulher. 

E' preci o notar que a família Silva Pmilo nada t.em com eótes 
Prados da Nobilim·chia Partlistana. Os ela Nobiliw·chia são do I'1·ado. 

Segundo AzEVEDO MARQUES, o capitão-mór Mn.rtinbo da Silva 
Prado era· filho do sargento-mór Antonio ela Silva rra.do, portuguez, e de 
sua mulher D. Francisca de Siqueira e Moraes. PEDRO TAQUES nada escreveu 
a respeito. 

(*) Vêr adiante a. genealogia, Linhas unidas A e B, VII. 
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juramento que havia prestado ele fidelidade ao Snr. D . João · VT. · 
Venceu a sua pertinacia, c foi-lhe concedido sahir da villa 
com a condição que exigira, obrigando-se unicamente a nii.o 
pegar armas COntra <L independencia. )) ('~) 

Ainda então não havia chegado á villa elo Brejo o 
reforço da capital sob o commando do capitão Antonio 
Pereira; inclusive as peças de artilharia e os artilheiros, que 
só isso seria bastante para a sustentação da praça. 

Em virtude ela capitulação, « sahio o capitão Severino, 
de S. Bernardo (Brejo), com dois officiaes e cincoenta 
soldados de linha, trinta milicianos, entre of:ficiaes e soldados, 
e, dirigindo-se ao lugar denominado J.liocam·bo, districto de 
Y catú, alli se lhe reunia o tenente Guilhon, do regimento 
ele milicias ch capital, o qual commandava as quarenta 
praças ele linha que marchavam a fim ele auxiliar as forças 
estacionadas naqnella villa. Acamparam-se naquelle sitio, á 
margem do rio do mesmo nome, onde se lhes devia encorporar 
o capitão Antonio Pereira, com os artilheiros que ultimamente 
tinham sabido da cidade, petrechos e munições que levava. 
O capitão Severino seguia para a capital a conferenóar com 
o governo. >> ('"'") 

Entretanto, a força expeclicionaria elo Brejo destacou 
algumas praças, sob o commando do capitão militar João 
Isicloro Be:t.:erra, a fim de tomar o lugar denominado Iguadi. 
Aconteceu, porém, que este capitão foi preso, mediante 
esforços dos constitucionaes; e, apoderando-se elo con1.manclo um 
preto, João Ferreira elo Couto, avançou elle sobre a JJfan,c;a, 
e tomou de assalto este lugar no dia 2 5, onrle entrou na 
madrugada desse dia. Assassinatos, roubos, e violencias ele 
toda a especic, commetteu essa força sob o commando de 
tal negro. Não · podiam taes factos agradar aos independentes; 

(*) L. A. VmmA DA SILVA, obra citada. Todavia, é licito 
duvidar de que o capitão Severino Alves de Carvallw se obrigasse a não 
mais ,pegar armas contra a inclependencia, desde que elle cleclarára manter 
o juramento de fidelidade. 

(**) L. A. VmmA DA SJLvA, obra citada. 
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e, pois, 0 chefe Salvaclor Cardoso de Olivei.ra seO"uio imrne-r o 
c tatamente para alli, e, chegado, exprobrou a Couto os excessos 
praticados. Todavia, Couto ainda continuou . a servir no 
exercito independente ! 

. Dalli seguia Salvador Cardoso ele Oliveira, com as 
forças independentes, para a villa de Itapicurú-mirim, onde, 
no . dia 1 O ele J nnho, póz o cerco. Ao principio, . houve a 
reststencia; ·c, em pequenos combates, os independentes 
foram vencidos. Mas, alguns dias depois, em virtude da 
deserção do tenente-coronel José Felix .Pereira ele Burgos, 
forçosa tornou-se a capitulação. E, pois, foi permitticlo « que 
regressassem á capital o tenente-coronel Ricardo José. Coelho, 
os capitães Antonio José de Carvalho, Severino Alves de 
Carvalho, Antonio Pereira, João José Alves ele Souza, 
Wenceslau Bernardino Freire, tenentes Antonio Carneiro 
Alves Junior, Ricardo Martins Vicligal, Fernando Mendes de 
A~n~eida, Joaquim de Souza Ribeiro, ajudante Antonio Joaquim 
Dtmz, alferes José Domingues, José Joaquim , de . Castro 
Launé, Diogo .Sarmento ela Maya, Manoel José Rodrigues 
P?nçadilha, José de Oliveira Gu'imarãcs, Domingos da Costa 
Ltma, nove cadetes, clous sargentos, tres furrieis, um cabo, 
lln1 anspeçacla, e dez soldados da companhia de cavalbria 
franca. » C") 

Como vê-se, toda a força que se reunira no lugar 
denominado jjfocetmbo, logo que o commandante geral, capitão 
Severino Alves de Carvalho, voltou da capital, recebera 
0,rdcm para hir em auxilio da villa de Itapicurú-mirim; e 
la estava q1:1anclo se deu a capitulaÇão. 

Todavia, continuava o cerco ela villa de Caxias, 
de.sde princtpw de Abril; apezar de que eram mais de 
se1s mil hom,ens os sitiantes independentes. Em 23 de 
Julho aindá o presidente da Junta da delegação expedicio-
11aria, e eornmanclante em chefe do exercito auxiliado!', dirigia 
lll11a . proclamação aos habitantes de Caxias. E, porque ja ---(*) L. A. VIEIRA DA Srr.vA, obra citada. 
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havia cansaço de ambos os lados, começaram as commum
cações entre os respectivos chefes para uma capitulação 
honrosa; até que o maJor João José da Cunha F iclié, 
sentindo o desejo geral da paz, clemittio-se ele todos os 
seus poderes desde 'o dia 27, a fim de poder ser levada a 
cffeito a convenção projectada, a qual foi ass~gnada no dia 
30. Mais honrosa para os sitiados não podiam ser as 
clausulas da capitulação; pois que todos podiam retirar-se 
d~ villa, sem a menor coacção, levando o que lhes pertencesse, 
c o cxerc.ito constitucional sahiria armado, com bandeiras 
largas, caixa batida, e mecha acccsa, em direitma á cidade 
de S. Luiz do Maranhão. 

Entretanto, sendo de esperar a capitulação de Caxias, 
somente restariam a Junta Provisoria c ao partido constitu
cional a cidade .de S. Luiz do Maranhão e as villas de 
A I cantara c de Guimarn es, além de outros pequenos lugares 
no littoral. A Junta, pois, providenciando sobre a defeza da 
capital, havia feito marc.bar no dia 6 de Julho, com destino_ 
a Alcantara, « o capitão Severino Alves de Carvalho, já 
com a patente ele tenente- coronel, levando todos os of6ciaes 
do seu batalhiio, e a tropa ele linha e munições clisponiveis >> . 
Este cornmandante fo i amplamente autorisado a agir como 
melhor entendesse C). Neste official - residiam as ultimas 
esperanças da Junta Provisoria. « Assumindo cllc (em Al
canta.ra) o commando de todas as tropas da. primeira c 
segunda linha, c as de qua1quer olltro districto ainda não 
occupado, as faria marchar para onde julgasse conveniente. 

(*) Não foi exacto o dr. 0ESA1l. A. 11'IA.1l.QUES , em uma Memo?·ia 
lida em sessão do Instituto Historico, de 27 de Julho rle 1883. O tenente
coronel Severino ( nõ.o Seue?·iano) Alres de Carvalho niio adhorio á 
independencia senão como vencido. E, assim, toda a fam ília ilO Brejo . A 
adhesão á Indcpcndencia, de outro motlo, e nas circumstn.ncias expostas, 
sc1ü nma des lca.ldatle, de que elle era incapaz. Sua fé de offic!o não 
lucraria causa algu ma com tal procedimento. 

Além clis. o, os povos elo lVIaranhão e do Pará não. consideravam 
a Independcncia do Brazil, tendo por centro o 1\.io do Jan eiro, como util 
a elles nesse tempo. Quereriam tal rez a indcpcnclcncia propria, com a 
rcorganis<.tção do E:;tado do ]:fa?·anhão. 



- 191 

Deu-se-lhe tambem autorisação para nomear officiaes de 
sua .confi~mça; deprecar a todos os commandantes geracs ou 
paremos os auxilias de que carecesse ·; assentar _praça nos 
q~Ie estivessem no caso de servir nos corpos dos respectivos 
?t~trictos; t er espiões que o avisassem das disposições do 
lU ' Im1go, podendo arbitrar as recompensas que entendesse 
razoavcis » (""). Era, pat'a bem dizer, uma abdicação de 
poderes da Junta; . signal certo de desespero da causa CH"). 

Quando todos esses acontecimentos se tumultuavam 
d,e .tal modo que a Junta ignorava o que se passava em 
Caxias, e os sitiados em Caxias não sabiam elo que occorria 
~a .capital, chegou a noticia ele que El-Rei D. João VI, 

eshganclo-se elo juramento que havia prestado á Constituição, 
~cassumirJ. todos os direitos . magestaticos. Foi como uma 

ornba que arrebentasse no meio elos constitucionaes: - elles 
que não se oppunham a Inclepenclencia senão por amôr de 
Seu jurmnrnto, viam-se assim ludibriados o sem o escudo 
llloral de suas comicções. 

Immediatamente a Junta Provisoria convocou um 
~,O,ns~lho mixto, militar-civ~l, para resolver o que co.nviria 

a:Ge1 ante tal c tão nova situação. Este eonselho, acertando o ~ • 
s .!actos consummados, e entendendo que ninguem eleve ser 

~lats realista do q uc o rei, ponderou á J nnta a necessidade 
c 0 officiar á camara para que, no dia 14 ás oito horas da 
l11anhã, reunisse camara geral a fim ele deliberar clcfinitiva
lllente sobro a convenienci~ da adhesão á Inclepenclencia; c, 
110 caso affirmativo, proceder-se em seguida á nomeação ele 
lllll g . overno temporano. -----(*) L. A. VmrnA n.-.1. SILvA, obra citada. 

a (**) Contraste notaYel! Ao passo que a famí lia da mulher do 
t~lto t• deste livro, em S. Paulo, tinha sido favoravel á Inclependencia, pelo 
p neute-geueral José Arouche de Toledo Rendon e coronel Antonio Leite 
y et:~ira da Gama Lob•>, sua família, no Maranhão, resistia ao grito elo 
d Pll anga, com armas na mão, ao principio na vi !la do Brejo, depois na 
J e Itapicurú-núrim, ultimamente na de Alcantara! Para bem dizer, a 
unta P · · · 1 - t l · · f 'I ' 

111, .. ' rovtsona, na capJta , nao eve em toe a a pro_vm~Ja uma anu 1a 
ats nuu1erosa e influente para sustentar a causa ('OustttuciOnal. 
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Mas, no dia em que se devia reunir a ca.mara gera], 
entrou no porto uma esquadra portugueza, composta de duas 
galeras, ele um brigue, de duas escunas, e ele duas sumacas. 
Este facto alentou aos que não accediam á Independcncia 
senão por falta de elementos de resistencia; e, pois, nada se 
fez. Entretanto, a Junta Provisoria, comprehendendo a neces
sidade . de entrar em armistício com o exercito independente, 
nomeou para isso uma commissão. Os cmissarios, porém, não 
passaram ele Ita.picurú-mirim, reconhecendo que baldados 
seriam seus esforços. 

No dia 26, fun deou no porto a náo Peclro I, 
acompanhada de um brigue, sob o cornmando de lord Cochrane; 
e, após a pacificação dos espíritos, por causa ela variedade 
que os trazia agitados, foi proclamada c jurada a Inclepcn
dcncia 1_1a cidaile de S. Luiz do Maranh5 o, no dia 28 de 
Julho de 1823, as onze horas da manhã, com as salvas do 
estylo, e illuminação da cidade. 

Nessa mesma occnsi'ii.o, como já ficou mencionado, o 
commandante geral da. villa de Caxias, sitiada pelos inde
pendentes, negociava, sem scicncia do que se passava na 
capital, a mais honrosa capitulação; assignada no dia 30. (*) 

Em conscquencia da proclannção da Indepcnclcncia 
na capital, lonl Cochrane expediu ordem aos chefes de toda 
e qualquer força armada, para que suspendessem as hosti-

(*) O conselheiro Tms'l'iO DE ALENO,~lt ARARIPE, Independencia 
elo Ma·ranhão, Memoria lida no Instituto histo rico, geographico e etbno
graph ico do Brazil, e publicada ua Revista, XL VIU, parte segunda, 
segundo semestre de 1885, propôz-se a proYar que, não a lord Cocbrane, 
mas só á expedição cearense, commandada pelo capitiio-mór José Pereira 
Filgueiras, foi devida essa nvva conquista elo Maranhão. 

O assumpto não merecia tanto esforço de espírito, nem o tã~ 
grande moutão de documento s, na parte primeira elo mesmo tomo. A lcJ 
naturn,l elo syuchrouismo foi a maior c mais forte operaria do facto dn. 
Independencia no Brazil inteiro ; as resi stencias destruídas serviram apeuas 
para atte.star aquclla lei em operação. 

Todavia, é certo que a expedição cearense concorreu principal
mente para o successo. 
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lidades, exigindo ao mesmo tempo que enviassem cnnssanos 
para. conferenciarem, em, sua p1·esença, eom o governo da 
província. 

No dia 7 de Agosto foi eleito o novo Governo 
Provisorio, assim composto: 

Presidente.-O capitão Miguel Ignacio dos Santos 
Freire e B . ruce. 

SeaetaTÍo.-O padre Anto~io P. Pinto do Lago. 

jJJemb1''0S. - Lourenço de ca~tro Belfort, . coronel .José 
Joaquim Vieira Belfort, Fabio Gomes da Silva Belfort, 
Antonio Raymund_o Belfort Pereira de B urgos, tenente-coronel 
José Felix Pei'eira de B urgos, c Antonio Joaquim Lamagnere 
Galvão. 

Por esta eleição, em uma só família, como o sentio 
lorcl Cochrane, verificou-se que, apezar da proclamação da 
ludepcndencia, a maioria da população conserva1·a-sc esquiva. 
~ accresceu que, marcada para o dia 1.0

, depois para o 
rha 5, só no dia 7 logrou ser levada a effeito. E com que 
Cautelas? « Antes, porém, de proceder-se á eleição dos 
lllembros elo governo, o almirante ( lorcl Cochrane) mandou 
s~1bstituir o commandante do brigue Infante D . jJJiguel; da 
Ctcladc c das fortalezas mandou retirar a tropa portngucza; 
0 mandou soltar os que estavam presos por opm1ões 
politicas. » ("'') 

Desde então, a cidade c o interior da província 
?ntraram no regimen da anarchia. A tropa, na capital, 
1U1punha as decisões; os portuguczes eram espancados por 
s~ldados; o bispo foi intim ado para r etirar-se e resignar a 
choccse; alguns · portuguezcs importantes foram expulsos. E 
taes foram os excessos que « lord Cochranc apresson-se a. 
officiar, de bordo da ·náo Ped1·o I, á .Junta, cstr~nbanclo as 
severidades que tinham sido prn.ticadas contra os portuguczes, 
e determinando-lhe que fizesse publica a resolução em que ---(*) L. A. VIEmA DA SILvA, obra citada. 
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elle estava de tomar medidas decisivas para que cessassem 
essas infamias ». ('~) 

O capitão-mór Rodrigo Luiz Salgado, por um lado, 
abrio confl.icto cmn o governador das armas tenente- coronel 
José Felix Pereira de Burgos, e, por outro, com a Junta 
Provisoria; ao mesmo tempo que a Junta Provisoria trocava 
officios em linguagem inconveniente com o capitão-mór José 
Pereira F.ilgueiras, presidente da Junta da delegação expe
dicionaria do Ceará e Pianhy, com sécle em Caxias. 

Afinal, no dia 25 de Dezembro, apuradas as actas 
da eleição de nova Junta Provisoria, consideraram-se eleitos: 

Presidente. - O capitão Miguel Ignacio dos Santos 
Freire e Bruce. 

Secretcwio.- José Lopes de Lemos. 

lrfernbros. - Coronel José Joaquim Vieira Belfort, 
Antonio Joaquim Lamagnere Galvão, capitão-mór Rodrigo . 

, Luiz Salgado de Sá Moscoso, arcipreste Luiz Maria da Luz 
e ~á, capitão Sysnando José de 1\ifagalhães. 

Contra esta eleiçüo houve protesto de nullidade ; não 
obstante, a Junta foi empossada no dia 29. 

· Infelizmente para a nova Junta, o ca.pitão-mór Rodrigo 
Luiz Salgado era tambem governador das armas, desde que 
obtivera depôr o tenente-coronel José Felix Pereira de 
Burgos. E, pois, em Fevereiro de 1824, cogitou elle ern 
desfazer-se de seus companheiros, mediante uma denuncia de 
?'epublicanisrno, attribuido ao presidente c secretario, valendo
se ela portaria do governo imperial, de 11 de Novembro de 
1822. Reunido um conselho militar, foram presos aquelles 
membros da Junta e mais outros ·parentes e amigos delles . 

. Como sempre acontece, tudo isso que fóra obra da 
tropa seduzida, foi desmanchado em 24 horas por clla 
mesma, mediante seducção nova; de sorte que, soltos os 

n L. A. VmiRA D..A. SILv.a, obra citada. 
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P~"esos, Rod rigo L uiz Salgado, deposto ele governador das 
armas, foi, por sua vez, recolhido á fortaleza ele Santo Antonio, 
onde haviam estado aquelles. 

A anarchia chegara ao seu auge; · c mais crescêra 
com a im politiea non1eação do tenente-coronel José Felix 
Pereira de Burgos para governador das armas, obtida por 
elle no Rio de Janeiro. Com muita difficuldade e ma 
Vontade foi-lhe dada a posse no dia 22 de Abril. Dahi, 
desde logo, seguiram-se confl.ictos com a Junta Provisoria. 
"De seu lado a família Bruce trazia em constante agitação o 
e. pirita publico, por suas demasias democraticas. O resultado 
fot que, desenvolvendo-se no interior o movimento revolu
cionaria, o governador das armas entendeu dever recorrer ás 
tropas para a dissolução ela Junta. Com effeito, no dia 1.0 

de Junho, houve uma representação elos officiaes militat'es 
nesse sentido; e os quatro membros ela Junta, em effcctivo 
ex.ercicio, foram mandados para a fortaleza da Ponta cl'Arêa. 

Não . sendo possível continuar sem governo civil, fo i 
resolvida a eleição de um Conselho ele província, na confor
úlidadc ela carta de lei de 20 ele Outubro ele 1823. E, 
pois, foram eleitos : o coronel Antomo de Sallcs Nunes 
Belfort, o brigadeiro Sebastião Gomes da Silva Belfort, 
Lourenço ele Castro Bclfort e o dr. Leocadio Ferreira de 
Gouvêa Pimentel Belleza. 

. Estes factos causaram incrível irritação popular. Veio 
Immcuiatamente a contra-revolução nos dias 4 e 5 do 
111esmo mez. Embora os officiaes fossem a favor elo Conselho 
da provincia, os soldados, mediante a corrupção pecuniaria, 
sublevaram-se, até ao ponto ele serem ensanguentadas as 
l'tlüs da cidade. Os membros ela Junta Provisoria, presos I~a 
fortaleza. da Ponta cl'Arêa, foram soltos e restitnielos ao 
e.xercicio governati>:o. « Trocnndo-se . as scenas, o tenente
coronel Burgos, Antonio Burgos, e o arcipreste Luiz Maria . 
da Luz e Sá foram presos, e receberam logo intimação de 
qt:e seguiriam para o Rio ele Janeiro no dia 27. O arciprcste, 
alen1 de có-réu na revolução do dia 1. 0

, era accusado de 
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machinar, por intcrmedio do Bispo d. frei Joaquim de Nossa . 
Senhora. de Na.zareth, a união da província com Portugal, 
recebendo em premio .a mitra. » (*) 

Entretanto, o movimento revolucionaria no interior da 
província tomára mór incremento, por ser fomentado por 
adversarios da Junta.; e esta já não tinha acção em amba_s 
as margens do rio Itapicurú. A' camarn da capital os chefes 
revolucionarias officiaram «para que convocasse nova assembléa 
geral, a fim de eleger-se interinamente um governo temporario 
de cidadãos ·habeis, benemeritos e litteratos, com exclusão 
expressa de fazer parte delle cida.J.ão algum das famílias 
intrigadas, isto é, de Burgos, Bruces, Bclforts, e mais membros 
do extincto governo ». 

Comprehendendo Miguel Bruce que a guerra era feita 
mais a elle do qne aos outros membros da Junta, resolveu 
assumir a inteira responsabilidade da situação; e, para este 
fim, insinuou a necessidade de um movimento Inilitar para 
exigir ·a sua posse na qualidade de presidente da província., 
independente do recebimento da carta imperial de sua 
nomeação. Assim. se fez; e ellc tomou posse no dia 9 de 
Julho. Bruce era homem energico; mas os inimigos multi
plica varn-sc, e os revezes snccediam-se uns aos outros, além 
das sublevações militares a abafar ou reprimir. Combates 
foram dados, no dia 17, contra o fórte da Ponte d'Arêa, 
cuja. guarnição insurrcccionára-se, constituindo até um governo 
em relações com a Junta expedieionaria .do Rosario. 

Receiando o ataque da capital, Brucc tratou de 
fortificar ainda mais a ilha, pelo lado opposto ao da bahia. 
A ugmentaclo o numero de deserções, reccorreu aos presos, 
abrindo a cadêa publi<;a, c armando-os. Os emissarios de 
Bruce, no interior, eram verdadeiros f:l.agellos publicos, e mais 
u·ntavam as povoações. Mas, não obstante, a força expedi
cwnana "foi infeliz no ataque á capital ; e voltára para o 
Rosario. 

(*) L. A. VmrnA DA SILvA, obra cit.ada. . 
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Bem examinando o caracter desta lucta~ o jornal 
LÍ?·gos ela Lei assim o apreciava: « Os dous partidos, o 
~entrai c o da cidade, combatiam por motivos particulares 
c;_ pro~incia, c não pela fó~ma de governo .. Como o nome 
I epublzca . tem se tornado odwso aos verdadeiros amantes elo 
~perador, todos os bandos imputavam aos seus contrarias o 

cru~e de ?'epublicanos, para melhor attrahirem os povos, que 
~~~tnto acatam . a. sua pessoa. A~sim: Bruce chamava . ?·ep_u
d canos aos dissidentes do Itap1cüru; estes, aos partldanos 

e Bruce. i> 

Não podia continuar um tal estado de co usas ; mesmo 
porque o movimento revolucionaria tambem manifestára-sc 
~a província do Ceará, enviando emissarios aos revolucionarias· 

0 Maranhão para uma liga. 

, Tendo aportado ao Maranhão, no dia 9 de Novembro, 
a nao Peclro L trazendo a seu bordo lord Coclmme, conheceu 
es~e almii·a_nte que o caso pedia mgentissimo rem.eclio; c, 
POis, no dia 12, assumio o commando militar em chefe até 
que fosse restabelecida a ordem publica, e afixou uma 
)roclamação cnergica, intimando aos dous partidos para que 
c epuzcssem as armas. 

Afinal, vendo que Bruce era o pomo da discordia, c 
6Uc até prepara va-sc para resistir ás suas intimações, lord 

ochranc julgou nccessario depól-:o da presidencia da província; s1
\carrcgando a administração ao secretario Manoel Telles da 

01 va _Lobo; c tudo isso foi feito no dia 25 de Dezembro. 
P1'Inleiro acto de Lobo foi officiar a Bruce para que 

e~~ barcas se na galéra Gem·ge, eom destino ao Rio de Janeiro, 
a ~gando que sua permanencia na província agitava os 
a1111110s. Com Bruce, outros receberam iclentica intimação ; e 
a galéra sahio. no dia 4 de Janeiro de 1825. Ainda outros 
cornprorncttidos nas clissensões anteriores seguirarn depois, na 
corv t G e a en eral Leco?'. 

Tudo isto foi communicado ao governo imperial; c, 
para. occultar o crime, o presidente interino declarava que 
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Bruce pedú·a seu passcq::01·te, e . que o mnrquez do Maranhão 
( lord Cochr:.mc) anmura aos seus desejos, manil.anclo até 
apromptar-lhe embarcação para leval-o. Mentia ao governo 
imperial, c escarnecia da victirna . . : . 

Lord Cochrane, assim manobrando, punha c dispunha 
do governo do Maranhão! E, pois que tinha uma reclamação 
de dinheiro a fazer, queria presidente seu. Por isso, a 
chegada do tenente-coronel de artilharia Pedro José da Costa 
Barros para presidente da p1;ovincia, Qm 5 de Fevereiro 
de 1825, na charrúa Animo-G1·ande, muito o contrariou. 
Resolveu, desde então, oppàr todos os embaraços á sua 
posse, sob o l)rctcxto ele dissensões c tumultos, em qnc 
convinha pôr algum cobro. 

Ern. vão, o presidente nomeado trocou com o almirante 
officios, desde 8 até 11 ele · Março; o almirante intimou-o 
para seguir, no dia 12, no brigue Cacique, com destino ao 
Pará, porque sua resolução estava tomada! O presidente 
Costa Barros protestou; mas, lorcl Cochranc não deu-lhe 
attenção alguma. Era o arbítrio da força contra a legitimidade 
elo direito; c este, sem meios ele defesa, submetteu-sc. 

Com a decisão tom:LLla de não dar posse a Costa 
Barros, lord Cochranc declarou rcstabelecicla a lei militar, 
até ordens superiores, se antes não fosse restabelecido o 
socego publico. E, no dia 12 ele Março, officiou ao presidente 
interino Lobo, intimando-o para « communicar á Junta da 
Fazenda o seu desejo de ter- uma conferencia p essoal con1 
aquellc corpo, esperando encontrar naquclla. occasião todos 
os membros » ! A conferencia pessoal foi rea1isa<la; rcgu1aram
sc · as cxigencias do almirante, á sua vontade; c fez-se-lhe 
o pagamento. 

Tendo de deixar o porto, confcrio a Lobo o posto 
de coronel de milicias, e o encarregou do commando das 
armas, com todas as vantagens pecuniarias do cargo! E, ~o 
dia 18 de Maio, a náo PeclTo I fez-se ao mar para o Rro 
de Janeiro; c c11e, no dia 20, srguio para a Inglaterra na 
fi·agata. PiTanga. 
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. Entretanto, o governo imperin.l, não approvando o 
proceduncnto de lord Cochrane para com o · presidente 
notneado Costa Barros, ordenou a este que fosse logo e logo 
tomar posse, e ao presidente interino officiou que lb'a désse, 
sob pena de ser severamente punido . por sua desobediencia. 

De · facto, sem fazer menção de mais duas adminis
~r~ções tão illegitimas como a de Lobo, a autoridade legitima /!/ restaurada, voltando o tenente- coronel Pedro . José da 
A osta Barros ao Maranhão, e tomando pos~c no dm 31 de 

gosto de 1825. 

Esta administráção foi violenta; c, para cohonestar 
as perseguições, cogitou, em Maio de 1826, ele phantasiar 
um plano sedicioso, cujo inicio seria o seu assassinato. Só 
eu1 1.0 de Março de 1827 entregou o• g0verno ao vice
presidente. 

p· Succedeu- lhe o marechal ele campo Manoel da Costa 
Tlllto; o qual tomou posse ern 28 de Fevereiro de 1828. 

ambem commettcu violcncias, ao ponto de mandar reerutar 
0 redactor do Phm·ol J1lamnhense, José Candido de Moraes 
~ Silva. Póz . em execução para com Manoel Odorico Mendes, 
c eputaclo á assem bléa geral legislativa , c reclactor do Des
Pertador Constitucional, a theoria « que, não podendo os 
offendidos chamai-o á responsabilidade, cumpria-lhe evitar 
P.0 1' nm lado que não fic4sse sem dcsaggravo a honra elo 
c~dadão, e por outro lado que a Constituiç:to não fosse 
Vto~ada ». Por isso ordenou á typographia nacional que não 
l11cus imprimisse aquelle jornal. 

Deixando Costa P into o governo, a provincia. entrou 
por algum tempo em paz; a industria agrícola desenvolveu-se, 
e b ~ commercio com isso reergueu-se. Sobreveio, porém, a 
;, .d1cação de D. Pedro I, em 7 ele Abril de 1831; e tanto 
01 bastante para reaccender o espirito revolucionaria e 

restaurar o costume das sedições militares. Em 13 de Se
\embro, uma sedição militar , e popular, na capital, expulsa 
c a peovincia alguns magi·strados c pessoas nota.veis. E, em 
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19 de No vem bro, um motim popular leva:nta-se contra o 
presidente da proyincia, desembargador Candido José de Araujo 
Vianna (*), empossado desde 14 de . Janeiro de 1829. 
Suffocado na capital, mantem-se no ·interior; mas, no dia 
12 ele Janeiro 18 3 2, o presidente ela . província, em ·uma 
proclamação sob o caracter de amnistia, annuucia o i·csta
belecimento do imperio das leis. C*) 

Não era, entretanto, somente no Maranhão que o 
espírito da anarchia tudo perturba v a. 

Tambem no Rio de J aueiro, em 14 e 15 de Jülho 
de 1831; em Pernambuco, em os dias 14, 15 c 16 de 
Setembro; ainda no Rio ele Janeiro, em 7 ele Outubro; no 
Ceará, em 1~ de Dezembro. 

6 

Em 1832, no Rio de Janeiro, aos 3 c 17 de Abril; · 
em Pcmambnco, a guerra elos cabemos, que começara no dia 
14 de Abril por uma sedição militar, durando até 1835; 
em o Pará, no Rio-Negro, a sedição militar, de 12· ele 
Abril, durando até fins de Jnubo. 

Em 18 3 3, em Minas-Geraes, na cidade de Ouro
Preto, revolta popular }Jara a deposição do vice·-presidcnte 
da província em exercício, no dia 22 de Março; ainda no 
Pará, motim popular para. impedir a posse do presidente ela 
província e do commandat~tc das armas, alli chegados elo 
Rio ele J auciro, em 16 de Abril; no Ceará, sedição militar 
contra o presidente da . província, em 1 O de Novemln·o; no 
Hio de Janeiro, tumulto e aggressões contra os que publi
cavam gazetas contrarias ao governo, em 5 de Dezembro; 
ainda no Rio ele Janeiro, a prisão c deposição do tutor do 
Imperador conselheiro José Bonifacio de Andrada e Silva, 
em 15 de Dezembro, 

Em 183 4, na cidade ele Cuyabá, insurreição e 

(*) Depois, visconde de Snpucahy, senador e conselheiro· de 
est;ado. 

(**) Esta J1roclamação foi publicada no Rio de Janeiro, no 
Dia1·io elo Gouenw, n. 85, de 13 de Abril de 1832. 
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horrível m· t d 30 d M · 5 d J 11 C ' a anca, e e a10 a e u 10; no cara, 
assassinato jndlciario de Pinto Madeira, em 2g de Novembro. 

· No Para, em 1835, assassinatos do presidente da 
pro"incia c do comma.ndante elas armas, sendo acclamados 
presidente- o tenente-coronel Felix Antonio Clemente Malcher, 
0 ·commanclante das armas Francisco Pedro Vinagre, em 7 
de Janeiro; tambem no Pará, assassinato do referido_ Malcber, 
reunindo Vinagre as duas autoridades, civil e militar, em 26 
ele _Fevereiro ; no Rio-.Grancle do Sul, a grande revolução 
capitaneada pelo coronel Bento Gonvalves da Silva, que ao 
~esmo tempo publicou o manifesto de 20 a 25 de Setembro. 
~sta revolução durou até 28 de Fevereiro de 1845. . . 

Em 1837, na Bahia, a revolução, denominada Sabinada, c 7 , 111 de Novembro. 

B Em 1838, no Maranhão, a revoltá denominada 
a.laiada, aos 13 de Dezembro. 

! 

· Vê-se, pois, que o espírito publico andava agitadissimo 
cn: todo o Impcrio, sob o governo ela. Rcgencia. As ambições, 
;uJa satisfação era impossível pelos meios normaes, recorriam 
as arn1as, ou em fómm de sedição militar, ou como motim 
popular. Como, pois, o Maranhão escaparia a esse geral 
lnfluxo revolucionaria? · 

Pi. Era_ en~ão presidente da província Vicente Thomaz 

1 
rcs . de F1gueu·edo Caniargo, empossado desde 3 ele Março 

l c 1838. Declarou-se na villa . da Manga a revolução, tendo 
Por chefe um cabr-a (*), ele nome Raymundo Gomes: ao ----de . d' (*) E' individuo de côr escura, oriundo de negro com indio, ou 

111 10 com mulato. Mulato é o fi lho de branco com negra. 
da d ..;\- p~lavra cabm é, segundo alguns, üma, a~reviatum corrupta 
!Ui f enommaçao ca?·iboca, usada pelos tupis para ass1gnalar em geral o 

s ·lÇO. Do mesmo modo, a palavra caboclo . . 

com . . Tam_?em s?em denominar tap_anlmna o~ que, oriundos de negro 
tu!T ~ndio, sao mmto escuros: os mau; claros sao xiba?·o. Mas, os por
o "'~~zes,_ preferindo a denominaç\i,o africana, cofuz, cafuso, para significar 
vu} ~~:ndo de homem negro com qualquer individuo de outras raças, 
tu11~

31 ~~ara_m de tal modo no Brazil essa denominação, que as ela lingua 
nao suo usadas. 



- 202 

qnal, só depois, em Fevereiro ele 1839, unio-se o caboclo 
Manoel Ftancisco dos Anjos Ferreira, de alcunha Balaio, 
por ser muito gordo, on, segundo outros, por viver da industria 
ele balaios ; e mais tarde tambem o negro Cosme, com mais 
ele tres mil escravos fugidos das fazendas. Sahinclo ela villa 
da :Manga, onde eram protegidos pela camara e pelo juiz 
ele paz, Raymunclo Gomes c seu bando foram sobre a 
povoação da Chapadinha, em direcção á importante villa elo 
Brejo C'} Perseguidos desde logo por forças idas ela capital, 
atravessaram o rio Parnahyba. e penetraram no territorio ela 
província elo Piauhy. Repellidos a1li, voltaram ao territorio 
do Maranhão; e foi só então que o eaboclo Balaio appareceu 
entre os reb<1ldcs. 

A administração passara ao tenente-coronel de enge
nheiros Manoel Felizardo de Souza e Mello, empossado em 
3 de Março de 1839, anniversario da posse de seu antecessor. 
Acreditando no que com malicia o informaram, escreveu ao 
governo imperial que a província estava em paz! Infelizmente 
as noticias do interior o clesilludiram; c, pois, foi obrigado, 
em poucos dias, a providenciar a segurança publica, mediante 
a remessa successi v a de forças militares. 

Occorreu em seguida um facto lamcntavel. « O capitão 
Pedro Alexandrino, que, a frente de cento e setenta e tres 
praças, se achava no lugar denominado Angicos, comarca do 
Brejo, tendo ahi feito junéção com o tenente- coronel João 
José Alves de Souza C!"), foi assaltado inopinadamente pela 
força de Balaio, passante de mil homens, que os destroçou 
completamente; e ahi praticaram os rebeldes actos de horror, 

(*) Diziam-se bcmtevis, ou liberam;. 
Os governistas eram cc~banos, ou conservadores. 

Ambos os lados- sempre monarchistas ! 
B emtevi é o nome de um pequeno passarinl10 cujo canto como 

que exprime aquella palavra .. 

Cabano equivalia a se1·taneJ·o; porque os conservadores eram mais 
fortes no interior. 

(**) O mesmo que figurou nas !netas da Ind(3pendencia. 
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al'rancando os olhos, cortando as orelhas e pedaços de carne 
ao capitão Alexandrino, ao tenente-coronel Souza, e a outros 
officiaes nossos, ainda vivos, que assim atrozmente nuirtyrisados 
morreram no meio das maiores angustias ». (*) · 

J a nessa occasião o tenente-coronel João José Alves 
de Souza havia sabido a noticia do assassinato ele sua mãe, 
D. Euzebia Maria da Conceição. c·~·) , em sua fazenda, a 
111argem do rio Parnahyba, pelos rebeldes :- ella, cuja edadc 
ex d' · ce ta a. noventa annos, e cuja culpa era somente a de 
ser mãe é sogra de varios chefes conservadores ou legalistas, 
coronel Severino Alves de Carvalho, tenente-coronel João José 
tlvcs de Souza, capitão Anton.io Pereira, capitão Valerio Alves 
< 0 Souza, c capitão Fernando Mendes de Almeida. Depois 
~c a assassinarem com t antas facadas quantos eram seus 
lb~s c genros, fiz eram em pedaços seu corpo, e, só assim 

llllltdacla, a enterraram em um buraco. ci,<i(•) -----(*) D. J. G. MAG~\LHÃES, .llfemo;·ia histo;·ica ela . ;·evolu.ffc"ío ela 
p;·ouincia elo .llfamnhão desde 1838 até 1840. 

11 . . . Quem guiar-se por este escriptor, para conhecer a revolução da 
d 1?Vlllcia elo lVIaranhão, será victima de muitos enga nos. Pedro Alexan
tr~. 1~1? não foi morto pelos rebeldes, embora a primeira noticia fosse esta; 
J a ~10 a cansa legal, e entregou-lhes em .A:ngi:cos o tenente-c01·ouel João 
c~~e Aires de Souza e suas forças ~1iJicianas. A fo rça c~e linl:a bandeara-se 
hle~ .0 seu commandante. O propno 1\'LW.ALHÃES, mms acbante, pag. 79, 
d .· lCiona varias vezes Raymundo Gomes acompanhado de Pedro .A.lexan
r2110; com referencia a successos de 1840. E até, depois, pag. 11 8, o 
'z moner de uma apoplex ia. 

a ÍI , .N~o obstante a insuffi ciencia d.as nan ações, ~' por outro la_do, 
fa · lexact~cla.o e desordem dos factos clescnpto s, a .L1f cmona de 1\IIAGALHAES 
G~ Y.rem~ada com a gra1~de medalha. de ouro, pel~ Instituto Historico, 

0alaplnco c Ethnograpluco do Braztl, em sua sessao solemne de 184 7! 

ob. . Ha, sem duvida, mu ito a ap roveitar nessa .L11Çmo1·ia ; mas é 
c ta Incompleta, tendo aliás o autor documentos officiaes á sua disposição, J:.t10 secretario do governo, no tempo da aclministrn,ção elo coronel Luiz 

ves el e Lima. Foi justamente criticada por · SoTERO nos REIS. 

D . C'*) Avó materna elo autor deste livro. Viuva do capitão-mór 
Om tngos Alves el e Souza. 

f (***) Sorprende que D. J. G. MAGALHÃES haj a esque·cido este 
acto horrí vel constante da correspondencia official no tempo em que 

houve lugar. ' 
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Parece que as forças de l inha, quando sabiram da 
capital, já estavam iscadas do espirito revolucionaria, não se 
podendo attribuir o desastre de Angicos senão á trahição: 
até mesmo muitos soldados, ou quasi todos, passaram-se alli 
immcdiatamente para as fileiras ele Balaio. 

· Os rebeldes resolveram desde então ·o assalto á 
cidade de Caxias, a mais rica e commcrcial da província. E 
foi então que apparcceu o negro Cosmc com os milhares de 
escravos. Toda a popt,tlaçiío errante c aventureira elas comarcas 
do Brejo, Itapicurú, Caxia.s e Pastos Bons, excitada pela 
cobiça dos despojos opimos, se Caxias cahisse em poder 
dos rebeldes, entrou nas fileiras destes. 

Infelizmente, depois de sustentar um longo assedio, 
c ele esperar em balde os soccorros da capital, Caxias teve
de cap"tular, em 1. 0 de Julho de 1839. Os chefes conser
vadores, entre os quaes o capitão Fernando Mendes de 
Almeida, foram presos. E o saque começou: ao princiiJio, 
disfarçado em contribuições ela guerra; depois, sem fórma 

·alguma que o cohonestassc. Por misericordia Divina, as 
famílias foram poupadas; reunindo-se, todas as dos chefes 
presos, em casa ele um negociante que dizia-se estar em 
relações particbrias com os rebeldes c que ele facto foi 
grande amparo. 

Passaram-se alguns dins; c os rebeldes resolveram. 
audaciosamente descer o rio 1tapicurú, ao encontro das forças 
de linha mandadas contra ellcs; levando os prisioneiros e 
suas familias. Estacionaram, rio abaixo, na povoação de 
Coroatá. As forças de linha, porém, haviam tido ordem do 
governo para voltarem á capital, cuja população estava 
rccewsa de um assalto dos revolucionarias, c onde de facto 
existiam os chefes occultos, os ·verdadeiros chefes, da revolução. 

Todas as circumstancias concorreram, entretanto, .a 
bem dos presos. Os rebeldes em Coroatá, sob o commando 
de Haymundo Gomes, não tinham os instinctos ferozes elos 
commandados por Ba1aio .c por Cosme. Ao mesmo tempo 
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chegára a noticia de que seriam atacados, simultaneamente, 
por forças da capital, e por forças do P iauby. A ·verdade é 
que os presos, mediante a deserção ne al~uns sub-chefes e 
a corrupção de diversos guardas, c sob o pretexto do passeio 
que costumavam fazer diariamente, conseguiram transpor a 
lnü1a do acampamento, tomar cavallos já de antemão alli 
postos por ordem de um rico lavrador de Itapicmú-mirim, e 
seguir para esta villa. · 

As faniilias ficaram em Coroatá; confi ando apenas 
na P rovidencia Divina. Quando os chefes rebeldes soubc.ram 
da fuga, travaram entre si uma briga, cujas consequencias 
poderiam ser fataes; cada qual attribuinclo aos outros o 
deleixo no acampamento. Esse conflicto chegou a tomar 
propotções assustadoras : Raymundo Gomes esteve prestes a 
travar duello, á espada, com seu irmão, um d9s sub-chefes. 
Acalmados, porém, foram deliberar em conselho sobre a 
so~t~ das famílias . Alguns queriam punir ncllas . a fuga dos 
prtstoneiros. Felizmente a interveneão de nma mulher, ama
siada com Raym undo Gomes, salvo~t- as. A tal m ulher, com . 
uma coragem indescriptivel, foi ao porto, mandou preparar 
urna gabarra (*), gratificou os tripolantes, e fez seguir para 
a villa do I tapicurú-mirim as famílias. 

Quem escreve estas linhas, embora tendo apenas oito 
annos de edade,· assistio a tudo isso, desde o cêrco c tomada 
de Caxias, a~é a estada em Coroatá; vio a fuga dos presos, 
entre os quaes seu pae, e embarcou com as famílias, no 
mesmo dia, á tarde, para a villa ele Itapicurú-mirim. 

Presos e famílias chegaram afinal á capital da 
província. 

. Entretanto, os rebeldes julgaram melhor voltar a 
Caxtas: onde, sendo atacados, foram obrigados a retirar-se; 
_para, mais tarde, depois de assolarem a comarca ele Pastos 
Bons, e certas regiões das províncias elo P iauhy e Goyaz, ----. (*) Barco de fundo chato, quasi do tamanho de uma sumaca; 
rna,or, porém, que quatro lanchões. 
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virem assediar · de novo, sob o commando do caboclo Balaio, 
a mesma cidade de Caxiàs, onde lograram entrar em 9 de 
Outubro. 

De posse da cidade de Caxias, o famoso Balaio foi 
a.hi. morto por um dos · seus, na occasi:Io em que saqueavam 
a casa de um cidadão suisso; dentro da qual ainda assas
sinaram quatorze pessoas. 

Com a deserção dos chefes Coqnc e Domiciano Ayres, 
que se passaram para as força.s legacs; · com a morte do 
caboclo Balaio; com as assolações feitas por Cosme e 
escravos a elle submetticlos: o espírito publico foi -se rcerguenclo, 
c mesmo o governo, â fim de colher as palmas da victoria, 
reunío maior nun1ero . de força de linha para a perseguição 
dos rebeldes. A verdade é que já tambem então os chefes 
occultos ela capital da província estavam arrependidos de 
favorecerem a rebclliã.o : -reconheceram que haviam saltado 
além ela sombra propria. 

· A rcbellião, portanto, estava ' já completamente eles ~· 
moralisacla, quando para prcsi':lir o l\hra n hão foi nomeaclo o 
coronel Luiz Alves ele Lima e Silva C), c empossado em 
7 de Fevereiro ele 1840. Os rebeldes, embora calculados 
em mais de seis mil, andavam divididos em troços, sem a 
menor liga çã..o disciplinar, occupados apemts em guerrilhas c 
nos pequenos assaltos a povoados c a fazendas sem guarn ição~ 
só c somente para o saqnc;. Nilo obstante, ainda que tal 
guerra, nesse estado, denunciava seu proximo fim, nfi.o deixava 
ele ser mais encommocla ~s forças do governo, obrigadas a 
mnltiplas e repentinas mobilisações. 

Em 5 de Janeiro de 1841, o presidente da rrovincin, 
coronel Luiz Alves de Li.ma e Silva, teve a gloria de com
mnnicar ao governo imperial o fim ch guerra civil. - A amnistia 
concorrêra tambem para pacificar a revolta; pondo ao serviço 
do governo milhares de rebelrles, que então mais valiam 
para a lucta de guerrilhas do que as forças de linha. 

(*) lVIorreu duque ele Caxias, em 7 de l\iaio de 1880. 
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Essa sanguinolenta revolução, se foi um mal, foi ao 
mesmo tempo um remedio. Um mal; porque empobreceu 
a provincia, arrastando-a á decadencia agricola. Um remedio; 
porque extirpou nos maranhenses a mania clemocratica das 
amotinações. 

A queda foi immcnsa; e seus cffcitos ainda perduram. 
Sem embargo, o ~1aranhfi.o, á similhança da antiga Athenas, 
cxactamente quando as desgraças o deviam humilha;r, por 
desfalecer-lhe a força mate1·ial, surgia de óntro modo, -
ostentando o sceptro scientifico c litterario, nos seus gram
n:a.ticos, seus poetas, seus jornalistas, seus parlarnentares, seus 
historiadores, seus jurisconsultos, seus mathematicos ("'), até 
hoje ainda não excedidos no Brazil. 

Ainda alli é onde tem abrigo, como em um vcnladciro 
sa.ntuario, a lingua portugucza cb.ssica, enriquecida e mais 
ahndada com muitas palavras J.a língua tupi. Lá, tambem, 
a lingua portugueza vulgar não cmTompe-sc tanto e tão 
facilmente como nas demais províncias, quiçá mesmo em 
Portugal. A razão disso é só c somente o velho ensino 
~)rimario, sem o apparatoso artifióo ele um normalismo 
Ignorante e prctencioso, que, além de custar tanta clcspeza 
~os cofres publicus, . não faz senão prejudicar a verdadeira 
Instrucção popular. 

· A lingua!- eis, sem duvida, o mais precwso bem 
de uma nação. Os povos não se rceonhecem em suas orig~ns, 
~em podem attestar sua superioridade moral, senão . peb 
hnguagem. E que mais forte lei organica têm as hegemonias? 

(*) l G.NOTus, que não é senão Joá.QUii\1 SERRÃ, tão conhecido 
por suas obras litterarias e por seus escriptos ele fina e acerada critica 
POliti?a, rio pampllleto Sessenta cmn"'s ele jomalisnw, Rio de Janeiro, 1883, 
menc10ua a mór parte desses maranhenses illustres . São suas estas 
pa~avras : q O lVIaranhão, além de ter . possuido um jornalismo muito 
Udiautado, é o berço do primeiro poeta lyrico nacional ( Go.NÇ.~LVES DIAS), 
do j)rim eiro mathematico brazileiro (Go~ms nE SouzA), e elo primeiro 
traductor dos poemas grego e latino ( Ononrco MENDES), a Ilia cla ·e a 
Eneicla . , -

E' necessario accrescentar: < e do primeiro grammatico brazileiro 
(SoTERo nos Rms ). • 
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Foi com a multiplicação das linguas que Deus ferio 
e desanimou a audacia dos constructores da torre de Babel. 
Tão certo é que, niío tanto o sangue, menos ainda os 
costumes, nem mesmo a erença religiosa (vinculo aliás 
fortissimo ), mas principalmente a lingua, é o que melhor 
reune os individuas, forma os povos, estende as raças. 
Guardar a lingua - é mais do que defender a personalidade 
nacional: é, sobretudo, honrar c perpetuar a raça no mundo 
iHteiro. 

• o 



CAPITULO NONO. 

BREVE EPILOGO 

Aqui' finda este modesto trabalho historico. Outros o 
continuarão, em tempos futuros. · ... . 

Era indispensa\'el esse ainda que ligeiro exame dos 
acontecimentos e fastos publicos, antes de penetrar a historia 
da familia. A genealogia, que adiante vae eseripta, impondo-se 
por sua nobre legitimidade e por notorios serviços á causa 
pub.lica, não podia deixar de ter por portico a historia 
naciOnal. Nem lograria ser cornprehenclicla, se não fosse 
posta em evidencia a ligação entre seus SlJ.CCcssivos perso
nagens e a. historia do Brazil, particularmente das capitanias 
de S. Vicente e S. Paulo e do Maranhão. 

A historia das nações não é, com cffeito, senão a 
hiographia dos individuos, a, chronica das famílias, os annaes 
das povoações, formando tudo isso um conjuncto de tradições 
gloriosas. 

Nem era de outro modo quo os antigos procediam. 
~s paes de família em Roma tinham seus registros par
ttculares ou domesticas, denominados tabulce ou 1'at~onalia, 
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para a cscripturação da receita e da despeza, como evidencia-se 
da segunda verrina. de CICERO (*). Mas, tambem possuia.m 
archi>os, tabli·na, onde depositavam e conservavam as memorias 
·dos antepassados, con'l1nentaTii clizl1'ni, as taboas gene.alogicas, 
stemmata, os necrologias, laudationes 1rw.1·tuonnn. Nem ha 
necessidade de abrir PLrNro, Trro-Lrvm, AtJLo- GELLro, .TuvENAL, 
TAcrro, e tantos outro~. para a attcstação desses costumes 
romanos: basta procurar em qLwJquer J.llapnwn Lerâcon àa. 
lingua. latina o significado daqucllas palavras. ('";•') 

Além disso, os homens publicas, isto é, os cidadãos 
envolvidos nas luctas políticas e. nas gnerra.s, ultrapassavam 
em seus CornmentaTii 0'3 lindes familiares, para narrarem acon
tecimentos loca.cs ou nacionaes Cil;1 que foram parte. Sem 
mencionar Juuo CESAR, que escreveu toda a bistoria de suas 
guerras nas Gallias e de suas luctas com Cncio Pomp-eu, 
assim o fizeram Quinto Fabio, L. Catullo, Sylla, Augusto, 
Tiberio, e outros. («.;:.;f) 

Quem sabe o papel que o pae de jam.ilia representava 
em Roma, comp1·ehende o valor de todos esses documentos, 
ainda que domesticos, quer sob o ponto de vista nw1·al, 
quer sob o ponto de vista político; accrcsccndo que eram 

(*) ÜlCERO, In C. Yer·rern actio secunda, I, 23. Habeo et -istius, 
et 11atris ejus a ccrpti tabulas omnes; quas diligentissime legi atque digessi: 
1Jat1·is, quoacl vixit; tuas, quoad ais te r.onfecisse. . . . . A udimus, aliquem 
tabulus nunquam confecisse. . . . . .Audimus, a.liu1n non ab initio fe çisse, sed 
ex tempoTe aliquo confecisse: est al-iqua etimn hujusce ?"ei 1·atio. 

E, para que se saiba a. fé desses registros privados em Roma, 
apezar do mú.u conceito que V erres merecia a CrcEno, este immediatamente 
o apostrophou: Unurn osten.de in tabulis au.t tuis aut l!at?·is tui emtum esse; 
vicisti. . . « Provae com os vossos registros. ou com os de vosso pae, a 
compra de um só quadro ou de uma. nnica estatua, dar-me-hei por 
vencido. > 

(**) Ha umn. obra cspeeial }Jn.ra o estudo de taes costumes e das 
instituições de famílias e de ela ses na Grecia e em Roma.: FusTEL DE 
ÜOULANGES, La cité antique: Étude sur le culte, le droit, les institut.ions 
de la Grece et de Rome. 

(***) Ca. DEZ013UY, Rorne au siecle cl'.Auguste, III, 90. Obra 
magnifica para quem quizer conhecer as instituições e os costumes daquclles 
tempos. 
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materiaes para a historia, eis que eis esr.riptores os reuniam 
e conca.tcnavam, juntamente com os Acta ]..Jatn2m, escriptos 
pelo pontifico magno no decurso de cada anno (*), os 
Con.1menta1·ict Senatüs, actas do senado, os Diurna populi 
Rom.ani, jornal . para o povo, e os Dúmw 1.wbis acta ('~*), 
em que eram mencionados os casamentos, divorcios, nasci
mentos, mortes, jogos, festas, condemnaçôes, execuções, e mais 
factos ele cada dia. ('·'ii-i.') 

Essas boas praticas das familias romanas passaram a 
todos os povos europeus. E' conhecido na Allemanha, I talia, 
França, Hespanha, Portugal, o uso dos livros domesticas c 
gcnealogicos, t ransmittidos de paes a fi-lhos; com as decla 
rações, em ordem chronologica, de todos os factos relativos á 
fa.t11ilia, nascimentos, casamentos, obitos, além de acontecimentos' 
publicas que porventura a interessaram. (""~~~') 

Os R~·coTCli autobiogTajici e cli famiglia, ele F. Gmc
CIARDINr, publicados por seus descendentes em Florença, 
1867, são um modêlo elo que foram esses li ~ros · clomesticos c 
gcnealogicos. E GrusEPPE CANESTRii\'1, que prologou aquellcs 
Rico1·di, mencionando outros muitos de va rias familias ele 
I talia, fez esta notavcl observaçii.o : « Grande numero de 
florentinos dos seculos XIV e XV deixaram os· mais preciosos 
documentos sobre os antigos costumes locaes c domesticas 

(*) Estes registros continuaram somente até a morte do gra.nrle 
pontifice Mucms Sc.mvoLA, no anno de Roma 672. 

C'*) Este D im·io de Ilorna é denominado va.ri amente pelos escrip
tores : act<t 1wbana, acta diunta, ou mesmo acta 'publica. CWEHO, Epist. 
famil., VXI, 11 , escreveu Cornmentm·ius renrm u1·bananrm. 

(***) J. NA UDÉT, De la police chez les Romains, II, 4, 4, explica 
o modo de publicidade official de todos esses acto. : 

• Quaut au moue de pu blicité, on doit remarquer d'abord que le 
pluriel acta n'iodique point la pluralité eles journaux. Il n 'y ava it pas 
plusieurs joumaux du Senut; les acla Senatús sont les divers faits consignés 
da.ns une seulc ct unique r edaction. Ainsi les a1:ta populi ne significnt 
qu'uu seul journal qu'on copie en entier ou par extrait, chacun en Jlrenant 
ce qu'il veut • -

(****) CH. J?E RmnE, Les famill es et la societé en F1·ance avant 
la Revol·utión, I, L Cita elle P. J.A.NNET, La famille, Lerons de p hilosopliie 
mo?·ale, e DE :MON'l'ALEMDERT, De l'aveni?· politique ele l'Angletc?Te. 
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( p at1·ie e domestiche). Mesmo negociantes intercalavam em 
seus livros de razão (in sui lib1·i clello lo1·o Ta_qioni) a 
narração de factos importantes da cidade, e redigiam assim 
chronicas patrioticas, domesticas e autobiographicas, nas quaes 
inseriam bellas rnaximas c sentenças moraes, com textos da / 
Escriptnra Sagrada. » , . 

Um moderno escriptor francez, em uma obra. de alto 
~a1or social C), mostra que em França o costume das 
Jlem01·ias de família teve extenso e salutar dcsenvo1vimento; 
e offerece numerosos" e euriosissimos documentos para prova 
de seus assertos. 

Este mesmo escriptor, examinando a influencia das 
famílias em suas relações coni. .o município c com o Estado, 
patentêa a necessidade de ser mantida a aquelle àgrupamento 
i)rÍmario toda a autoridade moral; c, citando J. BonrN, 
Les six liv1·es ele la Republique, obra escripta no seculo XVI 
ainda sob o influxo dos bom; princípios, transcreve clclle este 
cnergico pensamento: « E ' impossível que a r er ublica valha 
alguma causa, se as famílias, que devem ser seus alicerces, 
são ma1 edificadas. )) C*) 

Com effeito, l'lÓ nas famílias bem ordenadas é que 
as raizes do futuro social se nutrem. As· familias bem 
ordenadas são as que procedem de casamento legitimo c 
submettem-se á disciplina moral (***). Mas, isso nã.o basta; 

(*) OH. DE RmnE, L es familles et la societé en F?·ance avant la 
R e-uolution . Já citado na nota anterior. 

Todas as obras de Cu. DE RrooE merecem sér possuidas e lidas. 
(**) As obras de J. BooL'< passam como escriptas com grande 

sabedoria e profundeza de vistas. 
(***) Sem importar a aceitação de todas as doutrinas de Ao. 

FrtANOK, Pltilosc>pltie d~~ droit civil, Paris, 1886, queremos trasladar de seu 
livro para este uma verdade : · 

• Ni le mariage d'intet·êt, ni le ·mariage de vanité, ni le mariage 
d'ambition, ne sont dans la nature. Le seul mariage, . . . . tel que l'a rêvé 
uu moins une foi s dans sa vie toute l'âme genereuse, c'est celui qui, 
cl'accord avec le respect de nous-même et celui de la personne aimée, 
commence avec l'amour et se confond avec l'amour jusqu'au moment 
du divorce inévitable, du divorcc éternel. • 
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~é-lhes ainda indis.pcnsavel a guarda das velhas tradições, 
co~o respe_ito aos antepassados, c o ~elo do;; bons costumes, 
como exemplo aos vindot,lrps. Não significa isto a renovação 
de praticas aristocraticas:· ·. Acaso só a familia nobre tem 
uma genealogia a honrar ou uma longa successão de virtudes 
a peq:ictuar? Em 'Roma, muitas famílias plcbeas tinham os 

. seus commentm·ia c stemm.ata: por exemplo, a família de 
Mucio Scoovola c a de Paulo Emílio. No fim do seculo 
XVIII, o famoso Benjamin Francldin, que foi presidente .dos 
Estado·s-Unidos, elle filho de um ferreiro; não qui'z morrer 
antes de verifiear c coordenar, pelos registros na. respectiva. 
P~rochia. em Inglaterra, a. genealogia ·ele sua familia; e fe?. 
so para isso a. viagem á sua antiga pa.tria. A pezar de ser 
Uma família humilde, Benjamin Francklin conseguia formar
l.hc a linha genealogica desde 15 55 ; c mais não obteve, por 
faltarem-lhe assentos e esclarecimentos nos registros publicos • 

. 
Os quadros genealogicos são, em verdade, exemplos 

c urn fi·cio para a manutenção da dignidade da família. 
Com o auxilio das gencalogias fortifica-se o ·salutar principio 
da l:esponsabilidade entre parentes; c, mais elo que isso, a 
pratJca dessa responsabilidade para com a sociedade, em todas 
a~ relações hierarchicas. Esta responsabilidade, que, para bem 
(hzer, fórma a primeira cadêa ela. ordem moral, · é tambem 
Por isso mesmo o mais seguro penhor ela paz publica. 
De?atac as responsabilidades na família: ~ a segurança publica 
scra absolutamente impossível, porque - os primeiros vínculos 
~lOt·acs terão · sido quebrados. Os paes abandonarão os filhos 
a mercê das paixões; os filhos não mais respeitarão os paes ; 
08 parentes em geral não se reco~1heccrão para auxilios c 
conselhos mutuos. Governo c policia. podem prender e trucidar; 
nada pacificarão. 

O Brazil, paiz novo, porém ja muito viciado, esta 
em perigo ele ser victima do afrouxamento daquella respons, T l a.u1 tdacle.. . E ~omo evitai-o? O que ha a e~perar das 

1 e
1~· :- hoJe fabncadas somente para o enfraquecimento das 

egltimidadcs ? 
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Temos, certamente, ainda algumas leis boas sob o ponto 
de vista moral. :Mas, estão veladas, por ordem, ronnivencia, 
ou desídia elos poderes publicas; parecendo ao estrangeiro, 
em viagem no Brazil, que aqui nfio existe o minimo conhe
cimento de leis, mesmo as naturaes, des.de que não vê a 
repressão, ou ao menos a reprovaç.:"io publica âe factos' iníquos 
e até escandalosos. 

Um exemplo do que são as leis e a moral no Bruzil. 
As leis prohibem e punem a bigamia, c portanto a polygamia; 
não obstante, a sociedade e os poderes publicas toleram no 
homem casado uma ·certa polygynia, isto é, relações tambem 
com outras mulheres não-legitimas ou não-recebidas legalmente, 
quer solteiras, quer casadas! Sim, toleram, e · até honram 
essa depravação de costumes; porquanto a notoriedade aponta, 
desde as mais altas posições sociaes até abaixo, indivíduos 
com tal moralidade, mesmo funccionarios publicas assim 
vivendo á escáncara. O proprio clero está inçado dessas 
lascívias, perdendo o prestigio que só o celibato e a castidade 
sóem dar ao sacerdote. · (*) 

Essa enorme corrupção social, desatando todos os 
élos moraes, ameaça fragmentar a nação brazileira. E como 
formar e fortificar a família, se todos os princípios sãos 
afogarem-se na onda immensa dos interesses egoístas c dos 
appetites sensuaes? De outro lado, o Estado, tal qual os 
modernos o querem constituir, acabará por derrocar comple
tamente as autoridades tradicionacs, secularisanclo a família. 
e dissolvendo o município. 

Os costumes antigos e os usos locacs foram sempre 
respeitados em todas as sociedades bem organisadas e bem 
administradas. A família e o mLmlcipiO, sendo as largas 
·bases elo · edificio nacional, devem conservar a solidez precisa. 

(*) Recentemente o dr. FnANz voN HoLTZENDORFF escreveu uma 
obra P1·incipien cle1· P olitik, r epellindo a política christã como insufficiente 
neste seculo, e admittindo o duali smo na lVIoral: isto é, no mesmo individuo, 
uma moral p1·ivada , e uma moral publica, regendo-se por princípios 
antugonicos ! 
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para o sustentareni (*). No Brazi], os paes de familia com 
sua autoridade .antiga, embora muito enfraquecida, e já faltando 
0 Ycrcladeiro elemento m unicipal, ainda são os unicos pilares 
que restam á autoridade suprema ela nação. Desapparecendo 
de todo a autoridade patct~na, e ja não existindo ele facto 
0 de direito a autonomia municipal, o povo, por instincto 
de . conservaçno, buscará outros processos de aggregação : -
dah1 a idéa de fedemlismo encobrindo a separação completa 
das províncias. (**) ---(*) E' bom lêr F. LE PLAY, L a ?'efwme sociale en Fmnce. 

As obras deste escriptor são todas de optimo quilate religioso e 
rn_ot·al. Os estadistas não podem deixar de conhecêl-as; porque as doutrinas 
rpost~s e desen volvidas por F. LE PLAY abt'"açam o complexo das relações 
c omestiCas, sociaes e políticas. E' um ?'e-ol·qa.nisado?' social, aproveitando 
0 ~ velhos troncos que a Revolução não logro'u queimar:-- não é um o?·ga
r~.tsado~, que equivaleria a clest1'1tido1·. Talvez seja esse o seu peccado para 
os sab10s e os politicos deste seculo. 

d . (**) Sendo este um livro de recordações, julgámos util deixar 
efcnpto o q~1.e têm sido os pa1:tidos e os governos do B_razil, desde 1840, 

pe as causas Ja expostas Jio cap1tnlo quarto, desde a pagma 77. 

l
. Ha tres partidos, sem fallar nos grupos. sub-grupos, corrilhos e 

coJgações: - o conse?·uado?·, o liberal, e desde 1870-1871 tambcm o 
'~'ep~<blicano. Os dous primei ros deveriam representar as duas tendencias 
sociaes, assignaladas por C. H. MmY, Le 1·egime constitutionnel, ainda que 
apfarentemente, pelos programmns de princípios que ostentam ; mas, as 
pa afvras, os actos, as praticas dão-lhes côr conse?·vado?·a ou côr libe1·al, 
con or~Je estão successivamente no poder ou na opposição. O estrangeiro, 
que nao conhecer os nossos partidos e os nossos personagens, entenderá, 
Pela marcha govemativa e pelos factos da administração, que só o partido 
consel·vadol' tem estado no poder . 

. . Quanto aos 1·epublicanos, não podendo aceitar cargos da alta 
fdnnn1stração sem perderem o barrete phrygio, fazem embaixo seu jogo: 
~a os dú·ecto1·es, e os di1·igidos, e aquelles podem ser barões, commen-
a~ores, officiaes da guarda nacional. . . . De facto, a republica no Brazil F ta ba1·onisada: nem são barões de linhagem como os da actual Republica 
' ranceza; são barões fabricados recentemente pelo Imperador. Esta 

c?n&radicção entre o texto e a encadernação faz-nos lembrar um revolu
Cionaria de 1792 que censurára aos republicanos daquelle tempo, em França, 
0 Plano de mona1·cltism· a rcpublica. Parece, porém, que alguns desses 
republicanos no Brazil suppõem ainda que se trata apenas de republica 
~~E cou~a publica, dos tres seculos coloniaes, para o bom e leal serviço 

' l-Rei, amo e senhor. Com effeito, os documentos officiaes desses tres 
~Culos referem constantemente essa 1·epublica 1·égia, como vê-se em PEDRO 

AQ.UES, Nobilia1·cltia Paulistana. 
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· Ha, pois, um grande perigo que só a restauração das 
boas velhas tradições poderá conJm·ar. Não basta, p~réro, 
acclamar sua necessidade; é essencial quo os costnmes 
auxilit>m-n'a. « Communicao aos homens o espirito de jamilia, 
que dispõe o mumo a grandes sacrificios: rcnov·areis assim 
o laço social. » (*) 

Só, porém, o esznnto; nito o inte1·ésse. São contrrrstes. 
Um é virtude, outro é vtcw. Aquellc suscita abnegações ; 
este subleva apenas cgo1smos. O espirúo disciplinará a 
família para o bem; o interesse não a discipl inará senão 
pam o maL 

JYias, deixando o partido ?·epublicano, que por ora é innocente) 
não cuidando senão de JJianifestos e de ?'esultaclos eleit01·aes multicô1'e..•, e 
certo que os ministerios têm desenhado perfeitamente os dous partidos 
const.itucionaes. E, salvos alguns raros homens de talento e de caracter, 
os quaes por isso mesmo foram submettidos ao processo de Procusto, os 
governos hão CO!Tespondido ao estauo moral e JlOlitico, ou político e 
mora l, deste paiz. Para não incorrer em suspeit:ão, vamos pedir ao 
elo quente c incisivo . visconde de CHATE"\ unrrrA:ND, Analyse 1·aisonnée d~ 
l'histoiu de F1·ance, uma descripçiio dos ministros de sua patria, r einando 
Lujz XV, certamente escripta tambem para o Brazil destes 1ütimos tempos, 
por sua ajustadissima applicação : 

« L'intrigue élevait et r enversait cbaque jour les ministres: ces 
créatures éphémeres, qui apportaient dans Ie gouverncment leur ineptie, 
apportaient encare un esprit antipathiqne à celles qui les avaient precedées; 
de Jà ce changement continuei de systemes, de projects, de vues. Ces 
nains politiqnes étaient suivis d'une nuée ele commis, ele laqu·ais,. de 
flatteurs, de coméclicns, de maitresses. Tons ces êtres cl un moment se 
hâtaient de sucer Je sang clu miserable, et s'auimaient bientôt devant une 
autre génération d'insectes, aussi fugitive et dévorante que ·la premiare. ' 

Descripção mais exacta não poderíamos fazer da fraqueza e da 
corrupção política e administrativa no Brazil. E é preciso assignalar que 
os dous partidos, quando em opposição, têm dito dos ministerios adversarios 
isso mesmo. Os ?·epublicanos, esses, estando sempre fóra elo poder, sus
tentam sem variação a toada opposicionista. 

Demonstrar que a imprensa, orgam dos partidos ou das facçõE>s, 
conforme a denominação que mais n}ereçam, vivendo ua mesma atlunospbera, 
falla alt.ernada.mente tambem a mesma linguagem, seria augmentar sem 
necessidade esta nota. 

· -(*) P ASCALIS, Etude su1· la fin .de la Constitution p1·ovençale 
( 1787 -17SO ), citado por Crr. DE RmnE. 
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A mythologia deixou um magnífico quadro ele família: 
desenhava perfeitamente o presente carregando as costas o 
pas~ado, e este, ·com seus deuses pcnates ao peito, arrastando 
pela mão o futuro. Era Enéas conduzindo sobre os hombros 
seu pac Anchiscs, e este lc_vando pela mão seu neto Ascanio. 
~ ;clho .:Anchises, trazendo Mincrva apertada ao peito, 
SJgnlficava o avô transmittiudo ao neto, por intcrmeclio do 
pac, o deposito sagrado da fé familiar e do culto religioso. 

Urge, pots, reorgamsar a família, restituindo-lhe o 
bom que ella tinha desde os antigos tempos:- a autoridade 
}Jate1·1ut, com a fé, o culto, a tradição, os usos. 

d . Reo~·gan~sada assim a f~mi~i~, median~c. a d~rogaç_~o 
c vanas d1spostções de nossas leis ctv1s e adm1mstrat1vas ('"), 

0 ~unicipio se rcconstituirá por si mesmo, com autonomia 
~ hbe~·dades que ora _não posst~e, por têl:as. perdido em 

cneficro de uma cxcesstva centrahsação provmcml. 

. Com a reorganisação da família, e com a reconsti-
~~IÇão do município, voltarão necessariamente os usos dos 
rvros domcsticos e das mcmorias D"Cnealogicas, assim como 

a s~ria responsapilidacle . moral e legal dos zeladores dos 
archtvos locaes. 

. A historia nacional terá então mais esses subsídios, 
ctuo valor os antigos sabiam aquilatar, ~~orno o têm demons
trado as modernas investirrações. (**) 
------:---- o 

(*) Em outra obra, exporemos nossas idéas sobre esse assumpto. 

0 d . . Es!e livro , sendo apenas_ de . no_tn:s genealogi ~as , 1~ão supportaria 
l"b esenvoli'Imento de uma questao JUndica. Todavia, du·emos que a. 
z erdade de testm· deve ser admittida somente quando a heran c;a. fôr ta l 
~~e; .

1 
~ividida, não aproveite sufficientemente a cada um. O objectivo elos 

clr azr eu·os deve ser a perpetuação elas famílias; nunca a restauração de 
1ll aaslses e de castas, sobretudo tendo por origem a. riqueza quasi sempre 

adquirida. 

d p . (**) A obra. de J. A. DULAURE, Histoi1·e phy.sique, civitc et mo1·ale 
.e a?·zs, dcpuis lcs p1·emiers temps 1tist01·iqucs, é um modelo do genero das 
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Se, corno escreveu CHATEAUBRIAND, a historia moderna 
é uma chronica, ao inverso da historia grega que não passou 
de um poema, . e da historia romana que foi um qnadro, a 
chronica, para ser completa, deve haurir nos mesmos lugares 
dos acontecimentos os factos e suas circumsbncias, examinando 
até os livros domesticas. A historia de uma nação não é 
somente a chronic.:a de sua .capital e das cidades principaes : 
muitas vezes o archivo de uma pequena villa encerra do
cumentos que serão para o historiador-philosopho a explicação 
ele successos, se não esquecidos pela desiclia, pelo medo, 
pela lisonja, pelo interesse, deturpados por convenicncias que 
na epocha pareceram respeitaveis. 

O povo, que não pode possuir uma historia verdadeira, 
pela insnfficiencia de seus meios, ou pela desordem da seus 
archivos, é uma nação sem géncsis, e portanto desclassificada 
no mundo civilisado. 

• o 

hist01·ias locacs. Bello estylo., ordem, methodo e verdade nas dcseripções: 
-eis a obra de- DULAURE. 

Foi aunotacla e continuada por C. L EYN.A.Dmn. 

Possuimos a edição de l 854, Paris, oito \ olumes. 

Ha. de DULAURE outras obras ponco edificantes, Teunidas na 
Bistoi?·e ab1·egée des d~fel·ents cultes. 

DUL.AURE foi um r evolucionaria. Suas apreciações politicas e 
montes deixam sentir o sectario. 



·cAPITULO DECIMO 

EXPLICAÇÕES 

No capitulo III, SANTA CRuz - BRAZIL, pag. 3 7, 
escrevemos que, « segundo alguns chronistas, os indígenas 
deste grande paiz do Novo Mundo o denominavam ARAnUTAN ». 

. Relendo depois a obra do padre Ivo n 'EYREux, 
'Vtagem ao no1·te do B1·azil nos annos de 1613 -1614, 
t!'a.ducção, I, 14, dá este chronísta noticia de « um guerreiro 
P1'1rzcipal da ilha do Maranhão, chamada Y buim-Pointan, 
Páu-Brasil ». L. FERDINAND DElli"''Z, na nota a este trecho 
da. obra, corrige o nome do chefe indígena, eserevendo· lbira
Pttanga, conforme A. RUiz DE MoNTOYA. Entretanto J . LERY, 
Elistoire cl' un voyage fait en la te?'?' e du B Tésil, Ruão, 15 7 8, 
escreveu AYaboutan, e antes delle, A. THEVET, Singula1·ités 
de la France antaTctique, aut1·ement nommée Amerique, Paris, 
15 56, fa.bulista irrisorio, havia escripto Ontboutan. 

Assim, pois, o nome Ambutan não é senão uma 
corrupção fra.nceza do iby1·a-pita_nga. 

E, acerca deste nome, ha variedade ainda nos escrip
to~es portnguezes. Uns escrevem ibym-pitanga, imim-pitanga, 
1H'I.1'a-pitanga; outros carregam o a final de pt'tarzga ; e 
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DroGo DE CA:MPOS 1\io&ENO ou JERONY.M:O DE ALBUQ.1TER.Q.UE, 
Jornada do JJtfaTunhão Je~·ta o anno de 1614, referindo-se 
ao mesmo chefe indígena da ilha. do Maranhão, mencionado 
pelo padre Ivo D'EVR.EUX, escreve-lhe assim o nome
Biràmpitan,r;uá. E' sabido que JERONYMO DE ALBUQ.D"ERQUE 
era :filho de uma india; c, quer fosse clle o escriptor da 
Jo1·nada, quer o fosse D10GO DE CAMPOs Mo&ENO que o 
acompanhara na conquista do Maranhão, é certo que deveriam 
conhecer a lingua tupi, fallando-a elles constantemente com 
os indígenas. 

Por isso, nesta obra, conservámos o accentó agudo no 
a final de pitanga. 

·No mesmo capitulo III, SANTA C&uz - B.n.AziL, pags. 45 
e 46, ha um pcriodo que precisa de explicação. « No dia 
23, houve o desembarque () de Nicolán Coelho e de alguns 
homens da armada; e, encontrando indígenas na praia, com· 
elles entretiveram-se :- era quinta-feira santa. Ne.sse dia, 
conforme a commemoração da Egreja, J esus-Christo m·a 
descido da cruz, na q na 1 erLpi1·á1·a. » 

Alguns amigos, a: quem lêmos o capitulo JII, notaram 
que, assim redigido aquelle periodo, muita gente poderia 
entender que o escriptor collocára na quinta-feira santa. o 
descimento do corpo de Jcsus-Christo. Não têm ellcs razão 
na critiCa. O bistorico dos factos da Paixão, encerrados 
como o foram em um unico dia heb1·aico, ·jamais podia ter 
melhor fórma grammatical :- tanto mais que, referindo-nos 
á commemoração da Egrcja, não podíamos deixar de ter 
tido em vista que, começando o dia das grandes festas 
ecclesiasticas immediatamcnte após as vesperas da vigília, o 
dia da Paixão é considerado ao sol posto de quinta-feira 

(*) Tentativa de desembarque; porque o batél não poude tocar 
a praia, por causa do muito mar. l\'Ias, foram trocados objectos com os 
indigenas; vindo estes pelo mar dentro até o batél. · 
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santa; de nccôrdo com o que ensina o abbarle BERGIER (>'f), 
quanto « n.o uso ndoptado ele começar o dia ecclesiastico 
desde vcsperas l!ou sol posto, até a mesma hora do dia civil . .) 

scgmnte, o qual, ao cnvéz, não cómeça senão á meia noite ». 

O articular - nesse, prendendo-se ao 23 de Abril, 
foi alli posto proposital mente para demonstrar que, nesse 
mesmo dia civil, ao sol posto, comcçára o dia ecclesiastico 
da Paixão; de accórdo com os Evangelhos, quanto ao dia 
h~braico (*>'f), mormente durante os sete dias da Pascoa (**""). 
I~ é por isso que os autores ecclesiasticos escrevem que 
J esus-Christo fizera a P ascoa com seus discípulos na v~qilia ()f~,;f*) 
de sua morte (****~~-), conforme os Evangelistas. e-x·*•}*~;;) 

Não obsta que os quatro Evangelistas, narrando o 
t~mpo elo supplicio da crucificação, usassem da divisão do 
dta segundo o cstJlo dos romanos, talvez para. maior vantagem 
da pregação (**li-~'***); porque, em relação á Pascoa, ao 
Pat~ascéve, e ao seguinte primeiro dia da semana futura, 
designaram sempre o dia hebmico C****"·;f*), que, no lngar, c 
para aq uélles factos, não podia deixar de prevalecer. 

Sendo, pois, nosso intuito patcutear que, dada a 
CO tTccção Gregoriana, o 23 de Abril de 1500 correspondia 

posto. 

(*) BEaomn, Dictionnai?·e de . Tlwologie, na palavra Vigile. 

(**) Os hebreus não contavam o dia senão de sol posto a sol 
( Padl'e A. P.EREinA nota a S. MATH., XXVIII, l. ) 

(***) DEUT.E!lOi>mno, XVI, 6. 

(****) Isto é, na primeira vigilia; as tres primeiras horas após 
o sol posto. · 

(*****) BERGIER, Dictionnai1·e ele T!U!ologie, na palavra Pcique. 

-v (******) S. l\'IATH., ~XVI, 17 a 20, XXVII, : a 37; S. l\fARC., 
4 IV, 12 a 17, XV, 1 a 3r; S. Luc., XXII, 7 a l o, e 54, XXIII pc1· 
.totum; S. Jo ,io XIII, 1 a 14, XVIII e XIX in totis. 

(*******) S. l\L.TIT., XIV, ló e 25, XXVII, 45, 46 e 57; 
· Manc., XV, 25, 33 e 34; S. Luc., XXIII, -±4· S. Joio, XIX, 14. 

:X (****'i-:***) S. l\fATH., XXVTII, 1 ; S. MA.Rc., XV, 42; S. Luc., 
lU, 54; S. Joio, XIX, 31 
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ao 3 de Maio, como dias civis, - o que escrevemos em 
seguida foi como se dissessemos que o mesmo 23 de 
Abril, considerado ecclesiasticamente, sustentava ainda a mesma 
pos1çao, por começar msse dia, ao sol posto, o em que 
J esus- Christo, trahido, preso_, julgado, açoutado, escarnecido e 
crucificado, foi afinal descido ela cruz em que expirám. (*) 

Parece, portanto, que a construcção elo perioclo referidb 
resiste a critica dos que esqueceram que o dia heb?·aico, em 
que .Jesus- Christo padeceu, morreu, e foi descido ela cruz, 
Taiá1·ü na quinta-feira, ao sol posto, antes da ceia, eonforme 
a significativa expressão de S. LucAs com refercncia ao 
Parascéve ou preparação do sabbado · ('">'~'·); - expressão essa 
egualmcnte applicavel ao dia hc;braico anterior a esse. 

Depois de escripto . o mesmo capitulo III, SANTA 
Cn.uz - BR.AZIL, lêmos o trecho da obra de frei VICENTE DO 
SALvADOR, Histo1·ia do Brazil, relativo ao nome elo Bmzil. 
E' uma cópia do que JOÃO DE ·BA&R.os escreveu ; até mesmo 
quanto ao dia 3 de Maio de 15 00. E conclue : « Estns 
são as razões por que alguns eom muita dizem que não 
permanece o Brazil, nem vae em crescimento; c a estas se 
pode ajunctar a que atraz tocamos ele lhe liavercm chamn.do 
Estado elo B1·azil, tirando--lhe o de SANTA C&uz com que 
podera ser atado e ter estabilidade c firmeza. » 

(*) PERO V .AZ C..ulliNIU\, em sua carta, escrereu que Nicol::íu 
Coelho, na quin ta-feira ( 23 ), não conseguia desembarcar, c nom pode clelos 
aueer fala ne~n entenclimento que ap1·oveitasse, z.,olo ma?' queb1·ar na costa. 
. . . . E com isto se voltou aas naaos po1· seer TARDE, e nom pocle1· delos 
aveer mais fala JJO?' aa::o d(l ma1·. Chegada a noite ventou muito sue te 
com clluvacei ros! Havia, pois, começado a sexta-feira hebJ·aica, quando 
Nicoláu Coelho se voltou aas naaos. 

(**) S. Luc., XIII, 54. 



CAPITULO UNDECI§IO 

DOCUMENTOS 

I 

Martim .Affonso de Souza, do conselho de El-Rei 
osso Senhor, governador destas terras do Brazil, etc. Faço 

saber aos que esta minha carta virem, que havendo .respeito 
e.m como Pedro Góes, fidalgo da casa de E l-Rei Nosso 
Senhor, servio muito bem Sua Alteza nestas partes e assim 
ficar nesta terra para povoador, que com ajuda de Nosso 

enhor ficará povoando. Eu hei por bem de lhe dar e doar 
as , terras de TaquaTari?·a com a serra de TapeTovú·a que 
esta da banda cl'onde nasce o sol com aguas vertentes com 
? rio Jambatyba (1 ), o qual rio c terras estão defronte da. 
1-lha de S. Vicente donde chamam Gohayó, a qual terra 
subirá para serra acima até o cume e clabi a buscar o 
Capetevcw, e dahi virá cntcstar com o rio adiante que está 
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da banda do norte (2) c por clle abaixo até Ygoar (''~") por 
terra em outro rio . que tem abi o outeiro (3) c dahi tornará 
dentro a um pinhal que está na banda do campo Gioapê ( 4) 
c dahi virá pelo caminho que vem de Piratininga (5) a 
entes ta r com a serra que está sobre o mar ( 6) e dahi por 
uma ribeira que vem pelo pé da serra (7) que chamam 
lllamoTé (8) c dahi dentro ao pé da serra de Urzway (9) 
e virá dentro por este rio a entestar com a ilha Carama
com·a (10) e então pelo rio S. Vicente (11) tornará a 
cntestar com a dita serra de Tape1·ovú·a donde começou a 
partir (12), e assim os outeiros c cabeças d'aguas c todas 
as entradas e sabidas das ditas terras, por virtude de uma 
doação que para isso tem de El-Rei osso Senhor. 

E por virtude da qual doação lhe dou as ditas 
terras, as quaes serão para clle dito Pedro de Góes c para 
todos os seus descendentes, com declaração que cllc as 
aproveite nestes dois annos primeiro seguintes c, não o 
fazendo, as suas ditas t erras ficarão devolutas para della'S 
fazer aquillo que me bem parecer; c a·s ditas terras serão 
forras c isemptas sc1p. pagarem nem uns direitos, somente 
dizimo a Deus : e por este mando qnc logo seja mettido de 
posse elas ditas terras, c esta será registrada no livro do 
tombo que para isso mandei fazer. Dada em Piratininga a 
10 dias do mez de Outubro. Pedro Capico, escrivão de 
.El-Rci Nosso Senhor e das sobreditas terras o fez. Anuo 
de mil quinhentos e trinta e dois. E porquanto aqui não 
faz declaração onde vão entestar sobre a serra que vem 
sobre o mar, cntender-sc-ha desde a ponta da serra á uma 
quebrada, que assim faz por onde Francisco Pinto parte e 
todo clle con1 esta. 

Saibam quantos este pnblico instrumento de posse 
virem, em como, no anuo· do ascimento de Nosso Senhor 
Je.sus-Christo de mil c quinl1entos e trinta c dons a.nnos, 

(*) E' o verbo-· igua1·? Parece que ygoa1· é aqui applicado por 
desugua1·. 
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aos quinze dias do mez de Outubro, c em a ilba. de 
S. Vicente, dentro da fortaleza, por Pedro de Góes, fidalgo 
da casa de El-Rei Nosso Senhor, fo i apresentada a mim 
escrivão ao · diante nomeado uma carta de doação de certas 
terras que o mui magnífico Senhor Martim Affonso de Souza, 
do conselho de El-Rci Nosso Senhor, governador em todas 
e~tas terras do Brazil, deu ao dito Pedro de Góes por 
VIrtude de um podrr que para isso lhe deu Sua Alteza, as 
q~laes terras se chamam Tecoapam (*) c a serra de Tapu
?'lÓetera que está da banda donde nasce o sol, aguas vertentes 
com. o rio de Ge1·ybatyba, o qual rio e terras estão defronte 
da Ilha de S. Vicente, elas quaes terras com todas as suas 
entradas e sabidas, cabeças <l'aguas c rios que nellas houver 
coll1 todas as suas confrontações, o dito Senhor governador 
manda que seja mcttido de posse o dito Pedro de Góes c 
por .virtude da qual carta de doação em cumprimento fui eu 
escnv<'i.o ás ditas terras com o dito Pedro de Góes c lh'as 
divisei c demarquei, puz todos os nomes das mais terras c 
confrontações, c levei commigo a Joiío Ramalho e A-ntonio 
RodTigues (,.*), lin.quas destas te?'?'as, já de quinze e 1.:inte 
an~os estantes nesta tm·ra, c conforme o que elles juraram 
ass1m fiz o assento, como mais largamente se verá pelo livro 
elo tombo que o dito governador para isso mandou fazer, c 
co~ meu poder o metti ele posse dcllas ao dito Pedro de 
Gocs de todas as terras que na carta faz menção, c lhe 
mctti nas suas mãos terra, pedra, páos c ramos de arvores 
que das Jitas terras tomei c pela qual o dei por empossado 
c dou deste dia para todo o sempre tão solemnementc como 
de direito se pódc fazer, c lhe publiquei c notifiquei n. 
doação de El- Rei Nosso Senhor e assim as condições dclln. 
P~ra que em nem um tempo possa allcgar ignorancia, c cllc 
cltto P edro de Góes aceitou a dita posse c se deu por --(*) Ko titulo de sesmaria retro, este nome, bem como o da 
serra, e outros, estão escriplos de outro modo. Quaes os mais exactos? 

(**) E', pois, muito certo que estes dous portuguezes foram 
encontrados por Martim Affonso de Souza, quando chegou tí. Be1·tioga 
em 1531. 

• 
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empossado c ficou de cumprir as ditas condições que as hei 
por declaradas como se claramente as especificasse. • Teste
m unhas que a tudo foram presentes o sobredito João Ramalho, 
Antonio Rodrigues e Pedro Gonçalves que veio por homem 
de armas nesta armada, que veio por capitüo-m6r o dito 
Senhor governador, as quaes assignaram no livro do tombo 
commigo escrivão. Em testemunho de verdade, eu corno 
publico escrivão da "Fazenda ele El-Rei Nosso Sertbor c 
-destas sobreditas terras e tabellião publico pelo dito Senhor 
fi;r, este instrumento; e traslado do sobredito tombo aquellas 
clausulas e forças necessarias para dar tudo por instrumento 
ao dito Pedro de Góes, feito em YTaTab·ul, onde ora tem 
feito por virtude da dita posse o clito Pedro de Góes uns 
tijupares, e o assignei ele meu publico signal que tal é. 

- As confrontações de qne trata a sesmaria c posse 
constantes da escriptura que acabámos de transcrever, têm 
a margem do papel as explicações postas em nota no anuo de 
167 4, por letra do padre Lourenço Craveiro, xeitor do collegio 
elos jesuítas de S. Paulo, as quaes são as seguintes: . 

1) Defronte de S. Vicente, ilha, porque então não 
havia ainda a villa de Santos, e começam donde nasce o 
sol, que nasce da banda d'além de Santos, onde esta o 
rio Je1·ybatyba, que é bem conhecido. 

2 ) Esta serra é a de Pamnapiacaba; este Capeteva1· 
at é agora não é bem conhecido, deve ser algum morro; 
este rio que . esta da banda do Norte é o rio Anhemby 
( Tieté ), que ·a quem · vem de ~autos lhe :fica da banda do 
Norte adjacente, -por isso não diz que corre elo Norte, senã·o 
que está, porque ela parte do Norte é que corre para o 
poente e fica adjacente ao Norte. 

3 ) E pelo rio Anhemby abaixo até o rio JJílaque?·oby, 
que esta junto á aldêa da Conceiçcí.o (*), o qual rio cntrn. 

(*) A dos Gua1·ullws não existia então ( 1533 ) . Sem duvida, 
era alguma aldêa no lugar em que o Rio-Grande, ou Pi7lheiJ·os, conflue 
com o T ieté. V A..RNHAGEN, Elistm·ia Ge1·al do B 1·a•il, XXIII, menciona a 
aldêa da Conceição dos Pi'n.hei?·os. 
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no Anhemby ahi mesmo, e é maJor que este nosso rio 
Tnmanduatehy, c tem junto ela barra um outeiro ele que 
falia a dita data. 

4) Este pinhal é a paragem ela Conceição, que 
es~ava ele uma e outra banda do rio Anhemhy, de que 
extstem vestígios desta banda c pinhal da outra,. c no cabo 
do campo desta terra, que isso vem a dizer Jocípen. 

5 ) Caminho de Piratininga é o caminho velho 
do mar, por onde vai virando esta data de terras.' 

6) Esta serra é a bem conhecida Pamrwpiucaba, . 
que está sobre o mar. 

7) Pauta elo UrU?·ay bem se sabe onde é; é a 
quebrada da serra. 

8) Ribeira ao pé da serra 1Jlam01'é, é abaixo da 
dita quebrada da scrm ele Pamnapiacaba. 

. 9) UruTay se chama aquelle vallc onde teve sitio 
0 cap1tüo Antonio Je Aguiar Barriga, e a ribeira que lhe 
corre é Uno·ay. 

1 O) Ilha Caramocoet?Yt (*) é a que está na barra 
do rio Cubatão, onde vem dar a ribeira UntTay. 

11 ) R1·o ele S. Vicente. Este é o que chamam 
C'aneú, ou o largo, o qual se dizia Rio ele S. V1úntê C'f;:), 
porque em toda aquella ilha não havia outra po1oação mais 
que a de S. Vicente. 

12) Esta serra ele TapeTovÍTa é o monte ou montes 
ao pé elos qnaes vem o rio Ge1·ybatyba, defronte ele Santos. 

--. (*) Ccwarnoacft?·a. c gnvião 011 aguia. rcnl ~ . Não será. antes 
USsJm o 11om e? · 

(**) E' o da. barra. grande. 
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Martim Affonso ele Souza, elo conselho de El-Rei 
Nosso Senhor c governador das terras do J3razil, etc. 

Faço saber aos que esta minha carta ,·irem que 
havendo respeito como Ruy Pinto, cavalleiro da ordem de 
Christo, servio cá nestas partes Sua Alteza e assim ficou 
para povoador nesta terra, que com ajuda ele No3so Senhor 
ficou povoando. 

Hei por bem de lhe dar as terras do Po1·to das 
Almadias onde dcscmbu.rcam quando vilo para Pimtinim 
quando vão desta Ilha de S. Vicente, que se chama 
Apiaçnba, que agora novamente chama-Re o porto de Santa 
C1·uz, c da banda do Sul partirá pela barra do Cubatão 
pelo porto elos outeiros que estão na boca da dita barra, 
entrando os ditos outeiros dentro nas ditas terras do dito 
Ruy Pinto. E dahi subirá direito para a serra por um 
lombo que faz, por um valle que está entre este lombo c 
uma agua branca que cahe do alto, que chamam Ytutingct 
c, para melhor se saber este lombo, entre a dita agua, 
branca, por as ditas t erras não se mctte mais de um só 
valle c assim irá pelo dito. lombo acima, como rlito é até o 
cume do serro alto que vai sobre o mar e pelo dito cume 
irá pelos outeiros escalvados que ·estão no caminho que vem 
de Pimtinim. E atravessando o dito caminho irá pela 
mesma serra até chegar sobre o vallc Urumy ("") que é da 
banda do Norte das ditas terras, onde a serra faz uma 
fenda por uma scllada, que parece que fenece por alli, a 
qual serra é ruais alta qnc outra por alli ajunta c clella 
que vem por riba do vallc de Unl?'ay, da qual aberta cabe 
uma ugua branca; do alto desta dita barra desce dirccta
mente ao rio de Unway, c pela veia d'agua irá abaixo até 
se metter no mar e outeiros escalvados, as quaes terras l4e 

(•) Seria de certo lá a aldêa de Pigueroby. 
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dou por virtude de uma doaçfio que para rsso tenho de 
~l-Rei Nosso Senhor de que o traslado ele verbo ad veTburn 
e o seguinte : 

E por virtude da qual doaç:ío dou as ditas terras ao 
dito Ruy Pinto com todas as entradas c sabidas e rios e 
cabeços d'ag~m que nas ditas terras dentro da sobredita 
demarcação houver, para serem para ellc e para todos os 
s:us. descendentes presentes e futuros, sem pagarem nem um 
du·erto, somente dizimo a Deus. 

E isto com. condição que elle dito Ruy Pinto 
aproveite as ditas terras nestes dois annos primeiros e 
seguintes ; e não o fazendo as ditas terras ficarão devolutas 
e para se nellas se fazer o que bem parecer : e por virtude 
desta mando que fique logo mettido de posse das ditas 
terras, e esta será registrada no livro do tombo que para 
este fim se ha de fazer. · 

Dada na villa de S. Vicente aos de~ dias do mez 
de Fevereiro de mil e quinhentos e trinta e tres. - llfa1·tim 
Afonso de Sowza~ 
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II 

PROPOSTA E ACCORDO COM OS JESUITAS 

Cópia do assento tomado na camara da villa de S. Vicente, cabeça 

da capitania do mesmo nome a 3 de Junho de 1652, para a 

restituição dos padres da Companhia de Jesus aos seus 

Collegios. 

As villas c povos desta capitania, por seus procuradores, 
a saber: esta villa de S. Vicente, por cus prócuradorcs 
José Simões e J oão Rodrigues de Moura; a de . Paulo, 
por scns procuradores D. Francisco Rendon ele Quevcdo c 
João de Godoy Moreira; a de Santos, pelos capitães Pedro 
Pantojo da Rocha e Lucas de Freitas de Azevedo; a de 
Sant'Anna de Parnahyba, pelo capitão Baltbazar Fernandes; 
a villa de S. Sebastião, pelo capitão Francisco Rodrigues 
ela Guerra; a vi lia de Nossa Senhora da Conceição de 
Jtanbacn, cabeça, da capitania da condeça uc Vímieiro, por 
Francisco de Fontes; a villa ele S. João de Cananéa, por 
João Rodrigues de Vasconcellos; e a villa de ossa Senhora 
elas Neves ele lguapc, por João da Maia (*), todos juntos, 
rmanimes e conformes com a camara. da villa de S. Vicente, 
onc~e foram convocados para se tratar ela restituição dos 
conventos dos padres da Companhia a estas capitanias, 
accordaram para bem commum e quietação della8, vista a 
muita vontade que os ditos religiosos mostram de tornar a 
clla , a continuar a administrar sua doutrina, como costumam 
fazer c em todas as partes onde assi tem, querem com a 

(*) Ao tcm110 deste assento já existiam mais as vi llas ele Mogy 
das Cruzes. instal!ada em 1611, e a de Jundiahy, crcada em 1625, as 
quaes n1io tomaram parle nas questões com os jcsuitas. 
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me_s1~a correspondencia de amor e vontade acceitar os ditos 
rehg10sos, a. quem sempre tiveram muito respeito, dizendo 
que, se aquelles povos moradores dellas intentaram fazer a 
chamada ea:pulsão, foi por se verem obrigados de apertada 
necessidade c temor de perderem honras, vidas e fazendas 
co~ a execução da bulia, que sem ós ditos moradores serem 
ouvidos se procurou publicar e executar acerca da liberdade 
do gentio, do que se poderia com razão temer . total ruina 
de todas as capitanias. 

E, ora, visto os ditos reverendos padres desistirem 
de todo o direito e acção, que poderiam ter com o dito 
breve, com o que se lhes augurava a desejada pariquietação, 
qu~rem e pedem que, para mais conservação do amor e 
am1sade em que pretendem viver com os ~itos religiosos, e 
para evitarem duvidas, seja. com as condições seguintes: 

. _ L a. - Que por via de transacção e amigavel compo
SIÇao o padre reitor e os mais religiosos farão desistencia 
de todas as queixas ou acções e mais processos que tiverem 
postos em juizo ecclesiástico ou secular contra os moradores 
das ditas villas, que os querem admittir, e desistirão · de 
todo o direito que contra elles tiveram, pondo·-se em tudo 
~erpetuo silencio, renunciando todo o direito de todos os seus 

espachos, sentenças e quaesquer outros procedimentos, que 
;lU seu favor se tenha dado contra os moradores; do que se 
arão escripturas mui seguras para ambas as partes. 

2.a.- Que não hão de pedir perdas, damnos, gastos 
nelU despe.zas algumas feitas até o presente por causa ela · 
chamada e{)Jpulsão, e que hão de dar todo o sobredito aos 
n1oradores por desobrigados, com declaração de que, se algum 
lllorador lhes tiver alguma cousa movei ou de raiz, que 
per~ença aos religiosos, estes poderão requerer em direito e 
JUstiça, como lhes . parecer, para a -restituição da tal co usa, e 
que o mesmo direito lhes ficará para requererexp. contra 
~~us procuradores para lhes darem conta de sua fazenda, e 
f es pagarem, e lhes restituirem tudo o que como taes lhe 
orelll obrigados. 
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3.-11
- Que ni\o hão ele ter nas alc] êas dos indios 

superior on religioso algum, que tenha _ superioridade no 
governo e administração das aldêas e indios dcllaf', e qne o 
tal superior e administrador serão p.ostos por quem directa
mcntc tocar, não sendo pessoa dos ditos religioso!', porque 
ainda que clles são, por suas partes, virtudes c · zelo do 
serviço ele Deus, pessoas para occuparcm maiores cargos, os 
moradores querem por esta via fugir de occasiões por onde 
se podem occasionar clu vidas com os ditos religiosos; c, 
querendo elles ensinar doutrinas, ou sacramentar os indios, o 
poderão fazer com os mais ..:acerdotes. 

4. ~- Quo não recolherão, nem ampararão os indios 
quo fugitem aos moradores, nem os consentirão em seus 
mosteiros nem fazendas. 

5.11
- Que os contractos on escripturas quo sobre a 

materia se fizerem, hão ele ser com taes clausulas o condições, 
que para todo o sempre fiquem obrigados seus superiores e 
todos os religiosos elo collegio, presentes e vindouros. • 

6.:1- Que os moradores voluntariamente, c por sua 
devoção, ajudarão a concertar c reformar seus collegios, 
conforme a devoção de cada um, sem deste offerocimento 
nascer obrigação; antes cada um poderá fazer o que quizcr: 
o a mesma ajuda elles promettem no caso que queiraDl 
mudar os collegios para outros lugares . 

7.a, _ · Que niio se mostrarão fortes nem o seriío 
agora, nem em tempo algum, no tocante ao breve ou bnlln. 
q uc dizem foi. passado a instancias dos padres da provi11cín. 
do Paraguay, nem no substancial, nem nos accessorios ou 
dependencias, nem publicarão, nem consentirão publicar crrl 
suas egreps, casas on conventos, breve algum tocante b. 
liberdade dos indios; antes renunciarão qualquer c1 irei to que 
tenham ou possam ter sobre este particular. 

8.a - E por firmeza . ele tudo alcançarão, em t empo 
breve, a confi.rmaç~'i.o deste concerto, assim ele seu geral conJO 
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de S M 
i! • ., para. que 

contormidade. . 
assim .fique em p~rpctua paz c 

· 9.a. - E, sendo caso que em aluum tempo os reve
rcu~os padres da Companhia,· depois 

0 
de · estarem nesta 

rap~tania, intentem invocar ou dar execução a qualquer 
~ovtdadc ou alteração em razão da liberdade do gentio, ou 

0 
qualquer outra cousa que encontre em parte ou no todo 

a condições acima c atraz referidas, poderão tornar a ser 
?Xpulsos desta cap itania sem por isso os moradores della 
Incorrer d r d t d em em pena alguma, para. o que se esa1o ram 0 
0 

os c quacsquer privilegias c liberdades ccclesiasticas que 
~ ~ r . 
t l 11 1a vor . possam allegar, assim neste caso, como em 
ocos os mais contheudos nos capítulos antecedentes. 

1 o.a.- Outrosim declaramos que a entrad~ dos revc-· 
renclos J · · d ' , pa rcs em esta capttama sempre se enten era que 
d~ra trazendo primeiro a confirmação do sen geral e approvação 

· M., para que deste modo se exclua toda a desconfiança 
ou 1 "d ~ lfVJ a que della possa nascer, c cumpridas tod as estas 
~ondtçõcs haver-se por revo<Yados os termos e assentos feitos 
accrc d <:> s V~ a chamada expulsão. Com que nos ass1gnamos. 

· lccntc aos 3 de Junho de 1652. 

d (Seguem as assignaturas dos procuradores ao pnnc1p10 
eclarados. ) 

r - Este assento foi communicado aos padres, que o 
emettcra R cl 

111 c tn para oma, ao seu gera], e ao gcvcrno a 
I ctropolc, ·os quacs deram-lhe assentimento: c então foi 
avrado t · . 

ou ro assento do thcor segmnte : 

Escriptura de 
transacção e amigavel composição celebrada na villa de 

S. Vicente aos 14 de Maio de 1653. 

ord' . Estando juntos os officiaes da camara della, o juiz 
G Inano Pa choal Leite de Medeiros, c os vereadores 

onçalo Ribeiro Tinoco Dominaos ele Meira c João Homem , o 



- 234-

da Costa, . e o procurador do conselho Thomé ele Torres de 
Faria, e tambem das pessoas da governança da terra, o 
capitão Lourenço Cardozo de Negreiros, o padre Domingos 
Gomes Albcrnaz, então visitador do Sul, o capitão Francisco 
Rodrigues da Guerra, o padre provincial Francisco Gonçalves, 
o padre Francisco Paes, reitor do collegio ele S. Paulo, 0 

padre Francisco Madeira, reitor elo collegio ele S. Miguel, 
para effeito ele serem os paclres restituídos aos seus Collegios, 
se accorclon ela maneira seguinte : 

Primeiramente clice o padre provincial e mais reli
giosos acima nomeados, que elles promettiam e ele effeito 
desistiam, por via de transacção e amigavel composição, de 
hoje para todo o sempre, de todas as queixas, acções e 
appellações, que sobre o interdicto alcançaram, e promctti:un 
que nunca, em nenhum tempo, proscgnirão, nem moverão 
cousn. alguma sobre a dita sentença,. antes dice o reverendo 
padre provincial, que desde hoje dava . plena ria absolvição, 
pelos poderes que pura isso tinha, a todas e quaesquer 
pessoa , que por qualquer via ou modo houvessem incorrido 
em algumas censuras ele qualquer qualidade ou condição que 
fosse ou haja sido; outrosim. diceram o reverendo padre 
provincial e mais religiosos, que desistiam de todos os direitos 
que tinham ou podiam ter sobre as perdas e damnos, ou 
injuria, qne por qualqner via se lhes houvesse seguido na 
chamada expulsão, para em nenhum tempo as allegú ou 
pedir, para que tudo fique em perpetuo silencio, e conser
vação de paz e concordia que pretendem ter; com declaração 
que, se algum morador da dita. villa, ou qualquer outra 
pessoa qne tiver alguma causa sua, assim movei como ?e 
raiz, que pertença a elles ditos padres ou a seu colleg10, 
que contra os occupadores de ·suas cousas poderão em 
particular requerer seu direito e justiça, como lhes parecer, 
e que ficará o mesmo direito para poderem requerer contra 
seus procuradores para lhes darem conta de suas fazendas, 
e lhes pagarem c restitnirem tudo o que como .taes lhe 
forem obrigados; outrosim, que não recolheriam, nem am-
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parariam em suas casas ou faze'ndas os índios ou índias ·dos 
moradores, serviços dos moradores, nem os consentiriam em 
suas fazendas e mosteiros, antes os entregariam aos seus . 
d?nos, . com ·boas praticas para que os sirvam; oqtrosim 
diccram mais os ditos reverendos padre provincial c mais 
religiosos que desistiam e não seriam nunca partes na 
~ccusação do breve que dizem ter de S. Santidade sobre ·a 
liberdade do gentio, como tambem era substancial delle. 

Outrosim, diceram os procuradores da dita villa de 
S. Paulo c camara, acima nomeados, que elles, em nome de 
seus constituintes, promcttiam de dar aos ditos padres ajuda 
que cada um podesse voluntariamente, conforme sua devoção, 
para reformação do dito seu collegio antigo ; e, em caso que 
0

. queiram m udar para outro ~itio, lhes promettem a mesma 
ajuda, sem que desta promessa e offcrecimento nasça obrigação 
alguma. 

Outrosim, promettcn e se obrigou o dito padre 
provincial, c ma.is rel igiosos, a mandarem vi r ein tempo breve 
e conveniente todos estes concertos c condições acima 
declarados, assignadas c confirmadas por S. M. que Deus 
rruarde, c pelo reverendo padre que existe em Roma, para 
qn~ assim fiquem os successorcs do dito padre provincial, e 
mms prela.Jos que ora são e . a0 diante forem, obrigados a 
guardar todas estas condições acimq. declaradas, assignadas 
c confirmadas por S. l\f. que Deus guarde, e pelo muito 
reverendo padre geral que existe em Roma, não innovando 
cousa. alguma, como dellcs se deve confiar : e por · ass im 
todo~ serem contentes, diceram que acccitavam, uns e outros, 
os d1tos concertos e promessas c conveniencias, e para mais 
s~gurança e cumprimento de todo o acima e atraz escripto 
diccram que obrigavam todas as suas pessoas, bens moveis 
c de raiz, havidos e por haver, a mmca irem contra estes 
concertos, e por tbeor desta diccram que haviam por revogados 
todos e quae::;quer · actos de concertos ou composições que 
antes deste hajam feito, e só este querem que se cumpra, 
tenha força e vigor, c diccram mais o dito padre provincial 
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e mais' religioso que1 se neste concerto c amigavel cofi?.postçao, 
faltasse algum ponto ~lc direito, clausula ou · solemnidade 
alguma por declarar, que as houvessem aqui touas por 
propostas, · expressas c declaradas, de que manrlaram fazer 
esta escriptura neste livro de registros desta camara, c que 
clella dessem os traslados qnc conferissem, onde todos assig
naram com as testemunhas Domingos Freire Jardim, Gaspar 
Gonçalves Meira; João Nogueira c Henrique Mattoso, todos "" 
moradores nesta villa c pessoas de mim escrivão da camara 
conhecidas. E eu Antonio Ma.dureira Salvador, escrivão da 
camara que o escrevi neste livro de registro. - O padre · 
Francisco Gonçalves, provincial. --O pache Domingos Gomes 
Albernaz. -· - Ii'mncisco Rocl?·igues da Gue1·1·a. ____:_ O padre 
Francisco Paes, reitor elo collegio de S. Paulo. - O padre · 
Gonçalo de Albuquerque, reitor elo collegio de S. :Miguel. - . 
O padre Franeisco .L11aclei1·a. - Gonçalo Ribeil·o Tinoco. -
Pasclwal Leite. - Domingos de JJ1eim.-Q capitão-mór B ento 
Fen·ão Castello-B1·anco.- Lom·enço Cw·dozo ele Negrei?·os. 
-- 11/anoel Lopes ele JJfo1wa. - Gaspa1· Gonçalves JJ1ei?·a. 
- Hem·ique Mattoso. - Domingos FreiTe Jm·dim. - João 
Nogueim. · 
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III 

Tendo D. Pedro de Almeida, conde de Assnmar, 
goverun.dor cnpit;"io-general, . resolvido, em ob;;ervaucia dos 
decretos do governo da metropolc, erigir casas de fund ição 
em vnrios lugares das ·min,as geraes, o interesse particular 
prejudicado começou a exi)lorar as paixões c os preconceitos 
populares. _ De sorte que, quando D . Pedro de Almeida 
chegou á villa do Carmo (*), os cabeças entenderam que 
deviam fazer demonstrações, a fim . de obterem pelo mêdo 
que os Jecretos régios não fossem executados. 

Começaram por invadirem, em 28 ele Junho de 
1720, as onze e meia da noite, mais ou menos, a villa de 
Ouro-Preto; mas eram apenas cerca de dez a doze pessoas, 
ll1ascaraclos, . seguidos de pretos escravos. Entrando na villa, 
arrombúam as portas das casas, c forçaram os moradores a 
adherir ao movimento contra o ouvidor, clr. Mart inbo Vieira; 
0 qual Yio-se obrigado a fugir, mas soffrcu a destruição de 
~uclo o que os conspiradores encontraram em sua casa, 
Inclusive livros publicos e autos. 

· Feito isso, resolveram elles apresentar uma intimação 
ao governador capitão-genci·al, para a não execução das 
or.dens régias; c, porque todos os letrad os se recusassem, 
foi um delles preso e obrigado a redigil-a. 

D. Pedro de Almeida estava ainda na vi11a do 
~a~mo; e, eis que soube elo facto, pela entrega da ta.l 
Intimação, reunio os notaveis que o acompanhavam, e res
pondeu verbalmente ao mensageiro que a uma junta já 
convocada seriam presentes os requerimentos do povo. 

(*) Hoje cidade de Marianoa, distante da de Ouro-Preto, capital, 
apenas cerca de duas leguas. 
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Do fn:cto, segundo o quo foi resolvido naquella junta, 
.deciclio ello adiar até 23 ele Julho ele 1721 a nova fórma 
'do impostos. 

Os chefes, porém, que niTo queriam pagar, de modo 
algum, os impostos, deliberaram I hir a villa elo Carmo, acom
panhados de grande numero de amotinados, .a fim de 
imporem :;t D. Pedro de Alm eida suas condições. E, co~n 
effeito, no di[t 2 de Julho, invadiram a villa, e puzeram em 
estado de sitio a casa que então servia ele palacio. O 
governador capitão-general, reconhecendo que a força ele 
Tinha er[t diminutissim[t para resistir ao grande numero dos 
invasores, tomou o prudente arbítrio de subgeitar-sc. 

Recebendo a representação dos amotinados, e, ouvindo 
os notaveis que o rodeiavam, dccidio deferir a tudo; e, em 
consequencia, foi la vraclÔ o seguinte termo : 

« Aos dons dias rlo mez de J nlho ele mil setecentos 
e vinte, nesta villa leal de Nossa Senhora do Carmo, e no 
palacio em que assiste o · Exm. Snr. conde de Assnmar 
D. _Pedro de Almeida, governador c capitão-generaL cin:
capitania de S. Paul o e M inas, depois de se ter buscado 
todos os meios que pareceram convenientes par::t socegar o 
tumulto do povo ele Villa-R ica e seu termo, persistindo em 
o mesmo intento durante o tempo de cinco dias, c pelas 
mais consequcncias que dahi se seguiam, c por vir todo o 
povo sobredito a esta Yilla elo Carmo, com a camara presa 
·e a.-s mais pessoas principaes da villa, apresentaram-me as 
cond ições seguintes, a saber : 

1.0 Que não consei.ltem em casa de fund içã·o, cunhos 
c moeda. Ao que respondeu-se-lhes: - Deferido como pedem. 

2.0 Que não consentem em contracto novo algum 
qne esteja em cstylo até o presente. - Foram deferidos na 
mesma fórm a. 

3.0 Que não consentem que se pague o regi_stro do 
bordo do Campo pelo incommodo que dá, só sim ti"agam b ilhete, 
cada q u11l das cargas que t rouxer, para clclles pagar meia· 
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oitava por secco, e meia pataca por molhado, aonde cada 
qual fàr sua direita descarga, para o . que se elegerão 
cobradores, e lcvaí-ão recibos para se descarregarem no 
dito registro; e outrosim se pagará pelos negros novos, a 
oitava e meia por cada um.- Ao que se lhes deferia na 
mesma fórma que pediam. 

4. 0 Qnerem assegurar a Sua Magestadc, a quem 
Deus guarde, as trinta arrobas, lançando-se . somente a cada 
negro oitava e meia, e no cas o que este não chegue, se 
obrigam a inteirar-lh'os, para o que contribuirão lojas c 
vendas conforme a folha que houver para a dita cousa, de 
sorte que passem cada uma de cinco oita_vas, para cuja 
cobrança elegerão rluus homens em cada arraial, ou os que · 
forem necessarios, e querem que toda pessoa que oceultar 
escravo fique confiscado para a fazenda real, o que tambem 
comprchende os quintos ·do presente anuo, para o que se 
deve fazer n,ovo lançamento, para nesta fórma se cobrarem 
ele quem não tiver pago, e repôr aos que já a pagaram o 
excesso ela dita oitava e meia por cada negro. - E se lhes 
deferia como pediam. 

, 5. 0 Querem para o serviço ele Nosso Senhor, e de 
Sua lVIagestade, a q nem Deus guarde, e conservação da 
Rcpublica, que nem negro nem negra se arrematem na 
praça pelo preço tilo diminuto como se tem experimentado, 
mas, sim, se avaliem por dons louvados de sã couscieucia, 
e que os eredores os tomem por sua avaliação, quando não 
hajam arrematantes, o que tambem se observara, em pro
priedades ou casas. - Ao que se lhes deferi o na fórma que 
pediam. 

6. 0 Querem tambem que se dê regimento para os 
sala.rios dos escrivães, tabelliães, meirinhos e alcaides, c 
a signaturas de ministros e · age~Jtes maiores e menores, e 
este seja pelo da cidade do Rio de Janeiro, de sorte que, 
se lá fór quatro vintens ele prata, não duvidam que cá seja 
de ouro, c os mais a este respeito para nesta fórma se 
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cvitar·cm os excessos tão exorbitantes, como experimentam 
todos.- Ao que se lhes deferio ua fórma que pediam. 

7. 0 Não consentem que o aferidor .leve peso de ouro 
por outro cunho ·ele cobre, que como isto sejam condições 
do senado por ser isto contracto seu, em que o povo nunca 
experimento~1 convcniencia, que, só afim elo contracto ser alto, 
fazem o regimento caro em prejuizo do povo, como é.: de 
uma balança e marco, só de marcar, oitava c meia; . de 
revi~ta, uma oitava; de tirar o olho á balança, uma oitava, 
fazendo mais milagre do quo Santa L uzia, dando oi h os 
quando querem, fundados no interesse, c a este respeito as 
mais medidas,_ para o que se lhe clô regimento util para o 
povo. - O que se clcferio como pediam. · 

8.0 Não consontcm que ao escrivão da carnara. se · 
dê oitava c meia por licença, c meia oitava por regimento 
ele . aferiçti o, podendo ficar pago com meia oitava, como 
tambem o escrivão da almotaceri a. - Ao que se deferia como 
pediam. 

9. 0 Não consentQm levar mais ele rncia pataca por 
todos os gcncros que qnalquer pessoa possa almotaçar, como 
se observa nesta villa do Carmo, por se evitarem as condem
nações que se fazem aos povos.- Ao que se deferia como 
pediam. 

10.0 Querem que os senhores do senado moderem 
as condemna.çõcs tão exorbitantes ao povo, que estimam 
fazer sem regimento nem lei, e que as calçadas das ruas, onde 
forem nccessarias, se faç-am á custa da camara. c não do 
povo, po is lhe não come as rendas, e quo outrosim os ditos , 
~enadores passem por anno as licenças assim dos contratantes 
elos gados, como elos mais negocias, por lhes ser muito 
prejuízo o tirarem todos os mezes.- O que se lhes deferia 
como pediam. 

11.0 Querem que as companhias de dragões comam 
a custa de seus soldos, ' c não á custa dos povos.- O que 
se lhes · deferia como pediam. 
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12.0 E ppr final conclusü o de tudo querem que 
V. Exc. em nome ele Sua Magestade, que Deus guarde, 
lhes conceda perdão geral, sçllado com as armas rcaes, 
registrado na secretaria deste governo, camara e mais partes 
necessarias, publicado ao som de caixa pelos lugares puLlicos, 
c esta proposta se registre na secretaria deste governo, livros 

· da camara. - Ao que se lhes deferio como pediam. 

13.0 Tambem requerem que os contratadores dos 
élizimos niio usem de seu privilegio para -cobrarem suas 
dividas executivamente, senão durante o tempo do contracto, 
e qnanclo seja necessario mais algum tempo V. Exc. lh'o 
concederá ao seu arbí trio.-Deferio-sc-lhes <.:omo pediam. 

14.0 Requerem mais que nenhum ·ministro fa ça 
;exações ao povo com seus despachos violentos, procedendo 
a prisão c á fuga sem as circumstancias el o direito, e que 
em tndo se observe com elles a lei do reino.-Ao que se 
lhes clcferio como pediam. 

. . .15. 0 Que os officiaes de justiça, quando fo rem fazer 
dllJgencms a varias pessoas, r epartam as cus.tas, confo rme o 
regimento, por cada uma clcllas, c sempre imploram o perrlão. 
E convocadas as pessoas abaixo assignadas, votaram unifor
memente se devia conceder ao dito povo tudo que pedia, 
nos artigos acima, assim e da mesma forma que o pediam, 
do que o di to senhor me mandou fazer este termo. Dom ingos 
da Silva, secretario do governo o fez.- Conde D . Ped1·o ele 
Almeida (conde ele Assumar ), governador e capitão-general 
das capitanias de S. P aulo e Minas. 

· S ebastiâo dà Vei'ga Cabml: - Domi11,qos Teixeim de 
Anclmcle.-Antonio Caetano Pinto Coelho. - R4ael da Sz'lva 
Oruz. - Felz'x de A ze1·edo Cw·neiTo e Címha.-Luiz. Teno1·z'o 
ele liiolina. - Sebastiâo Joaquim ele Va1·ella. - GàbT?:el ela 
Costa Pinna.- Tobias BaTbosa da Silva.-F·ructuoso 1~ei
xeim de Ca·rvalho. - O vigario da vara PeclTo de J.llozwa 
Po?·tugal. - ll!lanoel ela Costa de A mzdo. - D r. Francisco da 
Costa Ramos.-D r. J oâo N unes ví'seu. - Pedro Teia;eú·a 
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Se?"qileira.- j}fanoel Ca1·doso O ·uz. - P edro Gomes Esteves. 
- Frede1·ico (o resto do nome está inintelligivcl ). - Jlfanoel 
da Silva F er?·eú·a. - (Segue-se uma assignatura. , indccifravel ). 
- lllanoel ele .A.fj"on.set;q. - ~11anoel Lo~wei1·o (o restp está 
iuintelligivel ). - .Manoel Jltfendes ele Almeida. ~( Segue-se 
outra assignatura indecifravel ). -. - Jacintho Bw·bosa Lopes. » 



243 -

IV 

Cat'fa do Principe Regente O. Pedro ao Presidente 
da Junta Covernativa no Maranhão 

Meu caro frei Joaquim. - Rio de Janeiro, 30 de 
Janeiro rle 1823. 

Como o conheço desde que nasci c lhe conheço as 
suas virtudes, é a razão por que pego na peuna para dizer
lhe que trabalhe para unir o Maranhão ao imperio a que 
ellc pertence, como província, dizendo-lhe que nisto faz um 
grande serviço ao Brazil e a mim, que não desag1·ada a 
meu pae, que está captivo de vis carbonarios, que são todos 
contra a religião que professamos, c que estão cxcommun
gados pelo chefe da egreja, assim como todos os que a 
seguem ou adherem ao seu govr~rno. 

Espero que o bispo concorra quanto puder para o 
que lhe digo, visto as suas virtudes religiosas. 

Receba mil abraços c os puros sentimentos deste 
que o ama - Pedr·o. 

Noticia do Dr. Cesar A. Marques sobre a carta supra 

. Esta carta, toda do proprio punho do Snr. D. Pedro I, 
fot. escripta em papel almaço, dobrada como outr'ora se 
-fa.zu:t, sem cnvcloppe, fechada com obreia c depois lacre. 

Em minhas investigações pelo archivo da província 
enc?~trei-a na camara ecclcsiastica, entre poucos livros e 
mmtos papeis amontoados, confundidos e sem a menor 
ordem, uns inteiramente perdidos pelo cupim, traça e gottas 
ele aguas pluviaes, c outros muito d"amnificados. 
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Felizmente, porém, o preciosíssimo autographo estava 
apenas manchado com as nodoas proprias de seus ·muitos 
annos. 

Não sei descrever o religioso respeito com que o li, 
e li muitas vezes! 

Parecia-me estàr vendo . aque lia mão poderosa, . que 
empunhou dons sccptros e brandio gloriosamente a espada 
de guerreiro valente, deslizando-se brandamente sobre esse 
papel! 

Mandei fazer uma pasta apropri<lda, guardei- a · e 
entreguei-a ao então governador do bispado o Snr. coliego 
mestre-escóla . Luiz Raymundo da Costa Leite, chamando 
sua attenção c cuidados para tão preciOso thcs.ouro. 

Resposta do Presidente da Junta Governativa do Maranhão 

Senhor.- Penetrado dos mms puros sentimentos ele 
respeito c gratidão, beijo as augustas mfios ele Vossa Ma
gestade pela distinctá mercê com que se dignou honrar-me, 
enviando-me uma carta de sua propria letra, cheia ele 
cxp,ressões as mais lisongeiras c a.ffectuosas. 

Esta. cartá, Senhor, escripta a 30 ele Janeiro, c que 
tinhn, po1; .fim exigir · a minha cooperação para o estabe
lecimento da independencia do Brazil, representada a Vossa 
Magestade t:lo interessante á sim imperial coroa, e a mais 
vantajosa para o bem estar dPstes povos, foi-me entregue 
em 22 de Outubro, tempo em que já tinham decorrido 
qnas1 tres mezes depois que ella fora acclamacla nesta 
ptovincia., c que eu estava a _ retirar-me a Portugal, para 
onde sou obrigado a fazer viagem dentro em poucos dias. 
Mas, Senhor, acaso seria eu capaz de trahir os meus con
cidadãos c de abjurar a patria, que me VIO nascer, e 
legítimos direitos de Vossa Ma.gcstade? 
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Um bisp~ tão devedor ao Snr. D. João VI, e tão 
amante da augusta casa de Bragança, póde elle ter outros 
desejos que não sejam da sua maior, prosperidade e grandeza, 
para assim patentear a Deus e ao mundo o seu dever e a 
.fiel gratidão ele que fora sempre animado? 

· A h! ·. Senhor! Independencia e desgraça são palavras 
~ynonimas, entendidas no seu · verdadeiro rigor: çllas se 
Identificam, e vêm a significar a mesma co usa. Se Vossa 
~agestade tivesse previsto a alluvião de desgraças que têm 
Incendiado este vasto territorio desde a Bahia até ao Ma
rn.nhão, e todas aquellas que ainda estão por vir, sendo mais 
desastrosa a actual ruina do throno de Vossa ~agestacle, 
por certo que não teria coração para assianar tantos decreto.s, f, . , 1:> 

eitos talvez de proposito para .inteiro extermínio e perdição 
dos milhares dos seus vassallos. Estas províncias estão regadas 
de_ sangue dos pacíficos europeus, que a fixam: o furor da 
baixa plebe, atiçada pelos revoltosos demagogos, o tem 
derramado impunemente para se apoderarem de seus bens, 
9ue tantos suores lhes eustaram. Jurando ·quasi todos a 
llldependencia, e prestando a mais decidida obediencia a 
Vossa Magcstade, assim m~smo não cessam de ser perseguidos 
e maltratados por bandidos e assassinos, que os obrigam a. 
andar fugitivos, desamparar suas tristes . familias, e p:rocurar 
seg~u·o asylo na America, na França e na Inglaterra, e muito 
ma1s em Portugal. 

Em uma palavra, a lavoura estragada, villas e aldeias 
arrazadas, e outras despovoadas, eis os sazonados fructos que 
a ve"ntqrosa inclependencia tem conduzido a estas províncias, 
e que a do Maranhão tem colhido em pouco tempo na 
maior abundancia; esta desgraçada província; como era de 
todas. a mais habitada de europrus, e, por isso, como fora 
a ultima a render-se ao prestigio devastador, tudo se assomou 
contra ella. Cochrane, que pareceu no principio enviado 
c?mo anjo da paz, passou poucos dias a extrahir dos ncgo
c~antes violentam.ente u~ cabedal incomparavel, deu o maior 
corte ao comn ercio, e foi o. primeiro a arruinal-o. Seguiram-se 
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os sertanejos do Ceará e Piauhy, a que se aggrcgaram muitos 
da ralé deste povo, . e todos estes com mira na rapitl.a e no 
espolio dos europeus, não têm feito mais que · desbastar, 
perder e matar, .tendo a seu favor aquelles da governança, 
que parecem estar animados do mesmo espírito, ou pelo 
menos semelhante · em tudo. 

Senho·r. Seja-me pe1;mittido patentear a Vossa Ma
gestade toda a verdade; se Vossa M agestade não quer :ficar 
insultado, sem ter quem lhe obedeça, ponha termo a tantos 
males, dê as mãos a seu augusto pae, batalhe com clle a 
enterrar a independencia, assim como enterrou a constituição. 
Veja que o espírito dos povos é todo republicano: e aquelles 
que os dirigem conhecem bem a fi·aqueza do Rio de Janeiro 
e a nenhuma vantagem que de lu tiram, ser.vem-se do nome 
de Vossa J\fagestade para reunirem a gente da plebe e a 
terem debaixo das suas ordens, e quando lhes convier, ao 
primeiro rebate, clamarão todos a uma voz - Vivam os 
rep~tblicano~ unidos· e acabe para semp?·e o imperado1·! Eu 
não fallaria com têtnta franqueza, se mesmo não estivesse 
ao facto destas cousas ; e não tivesse notado os. seus proce
dimentos, que são todos :filhos das suas malevolas intenções. 
Elles, porém, clispoem, como lhes parece, dos bens dos 
empregados, honra e propriedade dos europeus, sem nada se 
importarem com as leis de Vossa lVIagestade, a bem de seus 
vassallos; permittem que por toda a parte os estejam m·atando 
c roubando, dando-lhes muitas pancadas; tem chegado a 
proferir que os hão de obrigar a s.ahir todos, ou reduzil-os 
á miscra sorte de seus escravos; finalmente acabou-se a paz, 
já não lia justiça e nem esperança de havei-a tão cedo. 

Ninguem vive socegado em sua casa, muitü's preferem 
v1vcr no mar, a bordo de algumas embarcações estrangeiras, 
para na primeira occasião fugirem; tal é, Senhor, o bem 
estar destes povos que tanto prézo, pelo que . sempre me 
oppuz a independencia que jamais . juraria porque temo a 
Deus, e estimo a Vossa lVIagestade, assim como estiino a, 
seu augusto pac, c não quero a cxeeração da minha patria, 
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e muito menos dos meus nacwnaes, que são meus diacesan9s 
bem queridos. 

Beijo . as mãos, respeitosamente, de Vossa Magestade. 
- Frei Joaquim de NazaTeth. · 

Noticia do Dr. Cesar A. Marques sobre a re~posta supra 

O Rvdm. bispo respondeu por esta fórma; e encont1~ei 
essa resposta em um dos livros do registro da camara 
ecclesiastica. 

Ainda . uma vez realiza-se o pensamento do douto 
naturalista, que disse: o estylo é o homern. 

Nesta ~arta está como que retratado o Snr. D. frei 
Joaquim, que tive a honra de conhecer nos primeiros annos 
de minha vida. 

Era muito alto, tez morena, corpulento, membros 
proporcionaes, olhos vivos, temperameuto bilio-nervoso, de 
~odos mais bruscos do que brandos, franco até a rudeza, e 
tmha sido frade da ordem dos Menores, da província de 
Santa Maria cl'Arrabida, onde por suas acrisoladas virtudes, 
e por sua cheia e fortíssima voz ao entoar o canto-chão, 
mereceu a honr~ de ser muito estimado e apreciado pelo 
Snr. D . João VI, de saudosa memoria. 

Adorava mais dó que tudo a sua patria, a seu rei, 
0 seu amigo velho, o seu querido senhor, como muitas vezes 
0 ouvi chamar. 

Por ella e por elle tudo sacrificava, sem o menor 
pezar ou . constrangimento, e como méro cumprimento de 
dever, e assim o fez renunciando o bispado elo Maranhão 
por não reconhecer a independencia no imperio. 

Annos depois, renunciou tambem o bispado de Coimbra, 
0

, pariato do reino, o condado d'Arganil, c o senhorio de 
CaJa, quando abrilhantou o throno portuguez a excelsa e 
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virtuosissima senhora D. Maria JJ, a CUJO governo não q_u1z 
obedecer, fugindo, disfarçado em marinheiro inglez, n um 
navio mercante, para Liverpool, onde, lembrando-se ele suas . 
antigas ovelhas, emprehcrideu nova viagem, c ehcgou na 
tarde de 3 de Março ele 1,840 á capital do Maranbãq, e 
ahi, vi\7 endo cercado pelo amor e estima ·geral, fallcceu ú 
meia-noite çle 1.0 de Setembro de 1851. 

UMA RECORDAÇÃO 

Não podemos deixar de escrever aqui algu_mas palavras 
como recordação de obsequias recebidos desse illustre bispo, 
cuja linguagem ao primeiro Imperador stercotypava -perfei
tamente seu caracter nobre e leal Corria o nnno de 1847; 
c, tendo de seguir para a cidade de Olinda, a fim de estudai: 
Direito, entregou-nos esse bisp-o resignatario do Maranhão, 
D. frei Joaquim de Nazarcth, uma carta ao bispo resignatario 
de Pernambuco, D. Thomaz de Noronha, então director da 
Academia. Ambos haviam resignado .os bispados, por não · 
terem querido faltar á fé jurada para com os Reis de 
PortugaL Aquella carta era urna verdadeira recommendaç<'io, 
tal qual a poderia escrever um bispo· virtuoso. · 

Deos os tenha a ambos em sua Santa Gloria. 

7 

-------,----
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v 

Abertura elo Parla1nento Nacional 

Illm. e Exm. Snr. -. - Neste instante desembarco, c 
irei a presença ele V. Exc., logo que arrange o meu domicilio 
na rua ela Cadeia n. 13. (*) 

Esta terá mais facil accesso a V. Exc., e sem maiOr 
· clistracção nas importantíssimas occupações cic V. Exc. Por
tanto antecipo á minha apparição pessoal. 

Conversando com o Snr. conselheiro Diogo ele To
ledo c;(·>:·), me occorreu uma icléa, que cllc me insinuou 
propnzessc a V. Ex c. Lembrei-me, que o dia mais adequado 
parn, a instalação das cà rtes era o cl ia 3 ele l\'faio, motÍ\'ada 
esta eleição em ser o da descoberta do Brazil (*1f*), na. 
rt>lação que tem com o Cruzeiro austral, c com a bem 
lembrada ordem do Cruzeiro imperial, não sendo incliffereotc 
g~1e na terra dcseoberia por um Pedro, outro no mesmo 
d ta lanças.sc a primeira pedra no edificio eterno da nossa 
coustituiçã o. 

(*) Esta carta foi escripta por um paulista, certamente ao 
conselheiro José Bonifacio rlc Andrada e Silva; o rJnal, posto que não 
existia ainda naq uelle tempo a presidencia do conselho de ininistros, a 
exercia de facto. 

. J ulgámos util conservar a orthographia e virgulaçiio com que foi 
dada á estampa na Revista elo Instituto HistO?·ico, Geographico e Ethnog?·aphico 
elo Bmzil, XLVIII, parte primeira, 2. 0 semestre de 1885. 

Se é a do original, ou se é a do revisor da Revista, ignoramos. 
(**) Conselheiro Diogo de . Toledo Lara Orclonhes, deputado á 

assembléa constituinte. .r-ão tomou assento. 

Vêt· adiante a genealogia, Linhas unidas Â e B, lli. 
. (***) Vêr os capítulos III e X da parte historicn,. .A descoberta 

fo i no dia 3 de lVIaio, n,pplieada ao seculo 1500 a posterior correcção 
Gregoriana. 
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Esta fixação do dia, annunciada ao publico em um 
decreto ('") com as razões e com a força, harmonia e 
nobreza, que caracteriiam os_ espíritos de V. Exc., não 
deixará de fazer grande impressão nos animos, e de excitar 
esperanças e contenteza geral. Assim me · parece, mas V. Exc. 
melhor julgará. _ 

Deus guarde a V. Exc. como muito dezejo e 
precisamos .. 

Rio de Janeiro, 12 de Abril de 1823. 

Illm. e Exm. Snr., de V. Exc. muito reverente 
servo e criado. 

Antonio Gonçalves Gomide. 

Esta cópia, extrahida do original, foi offerecida ao 
Instituto Hist:orico pelo clirector do Archivo Publico, Dr. Joa- • 
quim Pires Machado Portella, ex-deputado á assembléa geral 
législativa pela província ele Pernambuco. 

(*) O decreto de 14 de Abril de 1823 limitou-se a. designar o 
clia 17 do mesmo mez para o principio das sessões pre1Jaratorias e a 
declarar que os deputados deviam começar pela nomeação do presidente; 
para, depois, formarem a juúta da verificação de poderes e organisarem o 
regulamento interno da assembléa: « dando-me depois parte, por uma 
solemne deputação, do dia que fôr assignado para a abertura dos seus 
trabalhos, a cujo be Minha Imperial Vontade Assistir pessoalmente. • 

De facto, o dia 3 de Maio foi o escolhido pela assembléa consti
tuinte; e o Imperador recitou então um discurso-relatorio, que IJÓde ser 
lido na Collecção das Leis, impressa em Ouro-Preto. 
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VI 

MONUMENTO AO ALMIRANTE A: OQUENOO 

Em S. Sebastião, na Hespanha, trata-se de levantar, 
no passeio de Zurriola, um monumento ao almii'ante Oquendo. 
Terá o monumento de altura total 9 a 1 O metros, 3 a 
estatua e o pedestal o resto, formando o envazamento um 
octogono com uma bella escalenata. 

O esculptor D. Marcial de Aguirre, laureado em Roma, 
representa o heróe cantatrico em uniforme de combate, de 
espada i:t cinta, tendo na mão esq um·da um machado de 
abordagem, c apontando com a espada para o mar, theatro 
das glorias do famoso almirante D. Antonio de Oquendo C"), 
um elos primeiros vultos e orgulho da armada hespanhola. 

(*) E' o almirante bespanbol que derrotou, em 12 de Setembro 
de 1631, entr8 a Bahia e Pemambuco, o almirante hollanclez Adrian 
Janssen Pa.tet'. 

Veja-se o capitulo VIII. 
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PARTE GENEALOGICA 

L'histoire est une evoca.tion du 
sépulcre, et l'âme de nos pêres ne se 
réveille que da.ns notre à.me. Il n'y a 
que notre vie actuelle qui puisse 
attester celle qui n'est plus. 

LEFRANC, D e l'esp1·it moclernc m~ · 

point de vue 1'eligieux, nr. 

Quand ou r especte un honuue 
riche, ce n'est pas l'homme qu'on res
pecte, mais sa fortune, chose qui ne 
fait pas corps avec !ui ; quand on 
rcspecte la noblesse héréditaire d'un 
homme, !e respect s'adresse à une 
grande qualité qu'il possêde et qu'il 
a la faculté de déployer. 

Vv. BAGEHOT, La constitution 
anglaisc, V. Traduit de l'anglais. 





Não nasci em 
proviucia elo Maranhão. 
a vulgar denominação. 

Sed tibi qui cursum . venti, qu;e fata dedêre 7 
Aut quis te ignarum nostris deus appulit oris7 

VmGILIO, Eneida, III, 337 e 
338. 

. . . . sendo elles (os paulistas) 
totalmente os que conquistaram os 
bravos gentios do sertão da Bahia em 
1672 até 167 4, como fica historiado 
em titulo ele Camw·gos, cap. 8. 0 : os do 
sertão do rio de S.- Francisco até o 
Ceará, como mostrámos em titulo ele 
P1·ados (entenda-se -do Pmclo, e não 
Silva Pmdo), cap. 6.0 § 3.0 ; os que 
penetraram o sertão desde S. Paulo 
até o Maranhão, como declarámos em 
titulo de Lemes (corrija-se para Pe
d?·o~os, Ba?'l·os e Va.:es, cap. 6. 0

), 

tratando de Sebastião Paes de Barros; 
os que acudiram por muitas vezes a 
soccorrer a praça de Santos, e a do 
Rio de ·Janeiro, e a de Pernambuco, 
como se mostra em titulo de Rendons ... 

PEDRO T AQ,UES, Nobilia?·cltia 
Paulistana, na Revista elo Instituto 
Histm·ico, Geqg1·aphico e Etlmogmphico 
elo B1·azil, XXXIV, parte primeira, 
1.0 trimestre ele 1871, pag. 41. 

S. Paulo: s1m, na cidade ele Caxias, 
E, pois, não sou paulista, conforme 

• 
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O facto de meu nascimento na província do Maranhão 
. tem-me trazido em S. Paulo o epitheto de est1·angeiro. 

Mas, não sou tão estrangei1·o lia antiga capitania de 
S. Vicente, e talvez na actual província ele S. Paulo, como 
a ·alguns, certo mais advenas do ·que eu, tem' parecido. A 
Providencia Divina ama conduzir, . ás vezes, por vias tortuosas, 
cada homem ao seu destino. 

' 
Muito de proposito deixei narradas, na historia das 

capitanias de S. Vicente e do Maranhão, as migrações de 
paulistas C'), desde o fim do seculo X VII, c durante o 
seculo XVIII, para o vallc do rio S. Francisco, em os sertões 
ela Bahia. ·Já antes, em duas expedições de soceorros por 
mar a essa capitania, em virtude de requisições elo governador 
geral do Estado, 1639 (*;(·) e 1671 c···~·'~<), aquelle rio lhes 
ficára conhecido; e muitos paulistas, depois, picando o sertfío 
para a volta, haviam feito caminho para a capitania de 
S. - Vicente c S. Paulo, entretanto que outros . lá ficaram. 
Desse tempo em diante, até o meio do seculo X VIl f, 
multiplicaram-se as migrações, em successivas expediçÕes 
guerreiras para apprehensão de indígenas (***~'·) e descoberta 
de minasJ de ouro. Mais tarde, 1760, as migrações torna
ram-se raras; mas as communicações continuaram, embora 
para . simple~ trafego. Smgindo em principio deste seculo, 
conflictos com a Hespanha, por cansa do tcrritorio do Lrnguay, 
e sendo mandadas, em 1817, a Monte,idéo forças zxwlistas, 
as migrações tomaram aquelle opposto rumo, a negocio ele 
animacs muares: e, com esse commercio, voltavam alguns a 

(*) Denominavam-se paulistas todos os que nasciam na capitania 
ele S. Vicente e S. Paulo, comprehenclenclo ainda então Minas-Geraes, 
Matto-Grosso, Goyaz, Santa Catharina e Rio-Grande do Sul. 

(**) Guerra dos hollandezes. 

(***) PEDRO TaQUES, Nobilict?·cltict Pctuliansta, na Revista elo 
Instituto Flisto?·ico, Geog?·aphico e Ethnng?·aplâco elo Bmzil, XXXIV, parte 
segunda, 4." trimestre de 1871, pags. 171 a 184, e XL"'CV, parte segunda, 
3. 0 trimestre ele 1872, pag. 55. 

(****) PEDRO TAQUES, oura citada, xx;xur, parte segunda, 
3.0 trimestre de 1870, pags. 163 a 169. 
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Sorocaba, outros daqui o levavam ao valle elo rio S. Francisco, 
e clahi ainda outros aos sertões elo Piauhy c do Maranhão (*), 
trazendo daquelles sertões gado vaccum, em troca, que era . 
vendido paro. o reconcavo da Bahia. 

Não. ' ha,- pois, como contestar que os pctulistas, 
naquelles clous seculos, foram os desbravadores dos invios 
sertões scptentrionaes do Brazil ; e suas migrações eram •. ,, 
mui numerosas de gente, e, proporcionalmente, bem poderiam 
ser comparadas ·aos grandes exodos de povoe:; em passados 
tempos historicos. C*) 

Ambição de ouro ou espírito fero7. de conquista sobre 
os desgraçados indígenas, a verdade é que as migrações de 
paulistas, nesses dous seculos, acabaram por ferir ele dc
c~dencia immensa a capitania de S. Paulo, propriamente 
dtta; ainda mais que, na primeira metade do scculo XVllf, 

. . (*) Os sertanejos em geral são denominados, no interior das 
provmCias do norte, baldemos; não porque o sejam verdadeiramente, mas 
porque os primeiros povoadores daquelles sertões sahiram elo vallc do rio 
S. Francisco. 

. (**) A' semP.lhanç:a dos paulistas daquelles tempos no Brazil, são 
menciOnados na .A.merica do Norte os Canadenses, seus contemporaneos. 
Eis o que em artigos no C'o?'?'espondant, sop o notavel titulo La ? ·ac~ 
f ?·ançaise clans l'.Amen'que du N01·d, esc.reveu C. JAl'iNET: «.A. vant même 
que · la vallée du Saint-Laurent fut completement peupléc, les Canadiens, 
e_n ptisou de la fecondité de leurs familles, fournissaient un nombre con-
51~erable de jeunes gens, qui se lmH;aicnt en avant et allaient partout se 
faJre les pionuiers de la civilisatiou. Nous les étuelierous bientôt sur les 
bords ele !'Ottawa et jusque clans !e Nord-Ouest, ol!, par ses alliances 
avec les Peaux-Rouges, ils ont formé une population de métis, qui a 
Preparé les vaies à la colonisation reguliàre du Manitoba: ce que l'on sait 
lllOJns, c'est que ce sont eux qui ont ouvert le Fa?·- West aux .A.mericains. • 

Quanto aos Canadenses deste seculo, o mesmo escriptor accres
c~nta : ( n faut !ire, dans les charrnants récits de lVI. JOSEPJI TASSE, les f10graphies de ces Ganacliens ele l'Ouest, qui, bardis pionniers, ont jeté les 
ondements de Chicago, ele Saint-Paul, ele Milwankie, ele Dubuque, de 

Ga!vestqn au Texas. Ce sont eux qui ont francbi les montagnes Rocheuscs 
et formé !e noyau eles premiers établissements de l'Oregon, de Van-Couver 
et de la Co!ombie britannique. • 

A differença é somente que os paulistas, no seculo XIX, silo 
diversos dos dos tres seculos anteriores. 
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haviam alcançado goVfmlO separado os territorios ae Minas
Geraes e·), de Goyaz e de Matto-Grosso (*"'·), e . tambem os 
de Santa Catharina e do Rio-Grande ·do Sul. (*'"*) 

A decadcncia fo·f tão profunda, tão vasta foi a misei·ia 
na população, que a capitania de S. Paulo perdeu tambem 
a autonomia, vendo supprimiclo seu governo,' embora conser
vando, quiçá para satyra uo passado, um governadO!' simples, 
com resiclencia na villa e porto de Santos, mas completamente 
subordinado ao governador e capitão-general do Rio de 
Janeiro! (*;;·*':') Nem sua prosperidade anterior logrou ser 
restaurada, mediante o restabelecimento da autonomia com o 
governo separado, em 1·7 6 5 (*****); a miseria coJ1tinuou, e, 
ele mais a mais, aggravada pelas arBitrarias e violentas 
cxacções · dos capitães-gcneraes. 

Afinal, com tantas e t ão successivas migrações, embora 
rareaclas nos ultimas annos do scculo XVIII, o. valle do 
rio S. Francisco, de Carunhanha até Joazeiro, já aliás muito 
povoado de paulistas ·· e de seus descendentes · desde o. 
seculo XVII, tornou-se uma como colonia quasi que exclú
si vamente delles. C:·*****) 

(*) Provisão régia de _20 de Fevereiro de 1720. 
(**) Alvará de 9 de Maio de 1748. 
(***) Carta régia de 11 de Agosto de 1738. 

(****) Carta régia de 9 de Maio de 17 48. 

(*****) Carta régia de H de Janeiro de 1765. 

(******) PEDRO TAQUES, Nobilia?·chia Paulistantt, na Revista do 
Instituto Histo?·ico, Geogmpltico e Ethnogmpltico do Bm$il, XXXIII, parte 
primeira, 1. 0 trimestre de 1870, pag. 27, com referencia a Antonio Pompeu 
Taques, filho de Lourenço Castanho Taques - o moço, e portanto neto de 
Lourenço Castanho Taq ues- o velho . (Genealogia, Linha B, IV), menciona 
que aquelle A. Pornpeu Taques casou-se com D. Maria das Neves, tambem 
paulista, no sertão dos Curraes da Bahia, chamado do Rio ele S. Fmncisco, 
• paiz fertil, de . grande opulencia, concurso de negocio e de outras muitas 
utilidades , , Não deixou alli descendencia; e, viuvaudo, foi residir em 
Pitanguy, Minas-Géraes, ~nele contrahio segundas nupcias. 

D. Maria das Neves era irmã do capitão-mór Manoel Affonso 
Gaya, Pe(h:o Nunes ele Siqueira, João Gonçalves :Figueira e Migue1 Gon

. çalves Figueira, naturaes ela villa de Santos, que tambem foram resid~r 
nos Curraes da. Bahia, conforme escreveu PEDRO TAQUES, no lugar citado,. 
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Quem conhece, á luz da historia, o movimento das 
grandes migrações, comprehende que essas successivas cara
vanas de paulistas, no seculo XVIII, forçariam a deslocação 
de outras famílias . já alli estabelecidas; ainda que oriundas 
de outros paulistas; migrados no seculo XVII. A' semelhança 
do que Óccorrêra, no seculo XVI, com os indígenas, quando, 
atacados desde a Bahia até S. Vicente, e de tal arte 
scindiclos em duas grandes massas, foram arremessados, uns 

e tambem na mesma Revista, XXXIV, parte primeira, 1.0 trimest~e de 
1871, pag. 86 ; e todos deixaram alli numerosa e abastada descendencia. 
. Segundo ÂZEVEDO MARQUES, Apontamentos M .. •to1·icos, geogmplticos, 

b10g7·aplticos, estatísticos e noticiosos da p1·ovincia de S. Paulo, no nome 
.Antonio Gonçalves Figueim, foi este ( quem primeiro levantou engenho 
naquelle sertão do rio de S. Francisco, chamado B1·ejo G1·ande ) (hoje 
Jacobina e Rio de Contas). 

PEDRO TAQUES, no titulo da familia .A.ffonsrs Gayas, na Revista, 
XXXIV, parte primeira, 1.0 trimestre de 1871, fazendo referencia a 
Manoel Affonso Gaya, natural de Santos, fi lho de outro de egual nome 
que era portuguez, desde pag. 84 a 92, mostra q-ue quasi toda a geração 
d~quelle M. ..Affonso Gaya, do qual foram filhos os referidos Gonçalves 
F1guei.ra, mudou-se para ·o sertão . do Rio-Verde de S. Francisco ; e a !li 
foram ricos, dominaram, e procrearam. · 

O mestre de campo Mathias Cardoso de ..Almeida, tão celebre 
Por seus serviços á causa publica, como se póde vêr em PEDRO TAQUES, 
xxxnr, parte segunda, desde pags. 146 até 169, tambem não voltou mais 
a ·S. Paulo, porque, após as guerras, preferia fi car no sertão do rio de 
S. Francisco. E mais seu irmão Manoel Cardoso de ..Almeida, seu sobrinho 
Salvador Cardoso de Oliveira, Domingos do Prado de Oliveira, e innumeros 
outros. 

Referindo-se l>EDRO TAQUES a esta expedição do mestre de campo 
Mathias Cardoso de Almeida, accrescenta : ' Com esta conquista ficaram 
totalmente livres e desinfestados os grandes sertões do Rio-Grande e 
Ce~rá, cujas· campanhas depois desta guerra foram povoadas, como até 
hoje existem, com grande augmento dos reaes direitos nos gados vaccuus 
e cavallares, de que abundam os estabelecimentos por todo o rio de 
S. Francisco, Ceará e Piagui, nos dist.rictos das capitanias da Bahia, 
Pernambuco e Maranhão. E os mesmos paulistas que foram triumphantes 
ne?ta .custosa conquista, foram tambem os que abriram os transitas que 
ate hoje se seguem com communicação . de todas estas tres capitanias. ) 

João Pires de Brito, que, na qualidade de capitão de infanteria, 
ac?m~anhou essa expedição, era descendente de Salvador Pires, de seu 
PrmleJro matrimonio, conforme PEDRO TAQUES, XXXIV, parte primeira, 
1:

0 trimestre de 1871, pag. 65, e portanto enteado de D. Mecia Fernandes, · 
bisneta de P.ique1·oby, maioral de Urumy. 



260-

par~ as regiões do norte, · Maranhão c Amazonas, outros 
para ·as regiões do sul, Paraná e Paraguay, guerreando, 
trilcidando, espalhando as tribus que lá encontraram,-- assim 

: ()S n1igrautes paulistas do seculo X VIII, ainda que sem 
guerrearem e trucidarem os descendentes Çlos migrantes 
paulistas do seculo XVII, os deslo·caram e impelliram para 
as capitanias do Piauhy e do Maranhão, espalhando entre
tanto muitos para os sertões das de Goyaz, de Pernambuco 
e do Ceará. (*) 

E' uma lei necessaria, que rege as migrações: - a 
dos meios violentos, forçando a desloca~ão de populações 
corrompidas e enfraquecidas por sua implantação ou fixação 
no · territorio habitado. · Sem movimento i1ão ha vida; e, 

,pois, essas deslocações, ao passo que abrem espaço aos que 
chegam ele novo, são em compensação uma vantagem vital 
para os que vêem-se arrancados, expulsos, impellidos para 
diante. Estes, por sua ve7., tornando-se mig1·antes, e adqui
rindo por isso o vigor necessario aos que luctam pela vida 
e pelo repouso, vão desalojar outros já egualmente corrompidos 
e enfraquecidos pela immobilisação. E, assim, successivamente: 
até que grandes massas deslocadas, sentindo-se comprimidas 
pelos migrautcs que as seguem, precipitam o momento . elo 
refluxo, c reagem contra estes. 

Aó mesmo tempo que essas migrações de paulistas 
invadiam, qnasi que incessantemente, até 1760, o valle do 
i·io S. Francisco, e, na ordem regular de seus movimentos, 
por seus descendentes, tambem os sertões de Piauhy e elo 
Maranhão, formando uma extensa corrente de continuas 
deslocações que afinal paravam e fixavam-se ás margens 
supcriorés do rio Parnahyba, desde a fóz de seu affluente 

(*) A capitania elo Ceará, comprellendicla nella o territorio do 
Rio-Grande do Norte, foi uma das que mais aproveitaram essas migrações. 
Um dos caminhos para os sertões do Piauhy e do Maranhão, passando 
pelos de Pernambuco, atravessava as cabeceiras do rio Jaguaribc; e, por 
ser uberrimo este territorio, ahi ficaram · muitas familias, cuja abundante 
prolificação excedeu em pouco tempo a todos os calculos usados geralmente 
})ara as estatísticas. 
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.Longa, e tambem, mais ao norte, ás margetJ.-S do.· rw 
Itapicurú C), desde Aldeas-Altas ("''"') para o inter~qr a · 
encontrar o curso do rio Tocantins: ao mesmo tempo · que . 
Isso succedia, a capitania du -Maranhão ,ainda não estava ... 
povoad~ · de portuguezes, ou de seus descendentes, sen}lo na 
ilha c em alguns lugares do littoral; e, ás margens do 
mencionado rio Itapicurú, apenas até onde é hoje a villa de 
Itapicurú-mirim. O resto da capitania não . tinha outros 
povoadores, senão os indígenas, bem que aldeados em grande 
numero pelos pádres d::t Companhia de Jesus ('~·"~·*); e os 
paulistas, como o mestre de campo Paschoal Paes de Araujo, 
o capitão-mór Francisco Dias de Siqueira, o capitão João 
Pires de Brito, Domingos Jorge Velho, e outros, ainda que 
fizeram internações no sertão do l\Iaranbão, não lograram, 
por causa do immenso gentio, fixar estabelecimentos senão no 
Piauby, em communicação proxima com o valle do rio de. 
S. Francisco. 

Com a expulsão daquelles padres, em 1760, tendo 
sido quasi que abandon~das á propria .sorte as aldêas, os 
portuguezes nem mais puderam transpor para cima, no Tio 

(*) Segundo A. CESAR M ARQUES, Dicciona1·io histe>l·ico-geog?·apl!ico 
ela p1·ovincia elo JYim·anhcTo, deve ser eseripto Ita -pé-cuní, « caminllo de 
pedras a cada passo •, por causa de extensas cachoeiras no rio. Outros 
entendem que deverá ser Itapucuni; sempre, porém, decompondo o nome, 
para conhecerem-lhe o significado. 

Ha erro em tudo isso. O nom e Itapicuni é o de um~ arvore 
dragoeira, de que há. abundancia no lVIamnllão. Dahi a denominação 
dada ao rio. Outros escrevem o nome dessa arvore, Ita picúm ou Itapicú1·o. 

(**) Caxias. Villa, por alvará ue 31 de Outubro ele 18 11. 
Cidade, pela lei provincial n. 24 de 5 de Julho de 1836. 

. (***) Segundo relata BErtll.EDO, Annaes lt isto1·icos do ·Estaclv do 
Ma,·anhão, 1479, só em 1717 partio da cidarle de S. Lui7. uma força sou 
0 commando de Francisco Cavalcante de Albuquerrrue com a graduação 
de sargento-mór, " na direitura do Itapicurú, rio da tena firme, para fazer . 
a sua entrada pelo sertão delle , , E accrcscentou: <mas, e·ntendendo o 
governador que a sua marcha não iria ainda muito avançada, lh e mandou 

. ord~n~ para r étrocedêl-a até á casa forte do Iguará, que fica na bocca da 
capitania do Piaul!y, coni a noticia dos gramles estragos, que tinham feito 
neUa os tapuyas de corso de varias nações. , 
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Itapicun'1, aquelle ponto extremo de povoamento, que por 
isso continuou a ser um siniples arraial. Ainda em 1768 
El-Rei D .. Jos.é I ordenava a. informaçfio ele um'rcquerimcnto 
de moradores daquella povoação, pedindo a .elevação á villa; 
só, porém, em 27 ele Novembro de 1817, já i·cinando 
E l-Rei D . João VI, houve solução favoravcl · á essa. tão 
antiga. prctcnção, mas ainda. sob a condição ele serem 
estabelecidos, ás margens do rio, ao menos trinta casaes ele 
gente branca, c de serem edifica.das casas para. camara, 
cadêa e mais repartições. A villa foi afinal Cl'eacla official
mente em 20 de Outubro de 1818. C') 

Este historico do povoamento elas capitanias do 
P iauhy e do Maranhão, no littoral, e no interior, explica 
assás a affirmativa- que os paul~'stas, ou seus descendentes 

·nascidos no valle do rio S. Francisco, foram até 1800 os UNICOS 

povoadores de seus sertões C*). Os indígenas e suas aldêas 
formavam entre os portuguezcs, com seus descendentes, esta
belecid.Jos desde a ilha e littora1 do Maranhão até ao arraial 
de Itapicurú-mirim, c os pavlistas, com seus dcscendet~tes, 
migrados para aquelles sertões, uma como muralha que só 
neste seculo foi possível transpor sem tropas e bandeiras. 
Mesmo até hoj e as populações dessas duas zonas da província 
conservam diffcrenças e aútagonismos. 

Pois bem. Meu avó materno, capitão-mór Domingos 
Alves de Souza, ainda que nascido no vali c do rio de 
S. Francisco, onde ha uma familia numerosa com esse 
sobrenome, on mesmo já nos sertões do Piauhy, não podia 
deixar de ser clcsccnclentc de pa·ulistas. E , com o mesmo 
sobrenome ALVES DE SouzA, encontrei um dos da primeira 

(*) A. ÜES.AR 1\'l:ARQUES, D icciona?·io histol'ico-geogmphico da 
]Jl'Ovincia elo l'ría?·anhcYo, no nome Itapecuni. 

C'*) Ainda assim, os povoadores, embora numerosos, eram tão 
poucos para. aquelles vastíssimos sertões, que, pela provisão régia ele 18 
ele Abril ele 1820, transcripto por A. ÜES.AR MARQUES, Diccionm·io h-isto?·ico
geog?'!Jiphico ela 1J?'OVÍ1Ícia elo Ma?·anltilo, no nome B?·ejo dos Anapunís, 
;verifi ca-se que os moradores, já aliás augm entados pela prolificação, con
tinuavam separ:tdos por distancias .de muitas leguas. 
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nobreza, mencionados na resposta elo general Salvador Corrêa. 
de Sá e Benevides ao clero,- nobreza e povo ele S. Paulo, 
em 2 de Março de 16 61 :-Manoql Alves de Souza CJ 
Por ventura descenderia deste. 

Casando-se no valle do úo S. Francisco com D. Eu
zebia Maria da Conceição, tambem paulista Ci·') por familia, 
for~m estabelecer-se á margem direita do rio Parnabyba, na 
reg1ão entre os rios Longá e Poty, formando fazendas ele 
crear, entre as quaes uma denominada Melancias. 

Posteriormente, quando, por provisão episcopal de 7 
de Setembro de 17 9 9, foram reunidas as parochias de 
S. Rernardo da Parnahyba·e de Nossa Senhora da Conceição 
do Brejo dos Anapurus, servindo de matriz a egreja desta ciC·•~'), 

Ii . (*) PEDRO TAQUES, Nobilia?·chia Paulistana, na Revista do 
~ttt~to Histo1·íco, Geographíco e Etlmographico do Bra::il, L'\.XIU, parte 

Prtmeira, Lo trimestre de 1870, pag. 11. 

B . Vêr adiante essa resposta do general Salvador Corrêa de Si e 
en~VIdes, transcripta integralmente, no texto IV da Linha B, com refe

renc~a a Lourenço Castanho Taques. 

T Com referencia a este llfanoel Alves de Souza, escreve PEDRO 
JtQUEs, XXXIII, parte segunda, pags. 137 e 138, sua nobre procedencia. 
S neste lugar seu nome é escripto diversamente: Manoel Alva.1·es de 

ouza ( Ma 1 '1 ( ) 1 I S M' 1 · B. . noe .t1.. vares de Souza escreveu , natura (e . 1gue, veiO 
~o ltl razü, á imitação do ~eu ascendente Gaspar Vaz de Souza.. .. De 
i\Ia Iazar Vaz de Souza e de sua mulher Leonor Manuel procedeu 

anoel Alvares de Souza. , .Accrescenta que elle casou-se em S. Paulo, 
~2 queE sua I~ obre origem consta do 1Yobilia1·io, de GASPAlt FRu 'TU O~ o, IV, 
S · i ma1~ : ~ue era 'senhor do jazigo na quarlra do most~n·o de ,1 . 

· Bento prua SI e seus descendentes, que conservm'am o seu dtrCito pela 
campa de pedra que lhe accusa o dominio >. 

N . . E' para deplorar que PEDRO TAQUES não completasse a sua 
. obtlwrchia P aulistana, escrevendo todos os títulos de família, que men
~JOnou e que prometteu : entre os omittidos, ou esquecidos, está o titulo 
Se .. Alves de. Souza ou Alvw·es de Souza, tantas vezes referido por clle. 

er.Ja por (hfficuldadcs em apurar as gerações, em virtude de mudanças 
para o valle do rio de S. Francisco? 

,1 i\if ' (**) Ou, talvez, já então mineim, depois ·de separado o territorio 
ue ~.·.unas-Geraes . 

. . . (***) A. CESAn. MARQUES, Dir.cíona1·io histOJ·ico-geogJ·aphico da 
P

1 
ovmcza do Maranhão, no nome S. Be?·na?'Clo ela Pa,·nalty!ta. 
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o capitão-mór Domingos Alves de Souza c sna família. 
mandaram constrni1: casas de moradia na sédc da matriz, 
para mais facil satisfação dos deveres espirituaes; visto qnc 
suas .fazendas ficavam á ·margem opposta elo rio Parnahyba, 
q nas i em fi· ente á povoação elos A napun1s. 

Nessa frcguezia do Brejo elos Anapurús, elevada 
á vi lla em 182l C''), o capitii. o-mor Domingos Alves ele 
Souza, fallecendo, deixou nm a família tão numerosa, quão 
preponderante por sua fortuna e por sna influencia política c·i(·). 
Foi essa família o principal baluarte dos constitucionaes, no 
interior da província, contra o acto ela acclamação ~a 
Inelependencia do Brazil; entendendo que não era-lhe licito 
quebrar o juramento prestado em 1821. Dominava-a, então, 
como hoje, o espírito conservador. 

Nas investigações historicas é preciso ter p~·incipal
mcntc em conta o movimento mystcrioso elas forç~s indígenas. 
Factos de família c acontecimentos políticos, uns c outros 
gyram sempre naquclla orbita. Por violencias dtt conquista, 
no scculo XVI; as nações bra.zilicas vi ram-se desordenadas, 
com as almas derramadas c confundidas, com os membros 
fragmcntac:Ios c dispersos, com o sangue sob a acção e a 
reacção de constantes crnzamcntos. E ', portanto, provavel que, 
após a Inrlepeudcncia , as forças indígenas, sentindo-se livres 
de processos co lonines, estejam a soffrer, pór effeito de 
attracções · naturaes, o impulso das clcslocações, embora. in
conscientes, talvez inclispensaveis á reorganisação ethnograpbica 

(*) Provisão r égia de 29 ele Janeiro ele 1820. Installada villa 
em 20 ele Dezembro de 1821. Cidade, pela lei ·provincial n. 899 ele 11 
de Julho de 1870. 

(**) A rebcllião ele 1838 -1840, assolando pqncipalmeute os 
municípios elo Brejo e de Caxias, destruio todas essas fortunas. 

Veja-se o capitulo oitavo ela parte hi storica deste li vro; no finnl 
do mesmo cn pi tulo , tratando daquella reLellião. 
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d~qucllas primitivas nações, ainda que com a actual. mo
dificação profunda dos seus usos, costumes, c l ingua ("'), e 
com muito d iversa rcli rr ião pelo !onero contacto com os 

o ' ~ o europeus. 

E is, pois, factos c circnmstancias que affirmam - não 
ser cu est1·angei1·o em S. Paulo. 

E, aliás, esses factos c circumstancias, . concorrendo 
com notorios effcitos de um lonn·o encadeamento de causas 
r.articularcs, podem por . ventura cl~svcnclar o mysterio de ter 
stdo IJ - 1 1. · · 't . ' ara Jem c tzer, arremessado a esta provmcta. ; mm o 
n~ats que, até fins de 1851, mmcn. me viera. á mente tal e 
tao . brusca migraç:1o. Dtlcunt volentcm feda, nolentem tTahunt. 

. . . Duvide, quem quizer, do rroverno providencial sobre 
mdtvtdL f' .1. 

0 . . • . 10·' am1 tas, povos, ra ças, lmmamdade, um verso mtetro: 
-cu - D · t ' na 0 • cus produz effeitos nas causas ma1s remo as. 
Imr)enctt·avc· ·· - ] · · h sao seus ctcstgmos. 

• o 

nas c· 1 d (*) ~izemos- mocliji.cação c não -sub.•titu·içcio, porque, mesmo . 
quaut~L a es-e~pitaes, não prevalecem os usos e costum es europeus, senão 
0 sal nta~· vestidos e _ao _l nxo. No mais, até · na Jingua portugueza, sente-se 

0 necessano mtluxo indígena. 





CAPITULO PRIJJIEIRO 

. ESPECIE HU11A.NA-· RAÇAS 
Et creavit Deus hominem ad imaginem suam: 

ad imaginem Dei creavit illum : masculum et fmminam 
creavit eos. 

Genesis, I, 27. 

Erit enim tempus1 cum sanam doclrinarn 
non sustinebunt1 sed ad sua desideria coacervabunt 
sib i magistros prurientes auribus, et à veritate 
quidem auditum avertent, ad fabu las autem con
vertentur. 

S. PAULO, 2.", 1'/tim., IV, 3 c 4. 

Ubi sapiens? ubi scriba? ubi conquisitor 
hujus S<Uculi 7 Nonne stu ltam fecit Deus sapientiam 
hujus mundi? 

S. PAULO, l.\ Cm·inth., I , 20. 

A anthropo1ogia. tem dado assumpto, nestes dous 
scculos ultimos, a grandes coutroversias, a. proposito ela origem 
elo homem e da formação das Taças humanas C} Os 

(*) Sobre a. origem do homem é util consultar, a.lém de A. 
QUATirlW.A.GES, L'e,"}Jece humaine: 

lVlAn.cEL DE Smums, todas as suas obras sob re geologia, historia 
· nda.tural, ~osmograpbia e paleontologia. Foi um sabio que não quiz apartar-se 

o Genes1s. 

P . O bispo iVlEIGNAN, L e moncle et l'lwmrne p?·imitif selon la B iblc.
ans, 1869. . 

O padre 1VI:oNSAnn.E:, Conferences, XIII, carêmc 1875 : Lc~ Gonese 
clu monde. 

O barão .J. DE Btt..-I.YE, L 'm·cl!éologic pnildstorique.- Paris, 1880. 
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systcmas, mais ou menos bizarros, mais ou menos desvairados, 
todos porém limitados, ou insufficientes para . as soluções 
extremas no retrocesso á origem, acotovellam-se, gladiam uns 
contra os outros, ·e entre · si mesmos se desmoralisam, sem a 
necessidade da intervenção _ do bom systema ou da boa 
doutrina. Os svstemas falsos trazem, com effcito, em si essa 
fraqueza:- ao" passo que, ·pela. lei dos contrastes solemnes, 
illuminando em hora com seus fogos fatuos o campo dos bons 
principws, cada um, isoladamente, pódc sustentar e de f~1cto 

sustenta grande lucta com o verdadeiro, nenhum logra resistir 
aos outros quando entre si se comparam e se chocam, c 
até mesmo quando, por acaso accórdes em alguns pontos ·. 
secundarias das respectivas doutrinas, se abraçam e se 
osculam. C) 

O marquez ele N ADAILL.AC, Les p?'l~rme1'S hommes et les temps 
p?·é!tisto,·irzues.- Paris, 1880. Obra magnífica. Contesta o homem te1·cim·io. 
O segundo volume é começado por um capitulo, que muito interessa-nos: 
Les p?'lfmie1·s Amé,·icains. Em consequencia, passando revista a todos os 
faetos e· J;J.lonumentos conhecidos, declara não ser possível affirmar a auto
chthonia dos primeiros habi tantes da .A.merica. E, concluindo, examina os 
trabalhos de LAMAilCK, D.All.wiN, W .ALLACE, H1ECKEL, HuXLEr, VoG1', 
QuATREFAGEs , LUBBOCK, MAx MüLLErr, etc., para demonstí·ar que o homem 
não é producto de uma evolução progressiva. 

F. LENORThiAND , Les o1·igines de l'histoi1·e cl'a1n·es la Bible et les 
t1·acl-itions eles peuples 01·ientaux.- Paris, 1880. Este escriJJtor, ao passo 
que concorda com os racionalistas em que o Pentateuco é posterior á formação 
elo grande cyclo das legendas cosrnogonicas e mythologicas que são o 
inicio de todas as histori as, não sendo portanto a Bíblia a fonte elas 
tradições parallclas, admitte a inspiração divjna para esses Livros Sagrados 
c conseguintemente seu car.:;tcter transcendente e sobrenatural. E' licito 
duvidar se F. LENORUAND, collocanclo-se entre a fé e o racionalismo, foi 
fiel a si mesmo. .As situações intermediarias são sempre falsas. Entre
tanto, na parte relativa ás tradições sobre a queda ele .A.dam e o diluvio, 
é cligno de attenta leitura, por attestar a unidade ela tracli ção primitiva. 

(*) O ab bade ele BROGLIE, L e positivismo et la scie11ce e:vpé,·i
rnentale, sustenta com vantagem a unicio necessw·ict ela 1·eligião · e da 
sciencia, patenteando o absurdo desses e de outros falsos systemas. 
Examina TAmE, HEGEL, STU.AJ!.'r lVIILL, A. COl\rm, RENAN, SPENCER, 
li.AltTj\IANN, ScHOPENHAUEn, FouiLLÉ, BücHNER, DARWlli, e outros somenos·; 
para demonstrar a insubsistencia de !:mas doutrinas, mesmo só perante o 
bom senso, sem o 1'?·ocessus da sciencia humana, conforme a phrasc allemã. 
Expõe á luz, em linguagem clara e precisa, os axiomas e os princípios de 
cada um delles: e tanto bastaria para aquella demonstração. 
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Esses falso<; systemns filiam-se a duas hypotheses 
fund~mcntacs:- a ela _geração spontanea, c a da evolução 
co~?tznua ou da tmnsj01·mação multipla da anÍinalidade. 
A:nda. ·ha mais um sy~tcma, segundo o qual :\dam c Eva 
nao foram os . typos primitivos, mas sim outros homens que, 
antes, haviam .sido crcados simultaneamente (*) com os 
animaes em todos os pontos da terra habitada :- os s·cctarios 
deste systema sii.o os denominados p?'éadamitas, c·i() 

. Não vale a pena deter a attenção sobre os tacs 
sectanos elo homem p1~éaclamita . ; nem sobre a hypothesc da 
ge?·açüo spontanea, ja anniquilnda pelo celebre PASTEUR (:t:;f;(} 

ex _ (*) A ·este respeito , L. FwmEn, L'lwnnne p1·irnit~f, introducç5.o, 
poo- todos os esforços dos n·eoJoo·os dos archeolo(l"os e dos IJaleontologos para . o o , o 

' provarem a existencia do homem fossil. 

I . . Até na menção desses investigadores scientificos, apparece P. G. 
l~n, dmamnrqnez que habitou na província ele l\'l:inas-Geraes durante 
~~z~as . ele annos e que deixou escriptas suas observações nas cavernas 

razJ! em 1844, segundo o attesta o mesmo L. Fw umn. 
E' esta, porém, uma questão qne não parece ainda beiiJ eluciclacla . 

CB . E' bem conhecida a histe ria elo' fossil, encontrado nas geleiras 
1' lllg~n, . e denominado em 1726 lwmo dil~vii testis, « homem testemunha 
~ ~8 ~llluv10 • ; entendendo, porém, alguns que era um p1·éaclamita. Em 

. t ' ~- ÜAillPER demonstrou cabalmente, em uma Memo?·ia, que o 
Pl e endJclo p1·éactamita não era senão uma salamandra ou um reptiL 

a tra 1" _ (**) O homem p1·éadamita seria a negação ela Biblia; o apagaria 
A, 'c IÇao, attostada llOl' S BASILIO OttrGEl\'E S ~NTO EPIPIHNIO, SAN'l'O 

cos · · · ' ' · 
1 · IlNno, segundo a qual o corpo de ADAM fôra sepultado no mesmo 
1 uga1

• em que Jesus foi depois crucificado a fim de que todos os J01
nr:ns, que haviam recebido a morte por Àdam recebessem a viela por 

. etsns:Christo, e paru que ne.sso lu(l"ar denomina~lo desde então Caluario, 
IS .Q e J > o > 
a . 1' 0 ugar ela cabeça, An,ur, a cabeça do genero humano, reachasse 
~ VI~~ com toda a sua raça prla resurreição do Salvador, que ahi soffreu 

a li resuscitou. E é em virtude dessa tradição que uma caveira é 
scm1~re pintada ou esculpida ao pé elo Crucifixo. JE. ·us-CnniS'l'O é mesmo 
considerado d" · 1 cl . O segundo .Lidam porque exercitou as quatro 1gmc a es, 
patna?·cl l 1 ' li ) q · w' ?·ea , douto?·al, sace?'dotal (representadas nos quatro Evange lOS , 

IJ~~e, no começo elo mundo, estiveram reunidas no 1J?'imei?·o .Lidam em 
omessa e em prophecia. · 

t . . (***) Bem podemos arrecrimentar neste systema a theoria posi-
tu~sta ela fo . - I "' f l t t u rmaçao c o mundo pela evolução de uma orça a en e, no 
lOmonto elo desequilíbrio, sem a· necessidade de uma causa superior. 

O positivisnlCI, [Jorém , nada innovou:- é o já conhecido mecanismo 
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Mas, é util não deixar passar, ao menos sem protesto, o 
systema da evolução e da t1·ansjm·mar;ão, cujos processos 
scientificos, auxiliados ele observações mais ou menos sérias 

' • a 

nos reinos animal e vegetal, sóem trazer cnleiados muitos 
espíritos superiores. Tambem neste systema, com sectarios 
os mais variegados por suas doutrinas, operou-se a bifurcação: 
- o grupo da t1·cmsjm·mar;ão bntsca e o ela transfm·mar;ão 
lenta. Ha ainda outras sub-divisões. Taes theorias t?·ansfor
mistas, aliás insustentaveis (ao menos em relaç;ão ao homem, 
porque, ainda que só zoologicamente, o rebaixam para 
egualal-o aos outros animacs ), c mesmo por isso, têm gerado 
muitas sub-escolas, sustentando cada qual proposições as 
mms extravagantes e irrisorias. (*) 

Uma ousou affirmar que, por heterogenia, o prm1c1ro 
passaro poderia ter sabido do oyo de um reptil! Segundo 
os evolucionistas, é a influencia do meio . que age sobre a 
materia priniitiva, determinando os desenvolvimentos diversos 
e as fórmas multiplicadas! Os orgãos tão variados elos sêrcs 
não são o resultado de uma finalidade qualquer, prevista e 
querida por uma intelligencia: o orgam nasce c move-se no 
meio que elle atravessa! 

Outra. da a humanidade como descendendo de cm
th?·opó'ides ou macacos cataThynianos que, por não terem cauda 
e reunirem outras condições morplwlogicas, mais se aproximam 

de DESCAll.T I~S , substituída apenas a impulsão divina pelo movimento prop1·io 
e etcm.o da materia. ToLlavia, S'l'UAllT-MILL, não vendo bem claro o 
})rimeiro termo da evolução, sustenta que o espil'ito positivo nã.o exclue o 
sobrenatural no começo e no fim. 

(*) Todas estas questões da origem do homem, da unidade ·da 
especie humana, da variedade das raças, bem como o exame ele todos os 
systemas que negam a intervenção de Deus na Creação, e arrasam o 
lwxamc1·on, - tudo isso, e as correspondentes controversias philo sophicns, 
são al.nmdantemente tratadas, discutidas, e resolvidas por F. HE•t•nliOER, 
.Apologia elo Ch?·istianismo, 5 vols.; traducção do CoNDE DE SMWDlEs, 
Porto, 1877. 

Sobre todos, os volumes I e UI foram Llestinaclos a taes questões. 

E' obra· importantíssima. 
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do homem! E. HJEcKEL, discípulo de PARWIN, denomina o 
incliYiduo dessa especie- hmnem.-macaco ou pithecóide. Mas, 
DARwrN nem qO menos concede á humanidade um ante
passado sem cauda: - o feliz catarhyniano, que teve a ·honra 
de ser o primeiro pae da especie humana, tinha esse 
appenclice ! 

O transjo1·mismo começa por negar-se a SI mesmo. 
Como admittir uma evolução sem uni . ponto de partida? 
Se ha este ponto de partida, houve um Creador, ou a inter
venção de uma causa transcendente. A esta objecção alguns 
sectarios, conforme são suas tendencias espiritualistas ou 
materialistas, oppoem a hypothese do ovo cosmico, ele DuRAND, 
ou. a. da gemção spon.tanea, de PoucHET e de outros, como 
pnme1ro termo ela evolução. Mas, é o proprio H.lECKEL 
quem confessa que, a não ser assim, « a logica- imporia 
necessariamente o recurso ao milagre de uma creação. sobre
natural ». Evidentemente, não é isso uma solução ; é mais 
um~ complicação, porque restará explicar como essa materia, 
sah1c~a elo nàda, alcançou possuir em 'si essa potencia pro
grcssira e evolutiva donde surgio o universo. (*) 

(*) Estes systemas não são uma novidade nos desvarios dos 
homens. ~asta attender para as doutrinas inversas da antiga escóla 
~eo-platomca de Alexandria. Esta escóla admittia uma t1·indade; mas 

as t~e~ pessoas ou hypostases, a Unidade, a Intelligencia, a Alma, que 

Aconstitmam, n~sse systema, a tríplice unidade do Det!s. ~upremo, s.ó a 
lma commumcava-se com o mundo para regulal-o e dmgil-o. Isto e, a 

Alma er.a o unico canal de communicação entre o infinito e o finito, entro 
~ eter?1dade e o tempo, entre o sêr puro e absoluto e os phenomenos 
ms.tavels de um m1mdo mobil. A Alma divina era o autor directo do 
umverso sensivel. l\!Ias esta Alma unica pessoa divina em relação com o 
mundo, não o tinha f~ito sahir i~teiro, completo, e de um só golpe, do 
~acla, a e~emplo elo Deus ,do Genesis; ao contrario, mediante uma série 
t~ emanaçoes, produzindo quedas successivas, a vida, destacando-se da 
i~}ade suprema, onde .residia essencialmente, v,ei.o anim~r a .materia .aii~da 

orme, ela qual salm·a o UllÍverso. Uma sene de seres mtermedmnos, 
âe~ando-se uns aos outros (almas indivicluaes, segundo a denominação 

a. a para clistinguil-as da Alma geral e suprema), povoavam a,ssim todo 0 
llltervallo que separa de seu primeiuo e eterno principio a natureza. 

IV . , Mas, . pergunta A. DE BaoGr"m, L'E'glise ct l'em1Ji1·e ?'onutin att 
szecle, lli, 2 : «De que modo, no systema de PL01'IN, a Alma creava 0 

mundo? 'Por emanação, ficando misturada neste, até ao ponto de 
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Eis tudo o que o tramjormismo offercce para substituir 
o gcnesis bíblico! A confiss_ão desesperada de sua impotcncia 
para designar o primeiro termo da cvo~ução c tá. nas 
hypothescs elo ovo cosnnco c ela gm·açüo spontanea, que 
quasi equivalem á do acaso. 

Felizmente, A. DE Q uATREFAGEs, L'espece humaine, 
lembrou-se de confundir c desbaratar c es sy. temas anthro
pologicos. E, apoiando-se em argumentos de cliver as naturezas, 
e principalmente nos fornecidos pcb p11ysiologia quanto aos 
pbcnomcnos da geraç~o, 'demonstrou a falsidade do todos, e 
a. verdade do m.onogen-isnw, c portanto do gencsis bíblico; 
ainda que, no exame das raças, quanto á classificação por 
coros, careça ele correcçõcs. 

A jactanciot:a sócncia moderna, desconhecendo que 
a razão, em vez do ser nma estrclla com luz propria, não 
e senão um astro que só cmitte radiações quando tra:r, em 
si o calorico da f0, ha sido por sua descrença precipitada 
nos -abysmos da duvida e da confusão; c, á força ele afastar-se 
da Bíblia, sua unica ancora para não desgarrar para o fal. o, 
tom tido muitas vezes ncccssiJndc de soccorrcr-se da mentira. 
e da fabula, mesmo de arti:ficios mais g1·ossciros, pretendendo 
sempre que a t rad ição sagrada é desmentida pela obscrvaç5.o 
scicnti:fica. 

Tem clla realmente um plano preconcebido contra. n. 
autoridade biblica. Dahi- a duvida, rcsolviclà logo drpois em . 

.J.ncras conjecturas c ligeiras concepções; e estas, por sua vez, 

formar uma substancia commmn? Que materia é esta, com a qual a 
Alma communica, e cnja participação, maior ou menor, constitue as 
diversas cathegorias ele sêres? De que genero de existencia é dotada, 
pois que o Sêr absoluto reside. na triade divina? E' simplesmente o 
nada, o não-sê1·? Se é, como admittir-se que o Sêr possa communicar-se 
com o nada? • 

Esta obra de A. DE BLWGl.IE é uma das melho1·es. que temos lido 
sobre as primeiras luctas da E~ruja com o poder civil. A figura ele 
SAN'L'O-A'l'JlANASIO, bispo-patriart:ha, de Alexandria, ahi apparece em seu 
verdadeiro esplendor. 
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?esde então convertidas .em principias ou verdades certas (*), 
JUxta-postàs . as narrações d_e Moysés. 

razão 
o processo é conhecido:- não podendo explicar a 

certos factos, taes como as cores das tres raças de 
principaes, branca, amaulla, p1·eta (''f*), o diluvio universal 
com a arca. ele Noé como apparelho ele salvação, a torre de 
Babel com a confusão das . .Jingüas por obstaculo a sua 
continuaç5 o, fazem ta boa rasa de tudo (*'y,*), c concluem 

(*) Não condemnamos o proeesso scientifico da Ttypotluse. As 
h~pot~eses são necessarias ás investigações i ainda que NEw'l'o~ ouso~ 
PI of~nr esta phrase absolu ta : hypotlteses non jingo. Para descobri?· e 
precrs~ s1~ppo1·. A hypothese existe, tanto nas sciencias abstractas, como 
nas screncras de factos. Ha certamente descobertas fo?·tuita.s; mas, em ' 
~er~ l , a hypothese precrde a invenção, sendo uma como antecipação da 
~ azao. Todavia, semelhante ao grão semeado, só aproveita ao homem, se 
ogra germinar, isto é, se consegue ser uma venlade dern.onstmda. 

11 Condemnamos só o processo daquelles que transforma~ _simpl:s 
Y~otheses em certeza, sem as verificar; tomando puras supposrçoes nao 

venficadas, algumas vezes mesmo inve?·ificaveis, por verdades scientificas. 

, Convem lêr a notabilissima obra de , E~NESTO NA vrLLE, La logique 
de l hypotltese. · 

. (**) L. FIGumn, Les 1·aces h~rmaines, divide a humanidade em 
cmco grupos : o b?·anco, o ama?·ello, o pa1·do, o ve?·mellw, o pTeto. 

. A raça a-mw·ella comprehencle somente os ramos ILype?·bo?·eo, 
rnongoluo e si-nico ; constituindo os indiO'enas da America inteira uma raça 
separada, - a ve?·mellLa. "' 

· A A rac;a pa?·cla comprehende os 1:amos indo (As ia), ethiope ( Africa, 
na byssinia e no Sudão), malaio ( Oceania, e em algumas ilhas da Asia). 

. Esta classificação aproxima-se ela de J. F. BLUilfENDA.OH, De 
genens ltuma · · · · z· I ' · · n 

l n1 vanetate natwa: - a caucas!c.a, a mongo wa, a e mop!ca, " 
ma esia , a ame1·icana . 

l' l Já. J . B. J. n'OMALIUS n'H.ALLOY. Des ?·aces lmmaines ou Elements 
c et m~g1·aphie, havia admittido aquella cÍassificaçã.o, baseando-se somente 
na co r da pelle, e fo rmando os cinco grúpos adaptados por L. FIGUIER. 

cada Ha ainda outras classificações ou divisões:-- á pbautasia de um. . 

Pa · (***) J. n'ESTIENNE (A. ARDUIN ), Cornment s'est fo? ·mé l' Univers, 
b :trs, l 880, entendendo ser necessario discutir e rebater as taes desco
c ~1 a~ sorprenrl entes da sciencia moderna, mostra a obra magnífica da 
t~ :açao . cumprindo-se na mesma ordem indicada na Biblia i rcctifica os 

111108 
mex;1ctos, apoiaudo-se em textos os mais authenticos i e, quanto 
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pela inexactidão d:1 historia Moysaica ! Nesse presupposto, 
passam a affirmar : que a humanidade não come~ou somente 
no tronco An.Allr e EvA, mas teve troncos diversos; que o 
diluvio não foi total, mas limitou-se á pa1te da terra então 
habitada; que não existio tal torre ele Babel nem portanto 
a alludida confusão das línguas, mas opcron-se succcssivamcnte 
a dispersão das famílias ou tribus pela força natural ela 
expansão, formando cada. qual, lentamente, o seu dialecto 
proprio. C") 

DARWIN, esse ao menos fabricou alguma cousa para 
substituir a AnA ... \1 e EvA:- as tran.ifo1·mações successivas, 
produzindo t res ou quatro typos originacs, até mesmo um 
archctypo primitivo unico, para constituírem as especies animaes 
e vegetacs, passadas e actuaes. O principio fundamental 
desse systema é a vaTiabilidacle da espccie; e dahi a thcoria 
ele que o homem é o ultimo termo de uma longa evolnção 
organica, cujo inicio estaria nos mais ruclimeutarios organismos, 
e, pois, proveio evolutivamentc rlo animal, assim. como e§t e 
proviera do vegetal, e este do mineral .. . (*"") Mas, A. DE 

aos seis dias, demonstra que não eram dias de vinte e quatro horas, 
senão grandes espaços de tempo que até hoje os mais venerados exegetas, 
entre os quaes S. J eronymo, não têm podido iuterpretm .. e definir ; e, po is, 
na incerteza da chronologia bíblica naquelles tempos, é licito recuar na 
série dos secuJos a data das differentes phases percorridas, não só pela 
lnunauida.de, mas tambem pelo proprio globo terrestre. E, depois de 
descrever e narrar o que elle denomina a epopéa do nascimento do mundo, 
offerecendo valiosissimas razões !J.UC a defendem, conclue : « Puissent-elles 
contribuer à efl"acer les malentcndus que la mauvaise fo i, les préjugés, 
l'iguorance ont si longtemps multipliés à !'encontre de l'accord si necessai·re, 
si vmi et eu soi si inrfuitable dcs Saints Livres avec la science! , -

Os adversarios de Deus, entretanto, .não cessam de applicar á. 
historia biblica a sophistica hegeliana: - negação radical e universal. Dahi, 
a identidade do sê?· e do nacla; ou, em-formula geral, a ideTtticlacle dos 
cont1·adicto1·ios, 

(*) E' util lêr, acerca dos cinco livros do Pentateuco, e parti
cularmente do Genesis, o que VoL;-;Er, R echeJ•cl!es sm· l'lâstoire ancie-nne, 
escreveu; não para deixar-se arrastar por esse incredulo, mas para apro
veitar algumas de suas investigações. Ha nessa obra cousas curiosissimas. 

(*'~) O erro não é senão a desfiguração da verdade. Meditando 
na thcoria de uma longa evolução 01·ganica, conforme a exposição do 
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QuATREFAGEs, demônstrando que a lei da fixidez das espccics 
é a · condição essencial da. ordem ·no mundo organico, seme
lhante a lei dn. attracção universal no mundo physico, arrasou 
esse systcma. 

Os outros limitaram-se a negar ~ .gen.csis biblico, 
phantn.siaudo hypothcscs mais ou menos l!Tlsonas, quaes a 
do ovo cosmico, a da eternidade da mate1·ia, a da ge1·ação 
spontanea, a do acaso, c mais co-generes. 

No meio de tudo isto, o que mais sorprende é que 
christãos, e até bons catholicos, esquecendo que, entre as 
ruinas da narração lVIoysaica e as trevas dessa enorme 
confusão scientifi.ca, não ha. senão o caminho do atheismo ou 
o .desesperado scepticismo, ainda deixem-se em eclar, com 
senedade digna de melhor causa, no exame e na discussão, 
de taes systemas que excluem à p1·ioTi o Creador. 

E' forçoso, porém, tratando das raças, não olvidai; a 
questão magna,- a do monogenismo e do polygenismo : - · 
os que defendem o gencsis biblico com um typo unico e 
08 que entendem ter sido vm·ios os typos primitivos ela 
humanidade. 

Os monogenistas, verificando pelos factos qnc, nas -----
texto, lembrámo-nos do que, acerca do mysterio da Incarnação, escreveu o 
~?lebre tbeologo L. TnmiASSIN, Dogma ta theologica, 1680- 1 68~ . Este 

leologo, tratando do ( modo como se unem as naturezas superiOres ás 
natureza~ inferiores, por mais perfeitas que estas já. sejam, penetrando-as 
pa:~ ma1s elevai-as, e então att.rahindo-as á aqnella união », observa que a 
un;ao da alma e do corpo a união das naturezas diversas, é como a lei 
U~lversal dos sêres; que 'assim a natureza vegetal une-se á natureza . 
ITillleral; a natureza animal á natureza vecretal; a natureza racional á 
r~ture.za animal: e, pois, é esse casamento ;uccessivo das naturezas uma 
Ct umversal do mundo, vera imagem da Incarnação. 

O padre A. Grr.A.TRY, La philosophie du C1·eclo, II, 2, expondo 
aquella these, patentêa que a Incm·nação, facto absolutamente sobre
n~tural, sorprendente prodígio do livre amôr de Deus, tal qual aquelle 
~ ~nde tbeologo a expoz, não significa uma c1·eação continuada ou o 
11 

t
2
mo te?·mo ela sél·ie ascendente dos· te1·mos da c1·eaçcYo, porque seria o 

mesmo que dizer que o infinito é o ultimo termo da série ascendente dos 
numeras, quando é certo que o infinito está fóra da série dos numeras, 
por mais que estil. série, em sua ascendencia, pareça tender a uttingil-o . 

• 
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uniões sexuaes de in di vid uos de cores totalmente oppostas, 
não se dá a hybridação, mas e simples cruzamento mistiço, 
sustentam· ~ m~iclade da cspecic humana. 

Os polygenistas, assignalando as differenças de talhe, 
ele feiçi1.o, de cor, etc., c vendo em taes cliffcrenças uma 
caracter-isação perfeita, sustentam a variedade de grupos ou 
typos humanos primitivos, formando outras tantas especies. 

Os mono,qenistas entendem que essas differenças são 
apenas caracteTes ele raça ; cffeitos ele agentes modificador-es 
natm·aes. 

Os polY.c;enistas, fazendo-se fortes em argumentos 
m01·plwlopicos, rcdargucm q nc taes diffcrença~ sií o mais alguma . 
co usa q nc o resultado ele condições accidentaes; c até 
invocam em sen au.xilio a physiologia. (*) 

lVIuitos, sem se pronunciarem pelo m.ono,r;enism.o ou 
pelo poly,c;cnismo, querem explicar a variedade das cores das 
tres raças humanas, branca, amCt?·ella, neg1·a, pela inflL'lencia 
do meio em que, após a dispersão das famílias e das tribus, 

-estas se fixaram e se desenvolveram. Esse meio é, além do 
clima c elas correntes magneticas, o conjuncto de todas c 
quaesquer condições physicas loracs; c estas condições phy
sicas locaes têm, em verdade, tanta força que ele facto 
modificam e vanam a climatura em latitudes identicas. c·"') 

Vão esforço ela intclligcncia humana! A' acção ~o 

mew sobre a vida e os costumes do homem é incontcstavcl; 
mas a simples observação desmorona esse argumento da 

(*) Cáe a p ello a. questão da autoclttlwnia de raças ou de povos. 

Segundo entendem os, · não ha povos verdadeiramente autochtlwnes, 
senão para os que professam a doutrina do pr>lyyenismo. Procedendo todos 
de um uuico trouco, só por expansões e emigrações successivas os inclividuos, 
as familias, as nações se poderiam espalhar no globo terrestre. 

Confira-se F. HET'l'INGEn 1 .Apologia do Chiistianismo, IH, 5. 

(**) BUFFON, Efistoi1·e natu?·elle, BONS'J'E'l"l'EN, L'fwmme du no7·d 
et l'lwrnme du rnidi, ou l'i11jluence du climat, e muitos outros, sustentam a 
a.cçiio diversa dos climas sobre a orgauisação physica. e moral do homem. 
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influencia physica ,local para · imprimir a GÔ r cci?'acte?·zstu:a .: lc 
·um.:L raça. A prole ele brancos na As ia, Africu. e Amenca, 
ass im como na Australia, dcrrúe essa theoria. Ha quatro 
seculos, europeus invadiram essas ·regiões ; e seus cleseeudentes, 
embora a h i i1ascidos e em successi v as prolificaçõcs, continuam 
brancos. Nem ha a certçzá ele ·que adqu irirão, lentamente e 
com 0 tempo, a cór elas raças locaes; por não ~erem cons
tantemente renov~dos pela união sexual com outros brancos 
r ecentemente im,Jj1{1grados :-se este retrocesso ao typo primitivo l l ' ~\;' ~ J 

oca e certo p'ara as famílias crnzadas, não o é para as ne 
uma, mesma raça, não local, a exemplo do negro e do 
amarello que permanecem taes em qualquer latitude, desde 
que ncio cruzam · com inclz'viduos ele outm ·raça. Na Asia, ha 
po~·~uguezes, Lcspanhóes, francczes, inglezes, hollandezcs. Na 
A±n ca, e exactamente -na parte extrema meridional, ha fran
c~zes, hollaudezes, inglezes, além dos portuguezes. Na America, 
Vivem brancos em toda a sua extensão, ele norte a sul. Na 
~'\.nstralia, pertencente á Occania, vivem, além de outros, 
mg~eze.s c hollanclczes. Está, em summa, rúuito provado que 
0~ Inchviduos das trcs raças aC!imata~-se · e prolificam, puros 
~~ cn:zados, em qualquer parte da terra, sem embargo· da 
· :vcrstdade das condições de vitalidade ; mostrando-se ainda 
n~sto a diffcrcnça ent;·e o homem, crcatnra superior c privile
gtacla, (*), c os outros animacs cujo desenvolvimento physico, · 
em todas as regiões do globo, acompa.nha o das naturezas 
vcgctacs. --elle (*j LINKEU, Systema natuue, e CuvmR, Su.ites à Buffon, e, após 
!·e· s, DL~tros naturalistas e antbrOJJOlorri stas classificaram o homem no 

lllo aum l L " , . . 
n la · INNEu o collocava entre os p1·imates, confundmdo-o com os 
d

1

0acacos; CrrvrER, entre os binwnos que é a primeira familia da ordem s numwu' 1. - . ' z 
tes zss~pede:;, expelhntlo o macaco para a classe elos quac rumanos. 

fo . Mas, o homem é um m1te superior a· taes classificações zoologica~ ; 1 creado :1 · · 
te ' ' zma.gem ele Deus; possúe faculdades que o ~razem mcessan
e m_ente em relações espirituaes com o Creador. SANTO k t'JILINASIO, 

n 1'
1

ns1~nando_ que • Deus . . e o homem não fazem senão um Christo., corno a 
" · " l'üCIOll'\ l f"fi ax· ' e a carne niio fazem senflo um homem ~, a rmava um 
B. lDma em philosophia ao mesmo teil)JJO cruc um elon-ma em theologia. OFFON e d · 1 n 
na a ." ' l"d epOJs A. DE QUATrtEFAGES, repellindo a classificação do homem 

' nJma 1 ade, lwnra!'um a especie humana. 
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Tambem as liuguas, por poderem ser reduzidas a tres 
grupos fundamcntaes, o das monosylluúicas, o das agglutinantes, 
c o das de flexão, têm sido consideradas como correspondenclo 
de certo modo e sob varias relações aos trcs typos physicos 
ou ás tres raças humanas ; mas, bem examinadas essas 
relações de correspondcncia, que aliás não é senão apparcutc, 
os entendidos ua materia hão julgado não quadrarem as 

' línguas com os limites ethnographicos das trcs raças. Assim: 
ao passo que na Europa sfío fa.lladas línguas de flexão, 
tambcm o são no sul da Asia, c i10 valle do N ilo, em 
Africa; e (acreditando ·uo que affirmou o abbade ·cH. BRASSEUR 

DE BmJRBOURG em suas elogiadas ·obras sobre as linguas na 
antiga America) até no Mexico c Perú. As monosyllahicas 
não sã o falladas senão no centro da Asia, isto é, na China; 
e tambcm no remo de Siam, e em outros paizcs sob a 
influencia da civilisação chineza (*) . Os demais povos de 
raça amnrella, na America ("';f) c em outros continentes c 
ilhas, faltam línguas agglutinantes (**i(·); c cgualmentc as 
fallam os povos negTos da Africa. 

(*) O padre G.Arr-"""ET, L a Bible sans la Bible, V, diz que as 
Jinguas do extremo Orient.e der·ivam todas da familia monosyllabica fa.llada 
na China. Confira-se MAL'l'E-BltUN, citado pelo padre GAINET. 

Segundo CouTO DE MAGALIIÃES, O Selvagem do Bmzil, li, o 
tupi }lrimitivo era QUASI m.onosyllabico. O QUASI é tudo ahi ; e, pois, o 
tupi já era então língua agglutinante. 

(**) O já citado GAINET, La B ible sans la Bible, V, apoiando-se 
no cardeal WISEllfAN, em HmmoLDT, e em tantos outros, a.ffirma: 

a) .Affinidade r eal entre todas as liuguas da America; e, onde 
a structura das palavras resiste á UI~idade, as regras grammaticaes e o 
genio da lingua. reatam os fios apparentemente interrom1)idos. 

b) Semelhanças entre as linguas da Americit e as dos outros 
continentes. 

(***) Por isso, e pela semelhan~·a de fei ções (segundo as estampas 
de L. Fwum n, As ncças . lwmanas ), entendemos que a povoação da America, 
Jogo que a Asia, assás povoaria, começou suas expansões, foi feita pelo 
estreito ele Bhéring por samoyedas, produzindo os esq11i máos, ao norte da 
America, c estes, descendo do norte ao sul em ininterrompidas migrações, 
cruzaram-se com Jlolynes ios emigrados da Nova-Zelandia e de outras 
ilhas da Oceania. E, pois, os indígenas da America têm essas duas 
origens : os do norte, o ramo hypcl·bo1·eo da raça mJw1·ella, e não o ramo 
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Tão insoluvcl como a da formação inicial das raças 
humanas- é a questão da p1·im·iclade de uma dcllas. 

Uns sustentam que foi bmn co o primeiro casal humano; 
outros, ao contrario, entendem que foi p1·eto ,· em maioria, 
porém, estão os que affirmam que foi amarello C), adduzindo 
em seu apoio as cosmogonias de varias povos sobre A n AM, 

o homem fabricado de ban·o V~J?'melho C*). Os argumentos 
multiplicam-se c eruzam-sc em todos os sentidos ; mas, afina], 
a q ucstão resUI'gc desse chaos scientifico tão incolumc c tão 
inteira, como de antes, sem a minima arranhadura. (***) 

Todavia, a scicncia moderna não se dá por impotente; 
c, collocando montes sobre montes, ain<la na esperança de 
ievassar no passado todos esses mystcrios ele D eus, pretende 
ao mesmo tempo saber no jlltm·o qual das trcs raças trinm
phará, para povoar, só ella, a terra toda. 

sinico ( chiner. e .i aponez ), como alguns quel'em fazer crêr; os do sul, o 
ran:o polyn esio da raça maláia. Os chins têm encolitrado nos Estados
Umdos e no Perú a repulsão dos indígenas. Além disso, falta nos indígenas 
d~ Ameri('a a obliqua collocação dos olhos do ramo sinico; e tambem 
nao apparecem alguns dos costum es dos povos da China c do Japão, que 
representariam a tradição nas gerações. 

(*) Anw1·ello ou ve1·mellw equivalem-se para determinar a côr 
deste terceiro grupo humano. 

. (**) Parece, com effeito, que a raça amm·ella foi a 1n·imitiva ; 
depms, a p1·eta ; depois, a ~?·anca . E diz A. Q UA'l'REFAGES, L 'e.•pece humaine : 
• A linguistica como que confirma este modo de vêr. As linguas m ono
·•Y_llal,ic.a.•, accusanuo os primeiros balbnciamentos da linguagem humana, 
nao ex1stem senão nas raças am a relias (bem entendido, da Asia ). Todas 
as . raças negras c os brancos allophylos faliam linguas agglnlinativas, 
couespond~ndo á segunda fórnm dada pelo homem á expressii.o de seu 
pensamento. Os arianos e os semitas faliam linguas de jlea·cTo. • 

(***) Entretanto, ha um elemento natural que decide funda
~entalmente em fav01: da raça amm·ella ou verrn_ellw . Scgunrlo . C. F. 

UilD,\ CU, .Antl!?'opologu, • todas as creanças no se1o materno c amda ao 
~a ~erem têm côr avermelhada, que em poucos dias é per_dida •, e, co~fo rn_: e 
~nvam de cada uma das raças, adquirem a respectiva côr, se nao sao 

pr oductos de cruzamento. iVIas a observação de B ortnA CH carece de 
con e - Só ' cçao. o branco, quando salte elo utcro materno, é muito ve1·mel!to. 
~ ~ egro nasce a lvaçcio. O inuivicluo de raça amarell a nasce am m·ello, 
Igeu·amentc at•e1·mellwdo; isto é, em sua côr natural. 
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Segundo o ja citado QuATREFAGEs, L'espece lwmcáne, 
o amarello entra sempre no pigmento cutáneo con1o elemento 
colorante, qualquer que seja a raça do individuo. E isto, 
diz elle, tem sido observado ao microscopio. 

Ora, além ele ser fundamental essa côr, e talvez por 
Isso, os phenomenos elo cruzamento mostrafn-n'a invariavel
mente nos productos mistiços. (*) 

(*) H a opiniões que consideram feridos de -futura esterilidade, 
após algumas gerações, os cruzamentos. Mas, se isto é verdàde quanto 
aos cruzamentos com a raça neg1·a, que, em menos de tres seculos, a 
continuar a colonisação de europeus na Africa e em Australia, terá dcsap
parecido do m1mdo, não o é quanto ás uniões das raças bmnca e a'Tiw?·el/a., 
se forem santificadas pelo casamento christão e se, durante este, não 
forem infringidos os deveres conjugues, sobretudo o ela reciproca. fidelidade. 
O que enfraquece as raças é sua. syphilisação; e esta provém, não só da. 
rareza das uniões legitimas, senão tambem da infracção daquelles deveres. 
Uma ·vigorosa e bem seguida disciplina. moral fortifica as famílias, sejam 
puras, sejam cruzadas. Não ha melhor depumtivo elo sangue; não ha 
melhor ·r egulado r elos nervos: não h a melhor syndesmóse para os ossos . 
A virtude, por isso mesmo que é uma. grande for ça moral, é tambem um 
enorme podet· physico. A esterilidade, pois, quando não é o resultado de 
casamento entre parentes proximos, é effeito apenas do vírus syphilitico, 
adquirido directamente, ou transmitticlo 11Creditariamente; - não dos 
cruzamentos. 

O bom producto dos cruzamentos entre b1·anco e ama1·ello foi 
observado pelo padre P . F. -X . DE CHAitLEVOix, quando em 1720 missionou 
no Canadá; e assim o r elata em sua. Histoi1·e de la Nou.velle F1·ance : 
« Les Cana.cliens, c'est-à-dit;e les créoles du Cauada, respirent en naissant 
un air de liberté qui les rencl fort agréables dans le commercc de la vie .... 
Tout est ic.i ele belle taille et le plus beau sang du monde cla.ns les 
deux sexes. » 

Concorda o abbacle FEnLAND, Le Labmdo1·, notes et 1·écits de 
voyage. 

C. J ANNl>T, em artigos inseridos no Co1Tesponclant, 25 de i\1aio 
e 10 ele Junho de 188 1

1 
já citados, sob o titulo La mce fmnçaise dans 

l'Ame1·ique du 1-lo?·cl, escreveu: « Les metis sont un eles exemples les plus 
frappants eles bons effets du ci·oisement., qua.nd il se fait ent1·e deux 1·acrs 
bien douées; leur vitalité contr aste avec la rapicle clecroissa.nce qui frappe 
clepuis plusieurs siecles les tribus ele peaux-?'ouges.', 

E m verdade, EÓ os vicias esgotam as raças. Haja moralidade, a. 
começar ele cima; a benção de Deus não se fará espet·ar, pm·a dar ás 
familias a graça da boa fructificação . Mal ir:í a nação, cujo governo sóe 
descurar a. moral, favo recendo o erro, honranuo· o vicio, e, }JOr cumulo, 
1n·opagando a sciencia sem Deus. 
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. . Assim, pois, não s6 . a raça amarella pw·a fo~ a 
prz;nez1·a, constituindo o · typo originaria, mas tambem sera a 
ultzma, constituindo o typo final. · Tanto a raça zn·eta, como 
a bTanca, e todas as intermediarias, serão eliminadas pela 
guel:ra, pela peste, e mais vastamcnte IJelo cruzamento, este 

d (*) operan o a absorvencia, esta produzindo a assimilação. 

Não passara isto talvez de uma conjectura. Em todo 
0 caso, a raça amarella pw·a, afinal triuinphante, não será 
cmtamente a do ramo sinico e de seus co-generes, ou 
~esmo a denominada vermelha, do ramo americano. Na 
lmmensa confusão dos povos, impellidos uns contra os outro~, 
ou arra~tados uns para os outros, essa raça amaTella ~era 
necessanamente o ultimo producto refinado elos success1vos 
cruzamentos das raças actuaes. C'*) 

. Seja, porém, mnm·ella ou branca a raça que afinal 
tnumphc, é licito acreditar que Possa unidade de côr coinciclíra 

(*) Em geral os europeus querem que o typo final sejá a raça 
b?·anca. Por essa opiniáo são elles susneitaclos ele pleitearem causa 
]J?"O>p •• ' y . ' 

'ta; mas, o e~criptor desta obra, por entender que prevalecera a 
ra?a amw·ella, não incorre na mesri1a censura, porque é hra.uco como em 
geral os europeus latinos ainda mesmo que tenha nas veias algum sangue 
americano, se por fortun~ o tiver. • 

28 . (**) P. J. PROUDUON, Esspis cl'une philosopkie po]n;lai1·e, y, 4, 
1' ff Pl ofessa o systema das m"as locaes sem examinar ]JOrem • sr les 
c 

1 e~eutes races sout originaire~ent sorti~s ele la même souehe, et comment 
eusmte 1 · • 1 h · ·e· . : sous a mjluence clu clirnat elles ont reçu eurs p yswuorm s r:espect1ves •. ' 

'd . Com estas idéas (a fim de concluir que o incligenato é a unica 
ver a.clen·a fonte juridicn, da posse territorial), e depois de affirmnr, sern 
todavta ZJ?'ova,·, que o caucasio nunca consecruio perpetuar-se no Egypto, e 
por 0.gual as raças do norte da Euro1)a na 

0
A]créria e mais, que o anglosaxomo ~d · . o , • 

11
. 

· "" qmre outra physi0nomia na America do Norte e torna-se a I 

r~lle-ve?·mel!ta, accrescenta: (Quant aux croisements, là oil ils peuveut s'opérer, 
dOJU de detruire l'indigénat, ils ne fout que le rafraichil', lui donner plus 
e tou. ct de vigueur: on sait aujoued'hui que les sangs se mêlent, mais ne 

se fu stonnent pas, et toujours une eles deux races finit par revenir à sou 
type, et absorber l'autre. • · · 

d . E' mais uma opinião que embora não aceita por nós, aqui 81Xamos registr I . b -' · ac a, se em que nao SPJa ele especialista . 



- 282 -

com a vnidade de fé ('~'), quando, segundo. as promessas 
de Jesus- Christo, estiv"cr completa a evangelisação do mundo 
e for pleno seu reinado, não existinrlo mais que um so 
rebanho e um só pastor. ("r-;•) 

Não vamos adiante .. . . A exemplo .de Th1ALEBRANCHE, 

não aclmittimos como sufficientemcntc estabcleeida. a demons
tração da cxistencia do rnundo . exterior, cn) contrario R. 
narrnçi'ío bíblica (***). Em vão a anthropologia experimental 
apresenta-se . par:t desmentir a anthropologia revelada. Em 
vti o m.esmo uma anthropologia denominada. _pre-hist01·ica, sem 
outros documentos que · ossos c silex descobertos em ca.vernas 
e em ca.mad as strati:ficad as elo solo, ostenta cgual proposito, 
pretendendo que os prime iros seculos devem ser divididos 
em eclades successivas rla. pedra bnLta., da pcd1·a polida, elos 
rnetaes, e que os homens primitivos foram selvagçns. O 
testemunho dos Livros Sagrados é irrecusavel. Ante essa 
massa enorme de mysterio", em cujo redor doudejam de
nominados sabias, vêmos perfeitamente Deus presidindo a. 
creação, desde o llliCIO do mundo. Nem sem Deus a 
comprehendemos; c>, se fóra neccssano p rovar que Elle 
existe, o melhor argumento seria a mesma creação. Já um 
illustre e verdadeiro sabio, o padre A. SECCHI, ca,nçado do 
tcntan~en ele devassar alguns daqncllcs mysterios, perguntára 
a Sl mesmo « se a admiração não é a unira homenagem 
que o homem pócle prestar ao Creaclor ll . O celcbi·e L. AGAssrz 
não duvidou . proclamar que « tudo no mundo foi fe ito por 

' (*) Segundo F. HE'l.lTNGER, .Apologia elo Ch?·istianismo, III, 5, 
«é sobre o principio da unidade natural que se funda essencialmente a 
uuidacle espiritual do genero humano •; e mais adiante accrescenta: « A 
unidade elo sarygue é a explicação e justificação da unidade do espírito e 
do amor; porque o principio determina o fim, e a origem o intento. > 

Talvez que F. HE'l"L'lNGEI1 não quizesse levar até á 1midade de 
cü1· essa sua these. Mas a re-unificaçfio elo sangue não imJ)Ortará a 
re-unificação ela cô1·? 

(**) S. Jolo, X, 16. 

(***) Será util lê r o abbade MoreNo, Les splenclcu?·s de la foi: 
4 vais., Paris, 1879. Ol)ra magnífica e completa. 
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um Espirito ante o qual o homem não pódc senão lmmilh<u:-se, 
para reconhecer com uma gratidão ineffavel as prerogativas 
com que foi dotado, além da promessa de uma vida futura 1> . 

A humanidade, pois, fechando os ouvidos a esse 
charivari scicntifico que ' ousa 1 ncgar a intervenção divina na 
~reação, náo tem senão que elevar, bem alto, a Deus uma 
Im~ensa c continua doxologia C); até que, na phrase mys
tenosa de S. PAULO (*if), a figum deste rri1mdo passe, e com 
clla todas as illusões c todos os orgulhos. 

• o 

d (*) Cou itlerado o effeito da rotação da terra, e mais o facto 
e. 801

: consummado o sacrificio da missa desde a marlrugada até ao 
mero dia, por milhares de sacerdotes em todo o n-lobo lia sido demon -trudo 
q.ned. durante as minimas divisões 'das vinte qu~'ttro '11oras correspondentes 
~o Ia ast~·o~10mico, é elevado da terra para o Céo o Glo1·ia in cxcelsis D eo. 
d em a ITIImma interrupção, formando um unico :;om até á consummação 
0~8 . seculos, o será. quando fôr completo neste mundo o reinado de Jesus-

nsto. Que grandeza! Que ~ublim e mysterio! 

(**) S. l';~.cr,o, tn, Co1·inth., VII, 31. 





CAPITULO SEG UNJJO 

OS INDIGENAS DO BRAZIL 
O primeiro topico de que 1m

vemos de tratar ua bistoria do Brazil 
é dos inclios. Elles pertencem tanto 
a esta terra corno os seus rios, como 
os seus montes, como as suas arvores; 
e por ventura não foi sem motivo que 
Deus os eonst.ituio tão distincto , em 
inclole o feições, de todos os outros 
povos, como é distincto este clima 
de totlo e qualquer outro clima do 
Universo. 

Elles foram o instrumento de 
quanto aqui se praticou ele util e ele 
grandioso; são o princip io ele todas 
as nossas coisas; sfto os que deram a 
base para o nosso caracter nacional, 
ainda mal clcsenvolviclo. ]<; será a 
corôa ela nossa prosperidade o dia ela 
sua inteira relJabilitação. 

A. GOKÇALYES DIAs, rni?'Oclucçc'io 
aos Annaes lâsto1·icos elo Mà?·anl!ão
po1· B e1Tedo. 

5? entra no plano deste peq ucno livro exammar -
se 0

. coutmente da Amcrica ~ urgio do meio das agun.s 
occantcas m 't . ""' E A . Af' . · l ' li! o postcnormcnte aos da ~uropa, s~a e nca, atue a que , . . 
O .11 e mmto provavcl que fosse o ultnno a povoar-se. 
das

1 
~1~t'e A .. ~mr~OLDT deixo~! clem?nstrado que « en? virtude 

s lJydiOstaticas, não c posstvel uma mundaçao geral, 
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sem o ser s-imultanea em todas as partes do globo terrestre 
e em todos os climas, e que o mar não poderia eobrir as 
planuras immcnsas do Orenóco ("'') c do Amazonas, sem 
devastar, ao mesmo tempo, os territorios ·prpximos do Baltico ». 
Além disso, « o encadeamento e a identidade · das camadas 
horisontacs c dos restos organicos de animaes c de plantas, 
desde tempos antcdiluvianos, provam que foi simultanea, em 
todas as partes ela terra, a formação de grande numero 
desses clepositos >> . 

Tan;bem não é nosso proposito investigar a origem 
e o grao de desenvolvimento da civilisação · astéca no Mexico, 
quich~ca no Perú, muysca em Popayan;' nem as presumidas 
relações, anteriore-s ao seculo IV, entre a Arneriea occidental 
e o Japão, a China c outros povos da Asia oriental, por 
causa de analogia de monumentos, mythos, calcndarios, c 
mais ainda de consonancia de raizes nas línguas: nem 
mesmo as tradições dos seculos IX - XI, quanto a relações 
da Islanclia com a Gra:>land, c quanto a desembarques de 
auclaciosos marítimos scandimwos nas costas elo Labrador; on 
mesmo quanto á emprczn, colonial elo legenclario Madoc, elo 
pmz ele Gallcs. (*'~) 

(*) Quem quizer conhecer as nascentes do rio Orenóco, consulte 
a obra de R. H. ScummurtGK, View -in tlw inte1·io1· of Guiana, e os 
Quad1·os ela natu1·e2a, de A. I-Iu~mOLD'l'. 

(**) A. C. P. DE So•lvl'O-lVIAIOR, 08 E stados- Uniclos,. I.- Lisbôa, 
1877. 

Segundo a tradiçã.o, « l\'Iadoc emprehendera differentes yiagens de 
longo curso com o rumo do occiclente, e em uma dessas expedições fizera 
a descoberta de um magnifico e immenso paiz ) . Accrescenta a chronica 
de Galles « que o referido Madoc voltára á terra natal, c, convocando os 
parentes e amigos, com elles partira novamente para aquellas regiões, a 
fim de fundar uma colonia; nunca mais havendo noticias de taes aventu
reiros ». A legenda dá este paiz desconhecido como sendo a America, 
dcscol>crta posteriormente por Christovam Colombo. 

Acerca das relações ele normandos ou scandinavos com a IslatÍrlia, 
Gnel::tndia e Vinlanclia, é instructivo lêr as Antiquitates wne1·icanw, 
publicadas ,em Copenhague, sob os auspicios d;t SoomDAlm BEAJJ DJ~ 
AN'l'IQUanws DO NoRTE, por ÜAnLos CmusnAl'lO RAI~N; e ·os Rr.rpJ?Ol·ts 
ethnngmphiques deste sabia investigador. 
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Todas essas questões são problemas e hypothescs; 
nem tcriamos elementos bastantes para dar-lhes soluções, 
mesmo que nos epmnra.nhassemps nas multicores . e con
tra.dictorias dcsct:ipções de viajantes de todas as cspecies, 
cada qual com seus factos observados, porém tambcm com 
seus enredos imaginarias. 

:Mas, devemos exammn.r a ongem da povoaçno da 
America (*). Temos por cousa provavel · que o continente 

Segundo essas A nt·iqwitates ome1·ican ro e os Relato1·ios ethnogmpltir.os, 
o • Gabinete de antiguidades americanas • tem a, tarefa rwincipal de tornar 
certo por provas ostensiveis, que, cinco seculos antes de Christovam 
Colombo, ilhas e costas septeutrionaes da America haviam sido exploradas 
por normandos e scandinavos; sendo indubitavel que até a Dinamarca teve 
naquella região uma colonia, e mesmo bispos cbristãos. O dinamarquez 
GàRDAH, descemlente de uma família suéca, foi o primeiro dos normandos 
qu~ em 863 descobria a Islandia. O mais celebre desses exploradores 
ten.a sido THORFINN K.ARLSEFNE, islandez, que, segundo as cbronicas 
antigas, contava, entre seus antepassados, dinamarquezes, suécos, noruégos, 
e~c?cezes e jrlanclezes, alguns dos quaes de stirpe régia. Em 1006, 
~Sitando a Grrelandia, casou-se com GunniDA, viuva de TnonsTEIN, filho de 
'mco- o 1·o:vo. Fizeram uma viagem á Vinlandía; e deram-lhe esse 

nome, por ahi existir abund::mcia de parras silvestres ou sem a miuima 
cu~tu~·a. Tiveram ·em 1008 um filho, SNORRE; elo qual descenderam as 
)~nnc1pa~s familias da Islandia: E um .de .seus n~tos foi o. cel.ebre bispo 

I
.n:onLAK RuNOLFSON, que JHtbhcou o pnmeu·o codtgo ecclesiastiCo para a 
slunclia. 

. A Socmn.ADE RE,uJ DE ÁNTlQ.UARIOS DO NoRTE, entre eujos socíos 
esta . mencionado D. Pedro II, Imperador elo Brazil, tem prestado muitos 
serv1 ç?s,. com essas investigações, á et.hnologia americana; mas nii.o 
llOdera tirar a Cbristovam Colombo a gloria ela descoberta. " 

. E' notavel que, só no Brazil, este assumpto seja descurado,-
ate ao ponto de permittirem-se publicações ofjiciae.s de histo ria, ele 
~co~nlph i a, de ethnographia., de sciencias natura.es, sem as denominações 
llllhgenas, porque as obras são fabricadas com erradas investigações c 
com estudos phantasticos de viajantes estrangeiros, e estes, quando não 
r:orro:npern os nomes tupi, os substituem por outros da lingu:i propria ; 

·5 ~ . n~o da latina, ou da grega, quando é o caso elas taes classificações 
suen.tlficas. Em que epocha o governo quererá comprehender que o 
Bra~J! é uma nação americana, e não um prolongamento da Europa? A 
naçao brazilica ainda não está refeita .... 

• (*) Só os polygenista.s podem admitt.ir na Amrrica. uma raça. 
autochtone; isto é, sem de~cen clcr de Aclam e Eva. 

Consideramos indígenas ou ab01·igenes somente os primeiros po
voadores do territorio, á proporção que as raças se ü1nr expand~ndo c 
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da Amcric.a meridional foi, em tempos de impossível averi
guação, invadido por ba bitantcs das ilhas da Oceania, mais 
proximas á costa occiclenta1. Basta comparar os usos c os 
costumes dos povos daqucllas ilhas com os usos e os costumes 
dos inclios da Amcrica. A tatuagem ou a operação de 
desenhar, por sulcos abertos na cutis, pinturas variegadas ('"); 
os enfeites ele pennas; as gargantilhas de dentes; o fetiche 
do jardc verde; a superstição ligada aos amuletos de ossos 

dilatando, c senhoreanclo o sólo. Os que vieram depois, podem ser 
conquistadores, não são com certeza incligenas ou abo1·igenes, se não são 
da mesma sub-raça ou da ·mesma ruça dos primeiros. 

Os incligenas ou abo1·igenes do Brazil são os tupis, os ca1·ibs, c 
os respectivos cruzamentos. 

(*) Parece que, depois dn. communicação com os miSSIOnarios 
catholico , c portanto já desde o seculo Xvi, á proporção que se estend ia 
aq nclla communicação, a. tutuagem dcsapparecia successivamcute das nações 
iudigenas do Brazil. 

Os missionarios catltolicos não cessavam de prohibir esse costume 
barbaro, condemuado por Deus, como vê-se no LEVI'L'IOO, XIX, 28, c 
XXf, 5: Nem incidetis cm·nrm ve.•t1·am, ntque .figm·as aliquas, aut stipmata 
facietis vobis;.. .. neque in cantibus suis facient incistwas: c tambem no 
DEUTERO ·mmo, XIV, 1 : .... ncn vos incidetis. 

Segundo narra o 1 ache I 1' 0 n'Evtmux., l'iagem ao no1·te elo B ·,·a::·il, 
I, 14, «os córtcs c os rccó rtcs no corpo eram lindíssimos; c não co tumc 
só dos home1is, senão tambcm das mull.Jcres, com a cliifercnça uni·cn. de 
que os hom ens rabiscavam o corpo inteiro, e as mulheres apenas desde o 
umbi·go até as coxas ». Servi ar!} para. isso dentes agudos de algum animal; 
por exemplo, a cotíct. Sobre a chaga era applicada uma especie de gomma 
queimada, reduzida a carvão, pam deixar inclcleveis os córtes -e os 
recórtes. 

A ser cxacto o que escreveu o padre I I' O n'EamJ:x, os índios 
praticavam a tatuagem, para significarem o ·pezar pela morle dos pn.es, 
ou para representarem o protesto de vingança contra os inimigos, de 
sorte que, quanto mais stigmati. aclos, mais valentes e hcróes eram 
r eputados. 

Compn.rando aquellas Leis de :iYioysé , já supracitadas, com essas 
explicações dadas pelos indigcnn.s do Brazil, elevemos acreditar que as 
mi gra ções para as ilha s entre a Africa oriental e a Amcrica. occiclental 
foram aiLtcriorcs a aquellc Legislador; porquanto a.s i11cisõcs no corpo, 
11rohibidas por 1\Ioysés, lamucm era111 feitas no Egypto em signal de pcznr 
por algum morto, s iiJW" mortuo. E te costume pollerá tambcm ser o fio 
para ser bem investigada a origem certa dos vovos da Amcrica. 
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hmnanos '; o úso de uma massa de pedra e'), fixada ao 
pulso por · um amarrilho, · com a qnal esmigalhavam, nos 
combates corpo a corpo, o mnnigo; a maneira. de fabricar, 
de um só madeiro ou ele um unico tronco, embarcações 
de mais de sessenta. pés de · comprimento, bem com~ o 

. modo ele aprestal-as para a navegação; · as danças, sempre 
a:legoricas a guerra, a sacrificios, a funcraes; a fórma 
lnerarchica c clcctiva d<;> governo; e muitos outros signaes : 
tudo isso foi encontrado na America, especialmente na região 
entro o rio Amazonas e o rio da Prata, segundo a descripçfio 
feita por - PERO VAz CAMINHA, ·em sua tilo celchracla carta 
de 1.0 ele Maio ele 1500, e conforme as noticias dcixacbs 
pelo padre ANTONIO VmmA o por muitos outros missionario<> 
ela Companhia de Jesus. ('H) 

Muito naturalmente essas migraçõ.cs polyn.esias teriam 
povoado a costa occiclental da Ainerica meridional; c, 
multiplicando-se, teriam arremessado, pelo isthmo do · P anamb., 
para a America septentriona.l muitas tr'ibus que alli se 
estabeleceram e prolificaram. Ao mesmo tempo, migrantcs 

. (*) Tinha esta clava, ou massa, quatro faces, com ornatos, e 
lnms delgada e anedondada no cabo; e era denominada tamamna. 

Quando em fórma de remos ou p:is, e com gumes, as denominavam 
tccngapema. O padre ANTONIO 'VIEIRA escreveu fanga1Jema . 

Não é exacto que sejam denominadas cuidaní., no Amazonas, 
como 'VAnNnA"GEN escreveu. Os cuiclani siio umas armas cmtas, em 
fórma de lanças . 

. ·~ (**) A. DE QuA'l'HEl!'A GBS , L'espece lwm aine, XVII, combatendo a 
0Pmmo dos que entendem que as ilhas da Oceania teriam sido povoadas 
Por tribus oriundas ela America, produzi o um:i falsa ra7-ão: « cette bypo
{!1ese. e.st eu coutracliction trop évidente avec tons les caracteres physiqnes, 

111gLUstJques et sociaux, qni rattachent les Polynésiens aux raccs malaises 
autant qu'ils les éloignent el es Américains. • 

De que po1•os, pois, procederiam os americanos, a ser exacta a 
~rgumentação claqnelle anthropologista, quanto a esse antagonismo das 
1 aças polynesia e americana? . , 

· Tal argumentação, porém, assenta em um falso supposto : o 
~ntagon.ismo. Além de que, se a migração ·para as ilhas da Oceania veio 
~ occ!dente para o oriente, segundo eile affirma, explicada fica a natural 

expansao pnra a America. 
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samoyedas, atravessando o estreito de Bhériiig, tc•I;iam pro
duzido os escjuimáos (*); c tribus dessa família hypcrborea, 
e talvez mesmo muitas da família mongolica,. teriam descido 
para o sul e cncontrar-se-hiam com outras da família 
polynésia, operando . entre si . vastos cruzamentos c uma 
reciproca assimilação de usos e de ' costumes. (*"") 

E' facil comprcbcnder os effeitos desses cruzamentos 
entre sub--raças, ainda que um poueo proximas pela côr, 
mui distantes pelos usos, costumes, mythos., c civilisações. O 
proclucto desses cruzamentos installar-se-hia no Mexico; dahi 
cxpandir-se-hia para o sul, pelo isthmo de . Panamá, c 
fixar-se-hia na regiáo ao norte da serra Pacaraima, c tambem 

. na regiüo da vertente occidental dos Andes, deslocando- e 
impellindo para c valle do Amazonas (*11

·,·•) os indígenas que 
já ahi encontrara.m e que não quizeram submetter-sc ao 
regtmcn novo. Estes, por sua vez, encontrariam naquellc 
valle os cm·ibs, tambem expulsos da costa oriental da America 
septentrional, c forçados por isso a atravessarem o mar ,elas 
Antilhas, para installarem-sc ás margens do rio Orenóco, c 
nas Guianas. (''~-*-!H:") 

(*) Os esqumwos receberam o costume ou o uso das pedras no 
rosto, e a tatuagem, quando se cruzaram com os invasores que iam do sul. 

(**) Os samoyedas professaram sempre rigorosamente a lei da 
exogamia. Sua invasão na America septentrional, pelo estreito de Bhéring, 
foi . portanto a necessidaue dos casamentos fóra da tribn. 

(***) O padre Ivq D'EvnEux, Viayem ao nm·te do Bmzil em 
1613-1614, refere que os tupinambás no Mara.nhão tinham a crença de 
que seus antepassados estavam sepultados além dos Andes. Os indígenas 
dQ Brazil em geral não designavam seus antepassados acima dos bis-avós 
e ter-avós senão lJela phrase - Cenondé goá?·a etá, isto é, cenondé, « pri
mitivo gerado1' ,, goá1·a, • não do lugar, mas ahi habitando , , etá, que é 
signal de IJlural. 

(****) Em que epocha? Ninguem o poderá dizer. E', porém, 
licito acreditar que·, dadas as leis synchronas, aquellas transformações 
no Mexico, em Popayan, no Pcrú, se teriam operado no seculo VIT, 
coincidindo com o mahometismo; e que as descidas dos ca?·ibs e dos tupis 
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Estes 'ca1·ibs, oriundos do sul da Florida, na Amcrica 
scptentrional, dcp<:Jis de installados ás margens do rio Orenoco 
c ha região das Gnianas C''), vieram descendo, do norte para 
o sul, até a margem scptentrional do rio Amazonas ( *ii"). 
A h i, propagando-se para o lado oriental, t eriam sido encon
trados por aqucllcs tupis, vindos do occidentc: dahi a lucta 
durante annos, e talvez seculos, até que, yçncidos, c forçados 
a dispersão, uns la ficaram ao norte do Amazonas, nas 

para o valle do Amazonas teriam sido nos seculos X- XII, coincidindo 
com o desmembramento do imperio arabico. 

Acreuitaudo no synchronismo, talvez possamos affirmar tambem 
que a invasão da America septentrional por tribus do ramo hypcrborco 
coinciuio com a invasão elos barbaros na E nrO}Ja, nos secnlos Ili-IV. 

(*) Escrevemos Guia nas, para. que sejamos comprehendidos; mas 
o nome exacto é Goiá-nà. A tribu Goiá-nà deu o nome a essa região. 

(**) Segundo o padre Jos1~ DE Mort.AES, Histo1·ia da Companlda 
de ·!esus na etetincta p?·ovincia elo .Llfa?·anhõo e PO?·á, o rio Paraná com
muniCa, pelo rio Caurá, o rio Orenóco c o rio Negro. c Fórma elle a 
figura de meia lua, c desta meia lua desce um braço l hoj e Caciquia?·y ou 
Qui:ciquia?'!J) que cone para o rio Orenóco, c outro que desagua no rio 
Negro... . A fórma ela communicação julgo eu que é por estar o rio 
Pantu:í. em tal posição e altura da terra, que desagua IJara ambas as 
ldJartes, isto é, para a parte do norte elo Orenóco, e para a parte do sul 

o Amazonas. » 

Segundo o padre AYRES no CASAL, CO?·ogmphia Bmsilica, II, 
tra~ando ela provincia de Guyanna, ' na margem septentrional elo rio Negro, 
esta. a embocadura do chamado ?"io Cassiquim·y, que é um canal de 50 
leguas ( segundo dizem), clespresadas as suas numerosas e grandes revira
voltas, aberto pela natureza ])ara eommuuicar o rio Orenóco com o 
Amazonas , _ O padre JosÉ m> 1\'IoltABS, porém, affirma; e até menciona 
0 facto ela viagem de um missionario na mesma canôa, ele uma região 
para outra. -

, Por outro lado, A. HuMJlOLD'l' descreveu outra curiosidade: « Não 
e . possível, com effeito, ir mais além para o oriente, sem atmvessar o 
lctto elo rio Branco, que corre de norte a sul, no leito do alto Orenóco, 
entr~tanto que o proprio alto Orenóco dirige-se, a mór parte das vezes, 
de este para oeste. » 

O rio Negro era e é Guainy, em sua vertente; Ueniá, desde 
que : ecebe as aguas do ribeiro Caciqnia?·y, até encontrar a fóz elo Yaua?·y, 
ou laupés; Guycl?"y, desde abi até desaguar no Amazonas. 

Suas aguas são escuras; e parece que pouco piscosas. As 
margens deste rio são desertas de J)ragas e de qualquer caça. 
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Guianas, c outros continuaram a: migrar para o , sul, pelos 
rios Tocantins c Araguaya, formando algumas aldêas nos 
sertões entre aquclles dous nos ("'"). Perseguidos pdos 
gow, c pelos goiú-nà, procedentes dos goiâ, vindos · pelo 
Orenóco, cruzados com tupú, na regiã.o entre os rios Xingú 
c Tocantins, os quaes subiram logo depo is o rio A raguay a, 
- aquellcs caTibs, l:'m granclc numero, foram forçados á 
deslocação, c dividiram-se : 

a) Os que passaram para a margem direita ou 
oriental do rio Tocantins, c atravessaram a serra de Taguatinga, 
sfio os aymonJs on gaym'l.tTes ("''*), tambem denominados· 
botocudos C'"''':) pelos portuguezes; os quaes, depois ele 
:fixados ás margens elo rio S. Francisco, prolificaram até o 
littoral. 

b) Os que, em maJOr numero, tendo abandonado 

(*) E' essa a razão, por que são encontrados nessa região 
inclios quasi brancos; sendo notavel que as mulh eres têm fórmas regulares,· 
clclicaclas, bcllas, pés e mãos pequenos, olhos azues, cabellos finos e "lisos. 

(**) O padre FJmNXO Gumummo, Relação cmnual elas cousas 
que ji.;:e?·am os Pacl1·es ela. Companhia ele Jesus nas 1Jw·tes ela Inclia · O?·iental, 
e no B1·az il, Angola, Cabo- Ve1·cle, Guiné, nos annos de 1602 e 1603. 
Lisbôa: 1605. 

Este escriptor, no livro quarto claqnella obra, cap. 2. o, sempre 
que refere-se a esses selvagens aymonis, os nomeia gaymu1·cs. E' o mesmo 
nome. 

(***) Estes eram da mesma proceclencía claquellcs quasi brancos 
de Goyaz. Se não pintassem o corpo, mostrariam a pellc quasi branca. 

Os descendentes dos cw·ibs, desde a região amazonica até ft lagôa 
el os Patos, offerecem esta diffcrcnça dos tupis. Estes são côr de cobre 
com alguns laivos de vermelho. Aqnellcs têm a côr amarella clara. Os 
cruzamentos de tupi com cm·ib proclnzem o typo amarcllo- côr· de canclla; 
c 6 este que mais abunda no norte do I3razil. No Pará são classificados 
os tupis escuro s e os tupis brancos, conforme sào da raça pu1·a ou dos 
cruzamentos com ccwibs. 

E' possível qu e, sendo verdadeiras as tradições do legcndario 
lVL\J,oo, do paiz ele Galles, e tarnbcm de desembarques de scanclinavos na 
Gr::clancl c no Labrndor, os co.?'ibs descendessem do cruzamento desses 
europeus com indigenas, cujo producto seria quasi branco. Na língua tupi, 
cc,.iba signifi ca • branco •. Ao • branco . europeu • denominavam ca?·iba
tin ga. E tarn bem camibo. 
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a.quelles sertões aos ,qoiá C), que' alli installaram-se e deram 
a essa. região seu nome C"*), continuaram a ser acossados 
dos goiá-nà C**), pelo rio Araguaya acima, até transporem 
a serra divisaria das agnas e alcançarem o rio Paranahyba. 
Abi os goiá-11à preferiram ficar, para deáamarem-se pacifica 
e lentamente pelos valles do Mogy-guasslÍ. e do Anbemby 
ou Tieté, até os campos de Pirá-tininga e a serra de 
Paranapiacaba, onde Martim Affonso de Souza os encontrou 
em 15 31 ; e os perseguidos, com o nome de cm·ib-óca C*-1.'''), 

(*) Alguns escrevem Guayazis. Segundo A. ALCEDO, em seu 
Diccionm·io geog?·aphico e ltisto?·ico ela Amel'ica, são cruzados com tupi-nà-abá. 
Ao padre CmnsTOV.A.J, 1m Acu:N,1, conforme refere este no Nuevo clescub?·i
miento del g?·an 1·io ele las Amazonas, n. 70, disser~m os tupi-nà-abá «que 
cercanos a su habitacion, a la vancla clel sur en tierra firme, viven, eiltre 
0.tras, dos nacioues; la una de enanos tan chicos como criaturas muy 
bernas, que se llaman Guaya::is .. . . , 

· Passados alguns seculos, algum dos taes descobridores de homens 
fosseis, nesse futuro tempo, encontrando -dous esqueletos no Brazil, em 

,. G_oyaz, um goiá, e outro cltavante, contrast.es em corpulencia, julgará que 
~ao de duas epochas diversas, e phantasiari sobre. isso systemas; - nem 
Julgará possível que os goiá hajam cruzado com os tupi-nà-abcí, produzindo 
0~ fJoiá-nà, corrompido para guayanás, como adiante confirmamos e 
exphcamos. 

(**) O nome de Goyaz não teve outra origem. Estando eles
povoado o territorio da America meridional, os fugitivos ou transmigrudos 
para ? sul, á proporção que se installavam em algum lugar, o faziam 
conhecido, ou por um nome tirado das condições physicas locaes, ou por 
um que designava a geração delles. 

, Mais ao sul, os caá-y-apó derum o nome a uma serra. O 
Gc~-y-apú significa • oriundo de mattos alagadiços », alludindo á região das 

llianas. A significação dada por V ARNJIAGEN, que escreveu ca-iapú, 
~ sal~e~clores do matto . , não é exucta; nem teria explicação, tratando-se 
e SilVIcolas. 

. (***) Escrevem guayanás, porque assim o escreveram os chro-
lli~t.as, , desde a descoberta ele Pi?·á-tininga., 1531. O nome exacto é 
g~za-na, isto é, < proximos ou parentes elos go·iá • . Os goiá eram tribus 
Pifcedent'es do arcbipelago ele Bahama ou, melhor, Antilhas; e perseguidas 
pe ?~ ca1·ibs. As que cruzaram com tupis denominaram-se goiá-nà; que, 
Pot Isso, eram tambem tu•pi-nà-kt Por eguul, tupi-nà, • parentes ele tupi >. 

c . (****) Os portuguczes pronunciaram cm·~jús; e os hespanhóes, 
Cl?'J't(lces. Por egual, typi, tupi. No plural, tupis, á portugueza.. · 

V .A.RNH.AGEN escreveu ca?·yyos. 
Adiante, será explicada a razão da denominação ca1·ib·6ca. 
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que significa « descendentes ele brancos », em contraste · com 
os tupis, «da primitiva geração », descendo esse mesmo 
rio Paranahyba, no ponto em que é nomeado Pm·aná, 
derramaram-se entre os rios Iguassú e Uruguay, occupanclo 
todo esse territorio até o littoral. rlescle o sul de Cananéa 
até a lagôa. elos Patos, onde Martim Affonso ele Souza 
tambern os encontrou em 1531. (*) 

Ao mesmo tempo que a lucta, travada no valle do 
Amazonas entre tupú e ca1·ibs, espalhava tribus destes pelos 
rios Tocantins e Araguaya ácima, a noticia de tal guerra 
detinha, na foz elo rio Cayri?·i C'~·), outras levas de tupis, 
que vinham tambem do occidentc, como os anteriores. Estes, 
por instincto natural, seguiram o curso deste rio, para o sul, 
cleixaram-n'o na parte em que era denominado Beni1 e 
tomaram as · aguas elo rio Ap01·é' (**''<-); deixando tambem ele 
segmr o curso do rio JJ:lam01·é, porque evitavam sempre 

(*) DroGO GARCIA, JJtiemo?·ia de la navegacion .... en el an·o de 
1.526 e 1.527, escreveu, com referencia a 1527: « De aqui partimos mediado 
el mes de Enero dei dicho arro, ... . e andando en el ca.rniuo llegamos a un 
rio que se llama el rio de los Patos, que está a 27 grados, q ne ay una 
buena generacion que hacen mui bnena obra a los cristianos, e llamanse 
los Cm.,-ioces . .. . , Patos, era o nome de uma tribu. 

E' nessa Memm·ia que DroGo GARCIA escreveu: • en S. Vicente, 
questá en 24 grados, vive un bacbiller e unos yern0s suyos, mucho tiempo 
h a, que h a bien 30 anos; e ali estuvimos hasta 15 de Enero dei ano 
seguiente de .27 : . . . . y está una gente ali con el bachiller que comeu 
carne umana, y es muí buena gente, amigos mucho de los cristianos, que 
se llaman 'Topies. , 

Esta carta teria sido escripta depois de 1531, quando já era 
conhecido o nome do porto de S. Vicente? Ou, como parece muitú provavel, 
esse porto de DIOGO GAtlCIA era, mais ou menos, em Cananéa? Nesse 
lugar, mais ou menos, Martim Affonso de Souza encontrou tambcm em 
1531 o tal bachm·el. 

(**) Já. o padre ÜHUISTOVAL . DE Acul'IA, l\'uevo descub1·imiento 
deZ g1·an 1·io ele las Amazonas. n. 68, em 1639, denominava Maclei1·a este 
affluente do .grande rio: « • • • • llamado assi de los portugueses, por la 
mucha y grueça (ma dera) que traia quanÇlQ, le passaron; .pero su nombre 
proprio, entre los naturales que le habitan, es Caym·i. • 

(***) Depois denominado geralmente Gu.apo1·é. Os hespanh6es o 
chamavam It!tenez. 
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dirigir-se para o occidénte, onde estavam OS" mvasores que 
haviam obrigado sua raça a cl eslocação. Nesse trajecto, foram 
augmentados com as tribus ele· antis (*), tambem forçados ao 
~xodo. Chegando as cabeceiras do Aporé, transpuzeram, por 
lllstincto de segurança, a serra de Aguapehy, passando pelos 
famosos campos dos · Pw·icys C·'1•) que formam a divisão das 
aguas entre as bacias do Amazonas e do Prata ; e, descendo 
aqnella serra para o oriente, ·encontraram o rio Jau1·ú, que 
desagua no rio Pamguay. Foram estes tupis, cruzados com 
os antis, se por ventura não eram da mesma família, que 
constituíram a nação gum·ani e·IHf). Tambem destes tupis 
são os que ficaram povoando a região entre os rios Tapajoz 
° Cayan·, e estenderam-se até a margem occidental do rio 
A 1·_agMya :- são de raça pura, mui corpulentos, de fortes 
arttculações tarsianas, pés bem baseados, cabcllos duros, côr 
de cobre vermelho-cscnro, os mundunteús, os chavante.~, os 
guaicunís, 

Ainda 
vaUe do rio 

· dessas du~s 
samoyedas ou --

apc\s essas pn~1euas migrações para. o sul, o 
Amazonas contmuou a ser viveiro de tribus 

familias (***!'} A familia cm·ib, mistiça com 
com scandinavos, riuis da.ros do que a família 

p . . . (*) So_guudo. G.A.rt?IA LAZO DE LA VEGA, natural de Cuzco, 
.i\;.1 u, est.:;'l. naçao antis, vivendo na grande serra, deu o nome a esta : 

ontanlta _dos antis, isto é, elos Andes. 

(**) Alguns escrevem Pa?·acizes, ou P a?·e:ds. 

(*'~*) Guamni não quer di?er c guerreiro ' • como V ARNJTAGEN e 
outros suppu7.eram. 

O general CouTO MaG .H.HÃES, no seu livro, O Selvagem, pensa 
~ue essa palavra parece corruptéla de guw·ini, significando «guerra ' · 
em embargo da autoridade de pessoa tão competente, divergimos dessa 

~~~a 00nject':?'a. O sigoif; caclo refer~do ~ão. cor:esponde ao povo. Além 
sso, na lmgua tupi esta n. verdaden·n. stgmficaçao. 

1 Goá?·a-ani, ou, por contracção Goá?·'-ani, c não originaria do 
eufar •. Com effeito, os guaranis não eram claquella região, onde se 
s abeleceram e confinara.m, c d~ livre vontade, , sem o onus da servidão. 

d" (****) Ao norte do Amazonas, na região elas Guianas, ficaram 
IV~t·sas tribus, de procedencias varias, faltando seus dialectos : tupi, 

antt no· ' • ' ., ta-na, ca?·ib, e outros. 
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tupi, tendo tido' muitas i·amificaç.ões por cruzamentos com 
tribus desta, uns alde.ados ·em taba, cm·ib-óca (*), outros 
esparsos em aiúpas ou cboupánas, c por isso consi lerados 
barbaros, tapuya, ainda deu as nações que povoaram o 
tcrritorio em que depois foram eonstituiclas as . capttamas do 
Maranhão, Piauhy, Ccm·á, Rio-Gnl.nde do Norte e Parahiba: 
os taba-_jams, os guaja-jaras, os tvrnbi?·as c·*), . os poty
goá?·as (***), os caá-etés, os guaitacás, os teremembés:
uns do ramo cm·ib-óca, outros elo . ramo tapuya. (****) 

Algumas tribus de caá-etés, ele guaitacás, ele te?·e
rnernbés, seguindo o curso do rio Jaguaribc até encontrar o 
rio Salgado, e atravessando a serra Araripe, cn~.:aminharam-se 
pelos rios Moxotó e Pajehú ao valle do rio de S. Fran
Cisco (*****). Ahi famílias de cad-etés e de guaitacás 

(*) O general CouTO 1\'L\G.ALHÃES, O Selvagem, forçando a 
explicação da palavra ca1·iuóca, escreveu que significa c mestiço • ou 
« mulato >, e é composto de ca1·iúa, « branco •, e oc, « tirar >: isto é, 
• tirado de branco, parte de branco, mestiço >. Mas, ca?·ib-6ca só tem, 
historica e ethnologicamente, a explicação dada no texto. ' 

(**) Alguns fazem descender de tupi-nà-abâ os tyrnbü·as, como 
raça pMa. Mas, basta attender que viviam nos sertões do Maranhão, 
para reconhecer que eram tapuya. 

(***) Escrevem alguns chronistas : - petigtta?·es. 

Por serem os poty-goáms descendentes de ca?·ib.•, foi que diversos 
claquelles cl1ronistas consideraram o famoso Poty, D. Antonio Filippe 
Camarão, como ca? .. ijó, isto é, ca?·ib-óca. 

(****) Varridos os tupi-nà-abá da região comprehendida entre 
Pernambuco e a ilha do Maranhão, onde haviam-se insta.llado no fim do 
seculo XVI, os poty-goá1·as, os taba-já1·as, os te?·emembés, apezar de parentes 
dos tapuya, abrimm lucta com estes, por causa do assa.ssjnato do padre 
Francisco Pinto, missionario jcsuita; c assim foram encontrados, no 
principio do seculo XVII. Veja-se a obra do padre JoSÉ DE lYionAEs, 
Flisto?·ia ela Companhia de .Jesus na e.vtincta p1·ovincia elo JYia1·anhão e Paní, 
I, 3 e 4. 

(*****) Os caá-etés permaneceram nos sertões de Pernambuco e 
da Bahia; e algumas tribus viviam ou apenas estavam no littoral, qnando, 
em 1556, havemlo naufragado o navio em que o bispo D. Pedro Sardinha 
voltava para Portugal, mataram e devoraram os naufragas. 

Os gua-itacás proseguiram para o sul, e estabeleceram-se entJ:e 
os rios Rcritigbá c Cabapuana., sob a. serra Aymo?'és. 
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teriam cruzado com .aym.01·és, formando os ·gua1:tacás e os 
tam.uya (''f) que povoavam o territorio do Espírito-Santo 
c Ri_o de Janeiro, na epocha da descoberta; ao passo que 
o.s te1·emembés, em maior numero, acompanhando o curso do 
~·1o de S. Francisco até á sua nascente, transpuzeram a serra 
geral, c, deparando o Rio-Grande (".;~), e por este ácima até 
e~contrar a foz do rio Sapucahy, cujas aguas seguiram, 
VIeram á serra Jaguamimbaba, ou Amantiquim. Transposta 
esta, acharam-se no valle do rio Pú·á-aiba, « peixe mau » : 
--eram realmente te1·emembes (***), transmigrados da foz do 
rio Jaguaribe e da do rio Mossoró ou Apody. 

(*) Corrupção de tapuya. São os tamoyos: os quaes forne
c.er.am, em maior numero, os atacantes da vi lla de S. Paulo, de Pü·a
tlmr:ga, em 1562, sob o commando do goiá-na rebellado Ammy; sem 
duvida por sereiJI inimigos dos tupi-nà-ki ou goiá-nà, da mesma procedencia, 
por cruzamentos de tupis, como adiante é explicado. 

O significado de « avós , , da.do aos tarnoyos, em relação a outros 
que seriam <netos , , temirnin6s, não encontra justificação historica. Quaes 
os netos? Onde estariam elles ? E' até um disparate. 

. Demais: o nome da família era tapuya; portanto facil de ser 
co
1 
nver~1do em tamuya., que significa • avô , , e este em tarnoyo. Quereriam 

e les chzer-se os progenitores ela família tapuya ? 

. O nome tamuyo, correspondendo por· confusão a uma tribu e a 
um grau de parentesco, certo não é o uuico na família tapuya. O taba-ja1·a, 
< senhor da aldeia , , pode ser confundido com toba~)am, • cunhado, : 
basta a troca do a em o. Como em todas as linguas, ha tambem na tztpi 
Palavras cujo significado depende dos accentos, e, mais ainda, do facto de 
ser .abeJ.ta, fechada, ou nasal a letrlt. Exemplo: Tup ci, • Deus , , tupá, 
' r~10 , ; túpa, <rede de dormir , , túba, «pile , ; p6-árn, • dedo polegar>, 
poa

1
m, •levantao. Dahi a confusão que os europeus faziam de varias 

pa avras. 

(**) E' o mesmo rio Pa1·ánà. Do ponto em que ha a reunião rlas 1 . aguas c o Pw·an'-oyba. é denominado Pa1·ánà; mas, desse ponto para 
Cll lJ•1 c' ]• ·· rv. z p ' , · , ', '-to-~.rranc e. m·an -ayba, <no mau ». 

. . ~a lü·.gua tupi, a palavra pm·á-na significa < proximo do mar , ; 
POletn \JS mdigenas indicavam com esse nome todo e qualquer 1·io grande. 

t . . ('~**) Os te?·emcmbé.s, por serem taP,uya, eram inimigos dos 

O
t!pz-na-aba e dos tu.pi-nà-ki. Em 1562, juntamente com seus parentes, 
s tamuya ataca · · ' 7 ' • ' ' S P 1 1 p· ' t' · 0 

1 
, ' Iam os t up1.-na-m e gow-na em . au IJ c e Jl'a- mmga. 

I Pacrc Ivo n'EVlmux, V iagem ao no1·te do Bmzil, em 1613-1614, 
' 34, cncoutrou lÍ. margem llircita elo rio 'fnry, capitania do Ma-
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De seu lado, a família· dos tupú, considerando-se a ' 
nação privilegiada, disputava a todas as outras a hegemonia; 
e, · pois, eil-a dividida em tupi-nà-abá e em tupi-.nà-ld, 
procurando expansões, desde a fóz , do rio Xingú, no Amazonas, 
até a serra Ibiapaba, depois de terem atraYessado os rio.s · 
Araguaya e Tocantins, a serra dos Crixas e as chapadas 
das Mangabeiras. Da serra Ibiapaba expulsaram os taba-jaTas; 
e, após annos, dahi espalharam-se em tribus para a conquista 
da costa meridional, até Cananéa, fazendo cstaçoes mais ou 
menos demoradas em lugares abundantes de peixe e de 
caça. 

Foi - por isso que, no tempo da descoberta, impellido:S 
·. para o sertão os taba-ja1·as e os te1·emern.bés, os tupis forani 
encontrados senhores do littoral, desde Ibiapaba até a fóz 
do rio de S. Francisco; e, clahi, os tupi-ná-lc/, haviam . con
tinuado a migração até Cananéa. Os ccwib-óca, seus inimigos, 
que bem os conheciam, nomeiavam por tupi-ná-lc't tamhem. 
os goiá-nà e") ; sem embargo de alguns _çhronistas conside-

r anhão , tribns dessa nação, - sempre irreconci liavel com a nação tupi-nà-abá. 
Elle escreveu - t1·emembés: « de estatum regular, não gostam ele fazer 
casas e hortas, contentam-se com choupanas, e são vagabundos; sua 
robustez é tal que seguram o inimigo pelo braço e o atiram ao , chiio. • 

(*) O padre F.BHNÃO GumtREmo, na obra supra-citada, corres
pomlcuLc aos annos de 1 1>06 e 1607, edicção ele Lisbôa - 1609, referindo-se 
a uma carta do padre mi ss ionario Jeronyrno Rodt·igues, menciona a · 
denominação tupinachins como dada pelos ca?·ijús aos goiá-nà. Essa deno
minação é a mesma tupi-n-ikis, que, segundo alguns, significa • tupi 
vizinlw »; c em tal sentido teria sido empregada. l\'fas, não é aquclle 
o significado; sim, o de c tupi parente ruim • , porque goiá-nà é proclucto 
crm:ado com tupi, assim como tupi-nà-kL K~, • espinho >. 

De fa.cto, depois de chegarem ao Cabo-Frio, esses tupis, acom
}Janllan\lo o littoral, são encontrados entre ltanhaen e Cananéa, c em 
Pirá-tininga, como o escreveu fr ei GASP.Alt DA lYIADHE DE D1ms, 1Jfemo1·ias 
1Ja1·a ct histo1·ia da capitania de S. Vicente, I, ] 36. 

Alguns chronistas sohiam confundir essas denominações e até as 
tribus indigenas, como vê-se na mesma obra ele fi.·ei GASP.AH DA lYIADRE 
DE DEus, I, 137 e 138; mas, neste ponto, coincidem todas as narrações, 
para affirmarem a existencia de tu1Jis no littoral, desde o rio 1?-i?·i-pinmga 
até a lagôa dos Patos. A cm·ta-memo?·ia de Diogo Garcia, 1527, referindo 
o encontro ele um Backilfer (bacharel) em um lugar aos 24 gráos sul, 
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rarem tapuya os mesmos goiá-nà, allcgando para isso falsas 
razões tiradas da desincncia commum á . denominação de 
outras tribus da mesma nação. E tupi-nà-lci foram os 
que recebe'ram em 1500 o descobridor Pedro Alvares Cabral, 
segundo o affirmam os chronistas em geral. (*) 

Em verdade, em 1500, os tupis povoavam mais de 
metade elo territorio, denominado postel'iormente BRAzrL, 

accresceutava : . . . . • y esta una gente ali con e! Bacbiller que comeu 
carne umana y cs mui buena gente, amigos mucbo ele los cristianos, que 
s~ llaman Topies. • E com referenci:t nos ca1·ib-óca, escreveu adiante: • ... un 
no que se llama e! r io de los Patos que está a 27 grados, que ay una 
buena gcneracion que bacen mui bnena obra á los cristianos, e llamanse 
los Can·ioccs . . .. » 

(*) Nesta investigação das procedencias dos indigenas elo Brazil, 
occorreu-nos a suspeita ele serem desses mesmos tupi-nlt-kz, que rece
beram a Pedro Alvares Cabral em 1500, as aldêas encontradas por 
~1:artim Afl"o1~so de Souza em Ge1·ybatyba e em outros pontos do littoral, 
Já então emigrados para o sul e alliados aos goiá-nà, de Pi1·á-tininga, da 
mesm~ origem ou familia. E, em consequencia, seriam João Ramalho e 
Antmuo Rodrigues, com nomes mudados, os dous grumetes, referidos por 
PEno V .AZ C.Al\UNBA, que se deixaram ficar em terra, quando a armada 
de Cabral levantou ancoras e zarpou de Porto Seguro. Não só o facto 
de terem sido encontrados juntos, na mesma região, como tambem a 
edade de cada um dell cs em 1500, que seria a de dezoito a vinte annos, 
confirmam-nos na crença supra-exposta. 

1" Pa1:ece tambe_m que Francisco Chaves, ou o ba_cha1·el,_ encontrado em 
D2 7 por D10go Garc1a e em 1531 pelo mesmo Martnn Affonso de Souza, 

~111 Ca~anéa, conf?rme a nota ultim~ do capi tulo segundo da parte histori~a 
Fc.ste _h vro i e D10go Alvares Correa., encontrado em 1537 pelo donat.ano 
'/ anc1sco Pereira Coutinho, na Bahia, conforme o mesmo capitulo segundo: 
~,to talvez os dons degredados, egualmente com nomes differentcs, abau-
onados em Porto Seguro por Pedro Alvares Cabral. 

d P_ara essas suspeitas concorre a falta absoluta. de oxpli caç~ões 
a. su~ vmcla a aqnelles lugares. Da parte delles, mcomprchensivel 

rnysteno. Da parto dos chronistas, só e somente conjecturas. 

n R . As narrações elo padre SnLi.o DE VASCONCEr,Los, de SEDASTliO 
L\ ocru Pn•rA, de frei ANTONIO nE SAN'l'A MARIA J.ABO.A'l'ÃO, e de 

~:~~r~s. acerca de Diogo Alvares Corrêa, ~ão puras lendas. E nuuca 
XlStlo tal naufragio. Frei A. JA BOA'l'ÃO accrescentou a do nome Cam

D~t.ní-gu.açú, <Dragão sabido do mar : , como dado pelo gentio ao dito 
logo Alvares Corrêa . 

. o facto de mudarem elles os nomes é explicavel em degredados: · o mais a 1 ' me a em grumetcs, incursos nas penas de deserção. 
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ainda que fragmentados em centenas ele nações, e estas em 
milhares de aldêas. E, se bep1 co-existissem muitas tribus 
de outras procedencias, aqui e, alli, em tão vasto territorio, 
a hegemonia não podia ser contestada a · elles, cuja era a 
multidão; esperando todos ' apenas b advento da descoberta 
para vincularem-se christãmente. Os usos, os costumes, os 
ritos, eram os mesmos, desde o rio Amazonas até · o Rio 
da Prata, d(~scle o littoral Athlantico até encontrar a nação 
antis: - attestanclo assim uma só nacionalidade. E, se a 
lingna manifestava algures alguma alteração, ,não era talvez 
senão á maneira de pcttois, vasconço, ou algaravia (*); sendo, 
porém, possível que nem mesmo essa ligeira alteração existisse 
senão na imaginativa dos viajant~;s, que, por serem de paizes 
com línguas diversas, entendiam e escreviam variamentc 
o som ou o sentido phonetico das palavras da 'língua tupi. 
Ou, como pensa V ARNHAGEN (*'~), os suppostos dialectos 
não senam senão a linguagem ele tribus transniigradas. 

Os tupis consideravam-se a nação primeira, a nação 
pri vilegiacla, dizendo-se da « primitiva geração )) . C**) 

(*) Por exemplo: os que habitavam a regiáo desde o Rio de 
,Janeiro, não pronuncmvam as articulações consoantes finaes, como o 
mostrou VARNHAGEN, H.isto?·ia ge1·al elo Bmzil, II. 

(**) Ffist01·ia ge1·al do B1'azil, II; onde cita; em nota, no mesmv 
accôrclo, GAND.Avo, GAnnmL st>AnEs, padre JoÃo DANmr., e .D'OnmGNY. 

·(***) Acerca dos indígenas elo Brazil, convem lêr na Reuista do 
instituto Efisto;·ico, Geographico e Ethnog?'aJJhico elo B1·azil: 

A. GoNÇALVES DIAS, Brazil e Oceania. Trabalho ele subido 
morito; embora nti.o o tenba.mos seguido em muitos pontos. Na citada 
BcuistcG, XXX, pags. 5 c 257, segunda parte; 1867. 

lGNAOIO A ocroLI DE CELti~UBIItA E SILVA, Disse1·ta.çcio ltistol·ica, 
ethnogl·aphica e 1Jolitiw sob1·e a.s tr·ibus aboTigenes. Trabalho tambem notavel. 
Nu Revista., XII, pag. 143; 1850. 

D. J. G. DE :M:AGAT"RÃES, Os indigencGs elo .B1·azil pemnte a ltisto7·ia . 
. Na Revista, XXIII, pag. 3; 1861. 

GABRillL SOARES DE SouzA, Notic·icG elos Ttt?Jinambás. Na· Revistct, 
I, pag. 201; 1839. Excerpto_s. 

E ainda GABRIEL SoAltES DE SornA, Rotei•·o ge1·al. Na Revista, 
XIV, pag. 1; 1851. E' esta a obra principal, e completa. 
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De facto, Ypi significa «cabeça de geração ·>>, «primeira 
origem >> ; e, porque a letra T, anteposta a um substantivo, 
na lingua tup1·, conforme á regra grammatical ensinada, pelo 
padre Lurz FrGUEIRA, o faz reflexivo de si propóo, Typi 
vem a significar « os da primitiva geração». 

Por isso mesmo não concordamos com V AitNHAGEN, 

quanto á procedencia dos t11pis: ainda mais que os confunde 
com os caTibs, para reconduzil-os legendariamente, na série 
dos seculos anteriol'es, ao famoso cerco de Troya, por causa 
da semelhança do nome ca1·ibs, cm·y's, caryyos, com o ele 
ca1·ios, da Asia Menor. O cerco de Troya, por muito 
entranhado na csr.uriclão dos tempos, tornou-se assumpto 
mythologico; · e nem os cm·ibs, tribu nomadc, já sabendo 
usar do arco e da flecha por ser mistiça com outras do 
M exico, descendentes do cruzamento com samoyedas, ou, mais 
cer~amentc, com scandinavos, podem ser considerados origi
nar~amente tupis, ainda que depois, como vencidos, ou por 
efferto de cruzamentos, muitos aceitaram a lingua, os usos, 

RICARDO FnANCO DE AULEIDA SEnttA, Pa?·ece?' sob1·e o aldeamento 
dos ~~dios Uaicunís e Guanás, com a clesc1·ipçcio tle seus usos, ?·eligicio, 
esta.btlulade e costumes. Na Reuista, VIf, pag. 204; 1845. E XIII, 
pag. 348; 1850. 

J. :iVI. PmtEIHA n'Ar,ENCL\STltE, Jl:Iemo1·ia clt?·onologÚa, histo1·ica 
c co?·og?·a.pltica ela p1·ovincia elo Piauhy. Na Revista , XX, pag. 5; 1857. 

l . J. NortBElt'l'O DE SouzA SiLVA, JJferno1·iu histori ca e documentadct 
c a.~ nlelêas ele índios · da p1·ovincia elo Rio ele J anei,·o. Na Bevista, XVII, 
pag. 109; 1854. 

Padre J 0}\0 DAtfiEL, Thesou?·o descobm·to no maximo ,·io Amasona.•, 
~~r8tc segunda. Na. Bevista, II, pags. 321 e 329; 1840. E UI, pags. 39, 

::> ' 282 e 372; 1841. 

t A. L. lVf. BAENA, Observações ou notas illust?·ativas ~lo p?·imeÍ?'Os 
1·es · z N capLtu os ela pm·te srgunda elo c Thesow·o clescobe?·to no 1·io Amazonas ». 

a. lleuista, V, pag. 253; 1843. · 

. z· J. J. MACHADO DE OrJIVEUtA, Condição social da mullte!' ent?'C os 
me tgenas do B?·a.zil. Na Bevista, IV, pag. 168; 1842. E mais, Idéa ele 
uma ~tnica divindade, VI, pag. lô3; 1844. · 

e . E as cartas dos padres MANOEL DA Nonn.EGA? JosÉ DE ANcrnE'L'A, 
v· outtos, esparsas na mesma R evista. Além de vanos trabalhos sobre 
tageus c explorações. 
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os costumes, os mythos dos tupis. A procedencia destes é 
a familia polynésia, que, como ja dissemos, estabeleceu-se 
primitivamente na costa occidental da America meridional: 
foi esta a p1·imeim ge1·ação. Denominaram-se úrpis, exacta
mentc para distinguirem-se dos cruzados com os samoyeclas c 
outras familias do ramo hyperboreo. C'") 

. A família polinésia poderia proceder ele povos do 
sul ela Asia, por ventura tambem da Ethiopia e elo Egypto, 
e até ele heróes troyanos. Mas, o historiador não tem 
necessidade ele penetrar -tão longe com suas investigações; e 
aquelle que o tenta-r, por muito arrojado, não deparará 
afinal senão a fabula. .E'-lhe bastante poder affirmar que 
os tupis descendem Jaquella familia oceanica; ainda que 
esta não usava o arco e a flexa, - instrumentos estes 
trazidos pelos sam.oyeclas quando invadiram a America 
septentrional, e tambem pelos scanclinavos. 

Os descobridores e os pnmerros colonos foram 
tan:rbem induzidos em mais ele um erro,- entr:e o;;; quaes o 
de estranharem as continuas guerras entre varias tribus~ ou 
mesmo nações. Não eram lnctas selvagens, c sem uma razão 
politica: - eram o eterno combate historico das hegemonias, 
ele que, para não citar outros exrmplos, foi theatro tam bem 
o tcrritorio da Grecia antiga. Aquelles primeiros colonos 
deixaram-se levar por apparencras. Vendo · nos indígenas a 
mesma cór C*), os mesmos usos, costumes, ritos, c, mais 

(*) Attenda-se á tradição r etro-mencionada, existente entre os 
indi genas do Maranhão, e referida pelo padre Ivo n'Evrmux. Essa tra
di ção explica tamb ern a denominação tomada pelos que emigraram para a 
região que depois foi nomeada BnAZIL. A tradição naquelles indigenas 
vale para todos, até o Rio da Prata e o rio Paraguay; porque a povoação 
de tupis, em toda a r egião bra.zilica, foi feita successivamente, de guerra em 
guerra com os ca1·ib-6ca, impellidos por aquelles, do norte para o sul, e afinal 
quasi de todo destroçados os que não foram absorvidos nos cruzamentos. 

(**) Os mais claros, quasi brancos, pintavam a pelle com a 
massa m ·ucú ( bi.t·a O?·ellana, de L:mNEU ), e com outras plantas tintureiras, 
a fim de parecerem tu1'is:- dahi o engano de muitos viajantes, que não 
viam senão pa1·do-vennellw. Os mesmos tupis, para mais avermelharem a 
pelle, tambem · usavam ela mesma massa. 

Ptwece que a côr avermelhada era a mais nobre. 
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ainda, a mesma lingua Cf), acreditaram que eram da mesma 
procedencia. Dahi a icléa - ele que oram povos que se 
devoravam a se exterminarem. . 

· Mesmo após a descoberta, a lucta entre as · tros 
~amilias, a tupi, a ca1·ib, a tapuya, continuou, como que por 
Impulso natural. Por isso, os t11pi-na--abá foram muito 
amigos dos francezes, no Itio de Janeiro, na Parahiba, no 
Maranh~to; e ad versarias dos portuguezes. Os ca1·ib-óca mos
traram-se sempre mais affeiçoados aos hespanhóes do que a 
quaesquer outros europeus. Os tapuya, ao inverso, foram 
constantemente, e em todos os lugares, muito cledicadcs aos 
P~rtuguezes; e, se os tanwya divergiram dessa propensão, 
~01 sem duvida porque os padres da Companhia de Jesus, 
Iliudidos pelos tupi-nà-lct ele Pirá-tininga, os fot;çaram por 
dcsagntclos a procurar a alliança dos francezes, commandaclos 
por Villegagnon, em Guanaba?"a ('~*), depois da derrota 
soffrida, aos 1 O de Julho de 15 6 2, em S. Paulo. 

Nesse combate de 10 ele Julho de 1562, como que 
para manifestarem, ao menos uma vez na vida, o accórdo 
indígena contra os invasores, estiveram representados, e 
~·cunidos . contra a villa de S. Paulo, tupis, ca1·ib-óca e tamuya, 
Isto é, as trcs famílias brazilicas que foram sempre inimigos! 

A derrota não separou senão os cm·ib-óca, os quacs 
volt.aram á região habitada pelos de sua família. Muitos 
tupz-nà-lct ou goiá-nú, preferindo deslocarem-se a submet
tcrem-se aos portuguezes em Pi-rá-tininga, tomaram a clirecção 
sudo:stc, c estabeleceram-se na serra A puca-rana, além. 
do l'lo Tibagy, onde em 1661 Fernão D ifts Paes Leme 
os encontrou ('"'1'"·), divididos em tres reino~, corno adiante 
l11clhor diremos. Mas, os outros tupú, isto é, os tupi-nà-abá, \ ---1 (*) Algumas nações, além . elo dialecto proprio, tendo necessidade l e reJa -' çoes com tupis, fallavam tambem a língua gcml, que era a tupi. 

(**) Rio de Janeiro. 

I: . (***) PEDRO TAQUES, Jl:obil-ia?·chia Paulistana, na Revista dó 

l '~~tttt~to histm·ico, geog?·aphico e cthnogmphico do Bmzil, XL.'\Y, parte 
llll'llolra, pag. 106 a 109. 
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e ·tambem os tamuya, ainda que uumigos naturaes, p·or 
serem ta:puya, julgaram necessario continuar a. alliança, e lá 
voltaram para; Guanabára, a fim de auxiliarem os francezcs, 
1563 - 1572. 

A final, 15 72, derrotados definitivamente, c · vendo 
mallogrado o plano de apoderarem-se da nascente cidade el e 
S. Sebastião do Rio ele Janeiro, dirigiram-se em tribus para 
a Parahiba e dahi para o Maranhão . C), onde os francezes, 
em 1612 - 1614, já os encontraram: isto é, os tupi-n.à- abcí, 
na ilha C'·"·); os tam:uya, por serem tapuya, no continente, 
em communhão com os da mesma família local, e portanto 
já tambem em hostilidade com os tupi-nà-abá. 

Expulsos os francezes; que estavam na ilha do 
Maranhão sustentados pelos tupi-nà-abá, estes foram per
seguidos por J eronymo de Albuquerque e por Diogo de 
Campos Moreno; - até que abandonaram o littoral, e foram 
em clirecção ao rio Amazonas, - cujo curso subiram até 
a fóz elo Caya·ri (Madeira), onde, a vinte c oito 1cguas 

(*) DAviD B, W .A.RDEN, Histoi1·e du B1·ésil, . I, 1572; onde cita 
R. SouTHEY, Histo1·y of Bmzil, capitulo X. · 

Naquelle tempo, como j á foi exposto na pag. 144, capitulo VII, 
parte primeira deste livro, o nome ltfcwanhrT.o era attribuido ao rio lVIeary 
ou mesmo ao rio Itapicurú. 

· (**) Por isso, denominada nessa epocha - - Ilha dos tupinambâ.•, 
por terem dahi expulsado os ta1Juya. O uome incligena era Caá-apoám
assú : caá, ~ floresta » , ctpoám-assú, «globo ou llola grande • : -« ilha 
grande •· ' 

O padre ANDllÉ DE BArmos, Vida do apostolico pacl1·e Antonio 
Viei1·a, 171, referindo-se aos tuj.Ji-nà-abá no Maranhão, escreveu: « Senbo
reavam elles (os francezcs) a ilha, e no continente tinham por si todo o 
gentio , a maior parte dos quaes eram tupinambás, inimigos elos portuguczos, 
e que de Pernambuco se tinham r etirado por força ele nossas armas. • 
Tudo isso é exacto; menos que «a maior parte do gentio, no continente, 

· eram tupinambcís >. O gentio, no continente, pertenç:ia em gera l ao ramo 
tapuyct ; existindo, porém, algnmas tribus cw·ib-óca, como os manajós ( q uasi 
Lrancos ), os taba-jcí1·as e outros. Os pacajá são tambem alvos: 

Acerca desse movimento cmigratorio dos tul>i-nà-abcí, 6 bom lêr 
tambem a obra elo padre CL.A.UDE D'AJmEVILLE, Il-istoi1·e ele lct mission des 
pe1·e.s capucins en l'ú;lc de 111m·ágnan, etc. 
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~cimn, estabeleceram-se em uma ilha granrlc (*), que por 
Isso ficou denominada -· - Ilha gmnde dos tupinambás (**), 
e era dclles exclusivamente habitada em 1640. ('"*1

'). 

(*) O padre CHRIS'l'OV AJ, DE AoUNA, Nu.evo descub?-imiento del 
g?·an ?·io de las .Amazonas, annos 1639-1641, assim narra, no n. 69, o 
qM soube dos tupi-nà-abá: 

. • Veinte y ocho leguas de Ia boca deste rio (Madeira), caminando 
Siempre por la mesma vanda dei sm, está una hermosa isla, que tiene 
sesenta de largo, y consiguientemente mas de ciento de circnyto, poblacla 
toda .de los valientes Tupinamb:í.s, gente. que de las conquistas dei Brazil, 
en tJCrras de Pernambuco, salieron derrotados muchos aiios ha, huyendo 
dei rigor cou que los Portugueses Ies ivau sugetando. Salieron tau gran 
numero dellos, que, despoblando a un mesmo tiempo ochenta y quatro 
aldeas donde estavan situados, no quedo de todos ellos ni una criatura 
que no troxessen eu su compania. 

. « • • • • Hablan estes Indios Ia Iengua general del Brazil, que 
~mbwn corre casi entre todos los de Ias conquistas del Maraí'íon y del 

ará. Dizen tambien que comO' salieron tantos, que, no pudiendo por 
~~uellos desiertos sustentarse todos juntos, se fueron dividiendo en tan 
c Ilatad9 camino, que por lo menos será de mas de novecientas leguas, 
quedando unos a poblar unas tierras, y otros otras; dé quienes sin duda 
estavan bien llenas todas aquellas cordilleras. 

1 « ••.• Ocupa esta Província de los Tupinambás sesenta y seis 
eguas de largo que fenece en una buena poblacion que está situada en 
tres grados de altura . .. . » 

b 
(**) Actualmente denominam esta ill~a- Tupinarnbá·mnas, c tupi-

nam ás illegitimos , , por causa dos ct:uzamentos. 

E' formada, segundo o padre JosÉ DE MoRAES, pelo rio Amazonas, 
1\iadeira p , · · e araua-mrnm. 

c . (***) Na gnerra dos hollandezes é difficil apreciar o verdadeiro 
caracter dos indígenas; porque acompanhariam o temor, a fraqueza, as 
ontemporisações inexplicaveis do proprio governo de Portugal. 

seri Logo que, porém, comprehenderam que os portugnezes tratavam 
cel abme~1 te de expulsar os hollandezes, puzeram-se ás ordens de Poty ( o 

c re Camarão). . 

v O barbaro é assim em toda a parte. Quer saber quem afinal 
encerá, pam seguil-o. 

AI . Se não foram os patl'iotas Poty (Camarão), e Jacaúna. (João de 
}la ~ei~la ), . seu irmão, vindo das bandas do Maranhão com os seus indios 
ti'~ a ll1vadn· o Ceará, o plano hollaudez teria triumphado. Os hollandezes 
d~ ~1 corrompido os inimigos com presentes; e o jesuita paulista, Manoel 
qu f'o:·aes, abusando da influencia adquirida sobre os índios como padre 

c ota da Companhia de Jesus, muito influio a bem dos invasores. 
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A guerra que os portuguezes faziam aos tupi-ncl-abâ 
era · desdP- · o meiado do scculo XVI; e, por isso, ·quando 
Daniel de la Touche, senhor ele la Ravardiere, apresentou 
ao sargento-mór Diogo de Campos Moreno dous inclios, 
vestidos á moda franceza (""), dizendo que eram tupi-ncl-abá, 
cuja ida á França custara mais ele dez mil cruzados, em 
presentes, vestidos, baptismos, casamentos, e que os outros 
dons, trajados de azul, eram P1·ilwipaes da ilha, lmim-pitangá, 
e Japyassú, « homens que, pa1·a ind~·os, elle julgava de grande 
entendimento >> , os quaes desejavam vêr o sargento-mór c 
seus companheiros, por haverem-lhes parecido em seus feitos 
verdadeiras serpentes, de que elles se temiam, o sargento
mor respondeu: « Esse temor é mui de atraz; porque têm 
ja tantas vezes fugido ele nossas armas, que hoje não podem 
buscar mais desengano, que no Buapava hontem ("''*), e na 
Praiva ('"1

'
1
"), e no Rio-Grande ('"~"~'*), donde os levava a 

Esse jesuita paulista, cuja illustração foi notavel, depois ele 
abjurar para seguir a seita de Calvino, estabeleceu-se na cidade ele 
Amsterdam, onde casou-se. Afinal, voltou a Pernambuco; e, apresentando
se a João F ernandes Vieira, a cujos pés lançou-se, r econvertcu-se ao 
catholicismo, e tornou parte activa e muito notavel em todos os combates, 
a começar pelo das Tabócas, cuja victoria foi de grande effeito nos 
subsequentes. 

~ *) A Jo1·nacla elo J.lfamnhão assim os descreve : ' . . . . vierão 
muitos P1'inci.pa es ela Ilha Tupinambás, vestidos de roupas fraucezas azues, 
de panno fi110 coalhado · de flammas de veludo, folha morta broslada de 
troçaes de seda, e nos vazios cruzes do mesmo veludo, como as de 
monteza; e entre elles vinhão dous inclios, vestidos á franceza, de calções 
e casacas curtas ele veludo carmezim, guarnecidas de passamanes de ouro 
fino, e gibões de tela de ouro fino leonado, e suas espadas douradas, e 
dargas ( adagas ) com talabartes de veludo carmezim lavrados de ouro, 
sapatos, meias de seda, e ligas com ouro, e tudo o demais nesta confor
midade, até chapéos Lle castor com muitas plumas brancas, e bandas de 
Pariz de resplandor de prata lavrada, e cruzes de ouro fino ao pescoço 
como homens do habito de S. Luiz. Trazião comsigo suas nnüheres 
moças, francezas brancas, vestidas de Damas, com taes cotas, vestidos e 
adereços, que tudo era seda, guarnições e ouro, -em que se manifestava 
a tenção, com que estas despesas ditas eram feitas. , 

(**) Ibiapaba, serra talhada. 

(***) Pa1·altiba, capitania. 

(****) Rio-G?·ande do No?·te, depois ca})Ítania. 
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sna igüorancia, c a . malícia. dos que os acaudilhavam, dos 
quaes todos têm seu castigo,' como JYlingão ("') que, hav~ndo 
quatorze vezes escapado das mãos dos portuguczcs, vew a 
morrer na batalha de Guaxinduba .... )) 

Assim, pois, ao passo que na capitania de S. Vicente, 
até ao meiado do seculo XVII, os tupi-nà-abd installavam-se 
na região septentrional, e os tupi-nà-lá ou· goiá-nà manti
nham-se na serra A puca-rana, eram os tupis considerados 
expulsos completamente do Estado do JJ1amnhão, e das 
capitanias ao sul do mesmo Estado, onde ficou dominando 
exclusivamente a família tapuya, com seus cruzamentos. 

Altos mysterios de Deus ! Os paulistas·, descendentes 
de poiá-na ou iupi-nà-Tc/, no fim . do seculo X VII, e no 
seculo XVIII, acompanhados ·de indígenas daquella família, 
c portanto guardando inconscientemente as tradições ele oclio 
C~ltre tupis e tapuya, invadiram o valle do rio de S. Fran
Cisco, foram ás cabeceiras do rio Jaguaribe, assaltaram a 
se.rra de Ibiapaba, e dahi internaram--se nos sertões do 
Piauhy e elo Maranhão, em hostilidade aos tapuya! (''f,~-) 

h . Já, por ·-egual, no principio do seculo XVII, ~lles 
aviam atacado as reducções do Goára, nas quaes, amda 

que existissem parentes, . os goár'-ani, maior era o numero 
das nações que eram inimigos naturaes dos tupis. --(*) David lVIingan, francez, natural de Dieppe. 

:x::x: r (**) PEDRO TAQUES, obra e lugar retro-citados, pag. 110; e 
~ ~ :X:rn, parte segunda, pags. 163 a 169. 

ha . Sobre os iudios da província do :i\1aranhão, neste seculo XIX, 
S 'z tun bom trabalho do 1uaj o r Fuúwrsco DE P .A urJA Rrmm:w, 1Yiemo1·ia 0 

l7'e as - · · 4 1841 · naçoes gentws. Na Revzsta, III, pags. 18±, 297 e- 39 ; ' . 

um . . Estes trabalhos li.crrca dos indigenas deveriam ser colligidos em 
v a.~ lllllca obra, com as notas explicativas das divergencias entre os 

'
1108 

escriptores. I-Ia nisso uma utilidade política e social. 

13 . A Revista elo Institu.to Histo7'ico Geog7·apldco e Etlmogm11l!ico do 
d 

7
·aMl pu Llica tudo o que apparece; m'as deveria ter uma parte critica 

es~s trabalhos. 
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I 

Tanto é certo que, atravéz os tempos, os povos são 
impellidos por méro instincto a não guerrearem · senão velhos 
adversarios, ainda que não sejam conhecidos na occasião 
como taes. A causa é occulta; · a Providencia Divina dirige 
tudo. C") 

As tribus, que habitavam a regiãp, denominada pos
teriormente BRAZIL, não eram balelas de · organisação, quer 
de família., quer de nação. 

De ordinario, viajantes, pertencentes a uma raça 
diversa, desconhecendo a religião e os costumes elos selvagens, 
attribuiam-lhcs a ausencia do mínimo sentimento moral; c 
sobre a ignorancia propria edificavam um grande castello ele 
phantasias. Os pobres selvagens, reconhecendo que estavam 
expostos á escravidão, não podiam deixar de ser dissimulados 
e de desenvolver todos os recursos ele aggressão, segundo a 
regra- na ,quen·a como na gue1·1·a. Porque não se sujeitavam , 
a servir ele escravos aos civilisaclos, preferimlo morrer nos 
combates, eram perficlos, trahiclores, indomavcis, sem ·religião, 
sem moral, sem política. Eram índios de cono, contra os 
quaes tudo era licito, mesmo que fossem postergadas as leis 
divinas. (>\'*) 

(*) Tudo isto explica, até certo ponto, a divergencia, entre os 
povos do sul e os povos do norte, sobre a Indepcndencia do Brazil, 1822 
- 1823. E, no caso de abolição do systema monarchico, terá explicação 

·nos odios indígenas a separação do norte e do sul, que os respectivos 
descendentes mantêm inconscientemente ou por impulso natural. 

(**) Na carta do padre ANTONIO VmmA ao padre pr0vinciaJl 
Francisco Gonçalves, ele 5 de Outubro de 1653, transcripta integralmente 
pelo padre JOSÉ DE MonA ES, em sua Ilisto1·ia ela Companhia ele Jesus 11a. 
e.'\·tincta p1·ovincia elo lria?·ctnltâo e Pm·á, VI, 2, aquclle insigne missionario, 
com a eloquencia que lhe era peculiar, dizia: c De maneira que ao não · 
quererem deixar s:uas terras huns homens, que não são nossos vassalfos, 
se chama. por cá 1·ebellicTo, e este crime se avalia por digno de ser castigado 
com guerra e capti\'eiros; para que se v.eja a justiça com que neste paiz 
se resolvem semelhantes emprezas e com serem as causas tão justificadas 
<:orno isto. ~ 
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Quem compara as n:nraçõcs sinceras dos que prirneiro 
enc?ntraram-se com os indígenas elo Brazil c ·os arrazoados 
apmxonados elos que, tempos depois, não queriam senão 
escravisal-os, . verifica que, se os portuguczes fossem mais 
prudentes e não quizcssem fazer fortuna á custa do serviço 
daqucllcs infelizes, grande resultado teria tido a evangelisação 
ou a catcchésc. A carta de P ERO V AZ CAMINH A C'·), ele 1. 0 

d_: Maio de 1 500, e as dos outros prime~ros exploradores, 
sao a. prova elas boas disposições dos indígenas. 

O.s missionarios em geral l'áo tambem aceordes em 
affinnar que eram povos tfio ignaros de suas praticas que 
bem mostravam estar somente á espera da cvangelisaçno. 
Ac?~1panhavam com muita attcnção c respeito as ceremonias 
reltgwsas; c e"ra · tal a sua confiança nos padres catholicos 
que alguns pagés (>t"'), sentindo o enfraquecimento de seu 
governo espiritual entre elles, l)rocuravam arremedar aquellcs 
padres. (*~•*) 

Náo queremos dizer que não tivessem v1~10s . Bastava-
lhes · a 1gnavia em que viviam. JVIas, por isso mesmo, c 
adnüravel que não fossem de pcior senso moral. E ' certo --8 

(*) Escreveu P1m0 
em nhuuma cobertura· nem 

suas · ' · '· vergonhas ; e estam aa 
em mostrar ho rostro. » 

V AZ CAMINH A, nessa carta: «Andam nuns 
estima.m nhuuma cousa cobrir, nem mostra.r 
cerqun cli so com tanta inocencia como tcem 

inct · (*'!') Piagas ou pogés, é a denomin ação geral dos sacerdotes dos 
me~Y~~as . lVIas,_ GoNyJ~~YE_s DIAS disti.ngue. Se~undo elle, os pagés, _?U eram 
S'' C s, ou etam feJtiCeu·os ·, e muitos reumam as duas funcçoes. Os 
" erclot · · es eram denominados camibas; nome este qu e significa «branco ». 

ll en ·. ~ão concordamos. Os sacerdotes eram os mes mos pogés. A 
con °.1~ 1 naçao camibas era dada, já após a descoberta, aos que os indígenas 

SI cravam .falsos P I'Oplteta's, eomo o attestaram LmtY e outros. 

As tra ]' ~· esta uma materia que reclama investigações serias e profunda.s . 
Os . ' ~ .1çucs entre os actuaes selvagens podem dar o resultado preciso. 
A.nlt Inc Igenas -possuíam a sua theogonia: Tupan, « Deus », Je1·opm·y, 

~ngr.t, Cuntpi1·a., «diabo »! Não ha religião que não exija sacerdotes. 

nados · (*:!'*) .Eram certamente estes os tacs ca?·aibas; talllb rm denomi-
ca?·a~b b • 1 · ld • ' semclh e es, .« J!rop.!Cta s a111bulantes ) ' l)Orque percorr:am as a · eas, a 
ança de nusswnarios. 
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entretanto que, conforme o affirma o padre Ivo u'EvJtEU~, 
estes selvage ns tiveram sempre conhecimento ele -Drns, deno
minando- o Tupan, ainda que não conhecessem sua Essencia, 
U nidade c Trind<"J, clc, matcria inteiramente tlc fé. 

Outrosim, os indígenas do Brazil não eram baldos 
<la organisação ele família, tendo po·r origem o casamento. 

Certamente, sendo pagfws, não podiam praticar senão 
o crtsamento natural. O casamento tinha na lingua tupi a 
pal<n ra corresponrlentc: mencluçaba. Havia tnm bem a palavra 
jemmnenda?', « casar-se i> . O que prova a instituiç<'tó e sua 
pratica, antes que ell es conhecessem o casamento christtio. 

E' verdade que, após a descoberta, apparecen a 
polygamia como urna elas fónnas elo casamento entre os 
incligena.s; mas, além de ser certo que os primeiros explo
radores c chronistas não a mencionam (''~-), parece avc:.·ignado 
que foram os colonos portnguezcs que a introduziram, pelo 
exemplo c.lc sua clcvassicliio C"'), no que eram acompanhados 
até pelos clerigos seculares, como resulta das cartas do padre 
:MANOEL DA No.BREGA e outros missionarios. Os indígenas 
nflo fariam, portanto, seniio imitar a. todos esses que se 
diziam christãos, ·c, mais ainda, sacerdotes. Todavia, era essa 
pratica limitada a alguns Principacs ou caciques C*~"). Os 
ma1s da alclêa, on da naçã o, eram obrigados á monogamia; 

(*) O paclre Ivo n'Evrmux, ·viapem. ao 11o1·te do B1·azil em 
10 1.'1-161-1-, a menciona entre os tupi-nà-abá. E as im outros. Attenda-se, 
porém, á epocha, muito posterior á descoberta; e os tu1?i-nà-abá, encon
trados na ilha do :Marauhfio, eram j:'t viciados pelo contacto com os 
portuguczes e os francezes, na Bahia, Pernambuco e Parahiba, sem fallnr 
nos que teriam estado no Rio de Janeiro. 

(**) E' o caso de dizer- e que a civilisaçr.To não foi senão a 
,qyp!Lilisa çifo. 

(***) Mais ele 11ma vez o padre Jos1~ m" lVIon.Ar.s assignala 
este privilegio dos Principacs, na IIisto1·ia ela Gompanlti,.t ele .Tesus na 
e:ctincta. 1n·ovincia elo J.Y.fa1·anhcio c Pm·á. 

n e:·erinrlo-se :'t mi s. ão <lo padre Antonio Vieira no rio Tocantins 
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c esta lei se cumpna á nsca C:.). E mesmo que a poly
gamia fosse, anteriormente á descoberta, uma instituição 
leg~ l, c privilegio do principal ou chefe, não poderia ser 
senamente censurada. a o·cntios qnc desconheciam a lei 
ébri~tt1, sendo certo que ~ra c tem sido 1;raticada, c, ainda 
neste seculo, é tolerada,-.- na Europa, entre os mahometanos, 
0 nos Estados-Unidos, entre os mormons. 

Mas, em summa, entre os gentios "elo Brazil o casa
mento era a origem e o fundamento da famíli a. A mulher 
g~arclava a mais rigorosa fidelidade ao marido; c grande 
cr1me commettia clla, infrincrindo-a. Para com os filhos, 
desde que nasciam até que~ se casavam, o pae c a mãe 
eram extremosos em amal-os, e tambcm em corrigil-os. --(~1 16.">3, escreveu que, quando chegaram á povoàção dos Poquigoár~s 
co ev~m ser os poty-goáms ), o cabo e capitão da tropa, c ~omo traz~a 

mstgo um mulato, grande língua ( interprete), por sua mtervençao 
mandou praticas aos índios Principaes se não mettessem com os padre , 
porque sem duvida os haviam privar das muitas mulheres que tinham ». 

. (*) O general Cou-ro MAGALEI,il,S, O Selvagem, JI, 5, demonstra 
q~te fot exagerado, e até mesmo fa lso, o testemunho ele antigos chronistas, 
~~~ c ~a~am a. 11olygamict c.omo instituição reconhecida ~ntt:e os inc~ig~nas 
1 Bt aztl. Mmto concorreram para essa opinião as descnpçoes pessumst.a 
c e alguns elos padres da Companhia de Jesus, sem o exame da origem 
~t da data rerdadeira do abuso; tanto mais que o pad re l\L\NOEL DA 

1 OIJREGA, em suas cartas escriptas da Bahia e de Pernambuco, confundia 
la mesma cen. um as devassidões dos colonos e dos clerígos portuguezes 
~ acJuel~e abuso entre os indígenas, sem prescrutar e determinar as 
ecessan as origens ou os · contacrios de taes immoraliclades. E é certo 

(Jue só d · I '· " · S I,. ' . . r·. c ·'- · _ ep01s c a cuegada de l\fartim Alfonso el e , ouza a Jra-tmmga, 0 1 

Ju e~Joao Hamalho ''animou-se a ter mais de uma mulher. 
V O citado-escriptor as im escreve: «Em minhas viagens, tenho 
t~ estado em mais de cem alclêa de selvagens .. .. . De minhas observações 
t. 

1?1 
_ resultado sempre- que na famitia indi crena existem : desde as insti-

Ut çoe . 'd " q s n gt as e de uma severidade de costumes que excedem a tudo 
it~1fnto a historia nos refere, at.é a comm unhão das mulheres. Refiro-me ao 

c 10 qUe nrl o está ca.tecltisad o. • · 

de Accrescenta o me. mo escriptor: c Não se entenda por communismo 
l1l mulheres alguma co usa de semelhante á. }Jrostituição; . . . . naquellas 
""resm1as tribus, onde ha esse communismo, as prostitutas são tidas em 
" anc c desprezo. » : 

I 

po · O que parece é que esse communismo não é senão a polygam~a; 
de

18 
que. h n. a apropriação de mais de uma mulher, para uso exclusiVO 

um so homem. 
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De um rigor, só correspondente . iL necessidade ele 
fazer obser·var a ordem moral, em uma aldêa composta de 
varias famílias, era a educação de respeito, dada ús creanças 
c aos jovens, para com os mais velhos. Foi isto o que mais 
sorprcndcn ao padre Ivo n'EvREux, durante os dous annos 
que passou entre os selvagens: « Nin6ucm deixará de adnii
rar-se comigo, vendo o só poder da natureza ser sufficientc 
para. fazer que os meninos c moços guardem respeito :lOS 

mais velhos, e que estes sejam contidos no que é exigido 
pela. diversidade das eda.dcs. » 

Tambem entre os selvagens do Brazi1, a familia. 
formava. parentesco de ascendencia. c de descendencia, c 
tambem de collatcraes. Escreveu o mesmo já citado padre 
Jvo n'EvREux: « Brota o primeiro ramo elo tronco de seus 
avós, que ellcs chamam T amoin (""); e debaixo desta 
denominação compre11cndem todos os seus antepassados, desde 
N oé até o ultimo de seus a\·Ós: causando aclmi.i:açtio como 
se lembram e contam de avó em avó, ao passo que na 
Europa é-nos tão clifficil remontar além do terceiro avó, 
sem recorrer a apontamentos. >> 

Comquanto tivessem a palavra tamuya para designar 
os (( avós em geral, inclusive os innãos destes )) c~*), a 
mesma. palavra ainàa significava especialmente · o « avó 
paterno », como que indicando que esse era. o avó principal, 
por ser tronco do ramo prin1eiro na famil ia, que era o do 
pae.. Tambem o avó paterno era denominado a1·ya (*>:·*), 
quando considerado isoladamente, on sem relação com o 
ramo segundo dn. família, que ern. o da mãe. 

Cada um desses ramos consangumcos começa v a. no 
avô, ou pac do pae, c na avó, on mãe da mãe. 

(*) Deve ser tmnu,yo, c nvós de uma c de outra parte », isto 
6, patrrnos e maternos ; comprehendiclo os irmãos delles . 

(**) Tam bem os romanos, além ela palavr~ av 11 s , que designava · 
o pae do pae -e o pae da mãe, tinham a palavra avuncu.ln.s para designar 
o tio, irmão da màe, e os irmãos da avó, da bis-avó e ela ter-avó. 

(***) A língua latina tinha avus, «avô • , a uia, « avó ,; , A liugua 
tupi tinha cl?'ycr , « U\'Ô >, a l'i,yiá, « :l i'Ó >. 



Ramo p(Jrte?·no _ 

Ramonha - avó. -
Tuba - pae. (*) 
Tay1·a - filho. 
JJ!Iü - irmã o. 
Ceylce1·a - irmã. 
T t1tera - tio . . 
T encly1·a - sobrinho. 
T emiminó - neto. , 
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Ramo matenw 

A 'riyiâ - avó. 
Cy - mfic. C1

) 

Ta,r;v1·a - filha. 
Iú bym - irmfio. 
A nú'í- irmã. 
Aúeé --tia . . 

' . 

T emiminó-1·aya - bisneto. 

Rencle1"Ct, -- sóbrinha. 
T,em.icwi?·on - neta. 
'l'emiariron-1·aya - bisneta. 

Além disso, havia ainda entre os irmãos a distincvão, 
tiquy1·a, « irmão mais velho », c teque1·a, « irmfi. mais velha », 
nos dous já referidos ramos, indicando uma hierarchia 
domestica, c mesmo talvez socia l, isto é, da família para 
com a sociedade. 

Tambcm é digno ele attcnção o systema do parentesco 
por affinidadc. 

Ramo pate1'1w 

Tatuba - · sorrro. T . , :s 
av:ro - sooTa T , o ( . 

r ·CIJ.(U-m ena - gP.nro. 
T.azJ•at-! t - nóra 
'P . v • 

oba)aTa - cunhado. 

Ramo 1nate1·no 

Jll encluba -sogro. 
Jlil!ncly - sogra. 
J:>euma - genro. 
llfembym-ty- nóra. 
Ukei - cunhada. 

filh O ~ac de família não tinha ·enteados; porque os ,_ 
os antenorcs de sua mulher eram considerados « filhos 

elo irr1 - · 11 :fill ] · -• lao mats vc 10 desta » ; c as :filhas, e 1as oa JrnHt 
mais velha .». A mulher lJorém contra h ia esse parentesco ----- ' ' 
J. ~ t .C*) Os iudigeuas, em communicacã.o com os missionarios, ou 
" ca echiS'ldo b ' .~ corru _ ·' s, usam tam em das palavras - paya. e maya, que sao a 

PÇa.o el as palavras da lingua portugueza - pac e mãe. 

lincrua ~sta aclvertencia é necessaria; porque alguns cliccionarios ·da 
o ' tupt trazem tam bem aq uellas pal:wras-p aya c maya. 

ou ·úba. O ;general_ C~U 'l'O lVIAGAW.i 1 ·: s~ O Seluagem, cscr_cv_eu tliúa, ?'líba, 
S ' mas o prm1cn·o, túúa, é o lllUJ S geralmente aLluuttido. 
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com os filhos c as filhas anteriores de seu ~nm·ido, .flfembym
amií, « enteado da mulher » ; 'l'l?el1~hyra-cú, « enteada da 
mulher ». ("'') 

O homem c a mulher, 
humana, eram assim designados: 
cunhã, « a mulher ». , 

em geral, ou como especiC 
apgrlua (*~''), « o homem »; 

Para distinguir da classe dos solteiros os que eram 
casados, diziam assim: rnendaçareyrna, « pessoa solteira », 
mendaçanl, « pessoa casada » ; bastando ' antepôr a palavra 
apgâua, ou a palavra cunhã, para determinar o sexo dessa 
pessoa. 

Em relação a família, as designações eram outras : 
muna, « marido >l , temú·icó, << esposa ». 

Os filhos ou as filhas de irmãos, sob o nome 
generico de me1~byra, eram considerados tambem irmiios 
entre si; porque os tios c · as tias consideravam-se tambem 
paes e mães de toda aquella próle collateral. Só após a 
descoberta, os indígenas começaram a conhecer c a praticar 
o tratamento de p1·imos c de primas. Basta a.ttencler para 
as palavras em lingua tuzn', designativas ele ú·mão c ele 

· irmâ: tambem significavam « o primo do homem », « a prima 
do homem », « o primo da mulher », 1!. a prima da mulher >> . 

Eram tão rígidos na instituição matrimonial, que o 
casamento era um clevcr geral, logo que attingiam a ecladc 
precisa. Os filhos bastardos, conforme seu sexo, tinham a 
clenominaçüo gera l - mft-çatilcoera on am'lí-çatilcoe1"a, «filho 
ou fi. lha de bôrra ». 

A temú·icó, « esposa )) , que adulterava, era expulsa 
da alclêa como indigna: nao mais a denominavam temú·icó, 
« esposa », nem mesmo mendaçm·a, « casada » ; mas, desli
gando-a de todos esses laços, a clesignavam simplesmente 

(*) Os filhos, em relação ás mães, eram geralmente denorniuados 

("*) Outros oscrevclll a1J'iaúa. 
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por cunhü-im ena-momoxiça1·a, « mulheT que envcrgonhára. o 
marido ». Tambem isso equivalia su:1 separação do marido 
ou o « di Yorcio », j ernornbóre-ia:mi; além do desprezo geral. (*·) 

Um ponto fica averiguado em honra. dos incligenas 
do Brazil: - não existia a polyand1·ia : r, ·ao contrario, elles 
a desconheciam. 

Quem tem leitura de obras especiaes qtw- tratam 
dos systemas de parentesco entre os diversos povos da terra, 
nas differcntcs epochas dos respectivos desenvolvimentos, 
aproxima. immecliatamcntc dos esq11irnáos c ta.mbem llos 
polynésios os indígenas do Brazil e~') : tanto ü certa sna 
proccclcncia, ele uns c ele outros, como jft foi demonstraclõ." 

(*) As apreciações de VAHNlHGEN, Tlisto?·ia ge?·al elo B?·a; i !, IV, 
acerca das relações ele familia entre os indígenas, uão Re apoiam em 
chroni sta ulgurn , nem em informações ele quem andou pelas alclêas. 
':'A UN!l AOBN. escreveu-as, . cgui nclo a toada dos que entendiam que os 
Indios eram .féras, sem prin cipius e som costumes. Tornaram-se, sim , 
f eras, para escaparem {L escravisaç5o; pois que, r ecebendo os dcseobridores 
com uma inn?cencia ta l que muito os encantou, depois viram- e enganados . 

. , (**) J. LunnocK, L es orirtines ele la civilisation, I V : < . . . . les 
h eres et lcs soeurs d'un granel-pore s'appeleut rcspectivcment gmnd-pc1·e et 
granel' ?11e?·e ;. . .. ra.ppelle clairemrnt une époche oü le fr ere el e la mer o 
ct le fr cre 1hr pere étaient consiclérés cornme pe?·es , la soe ur de la mere ct 
l.a . soeur dn pere, comrne meres, ct oü leurs enfant., par conséquent, 
ct.aiCnt co ~1 sid erés cornme f re?·es. . . . . Enfi n, pourquoi les freres et las 
soe t~rs 1lu grand-pere s'appclleraient-il s granrls-pe?·es et [f?'ctncl' m ns, 'il n'y 
U.Ya1t cu un temps ou les freres et les soeurs du pere portaicnt Je uom de 
Jlàt·cs et de meres ... . ? » T~to escreveu o citado J. LumJO CK acerca elo 
}lnrcntesco entre os esquimáos. 

. Quan to aos poly né.sios, A. GmAUD-TEULO.N, L es o?·igines de la 
.twmille, ll, § 1. 0 , examinando o. pnrcntcsco entre os hawa'is, e crcveu: «La 
ll?menclature des termos el e parenté chcz ces iusulaircs 11 0 mentionne que 
Ctn,'l deg?'és de cousauguinit.é : G?·anrls-parent8, JJC! 1'ents, f?·eres et o5a!U ?'S, 

e?~fant,s, l7etils-en.fanls. » E, em seguida, pa s a a classifi cai-os do seguinte 
modo: 

a ) O protagonista, suas irmã.s e seus irmãos, e os sobrinhos. 

, , b) O pae, a mãe, ·eu.· irmiios, suas inuã.s, c seus primos. 
q loutcs CC' S )Jel'SO!lll CS SC II OJJIJ1JCJJt l iiC S pi!?'es ct me·res, - III CS parcnls, dali. 
le s eu ~ latiu de gcnito1·e;;. • ·· 
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Tambem não faltava: aos indígenas do Brazil a 
organisação política. 

Mas, antes de cxpór o mechanismo governativo, é 
nccessario determinar o seu modo social: 

a) Uns viviam em aldêas ou taba, compostas de 
quatro até seis ~ ~ abanas oblongas, óca; dispostas todas em 
quadrado, com uma praça no centro, Ór;a-1;ocánt, e accon1-
modando cada cabana ou óca mais de uma família, oú muitas. 

b) Outros vtviam em cabanas esparsas, cada uma 
para uma só família, anrpa; apenas aggregaclos pela VISl

nhança, na mesma regiüo ou no mesmo local. 

Tambem, quer a óca, quer a awpa, eram mais ou 
menos solidamente construídas, conforme o tempo assignauo 
pelos selvagens á sua permancncia no lugar. 

Os topuya · eram os que viviam em cabanas esparsas; 
c, por isso considcrar1os pelos outros indígenas como baTbaros, 
taes eram denominados geralmente por estes. ' 

Todas as outras tribus viviam aldcadas, em taba; c 
estes indígenas tinham-se por civilisados, em contraposição 
aos tapuyo, com os quacs andavam sempre em guerra. . 

c ) O avô, a avó, seus irmãos, suas irmãs, c os primos : • -
c'cs t la section des mes gmnds-pa1·ents. » São os tcrmuya, dos indigcnas du 
Drn<~ il. 

cl) Os filhos, as filh as, c seus primos collatcra es : • qui t.ou~ 
cnscmLlc form eut la classe de mos e.nfants. » ' 

c ) Os netos; as netas, c os re pcctivos IJl'imos : « ce sout mos 
pel i ls~cnfanls . » 

E accrescenta: « ...•. Jes f?'C?·es se distingu.ent entre cux cn .(1-e·rcs 
p lu:J riges et f1·e1·es p lu s Jeunes q ne celui <JUi parle. Les sccm·s se di stin
guent entre elles égalcment suivant leur âge r espectif par un termo spécial. » 

A coinciclencia desses sys temas el e parentesco com o elos incligenas 
do Bra zil é patente. E J. LunnocK deveria admirar-se de que na língua 
tuJJi l1 aja palavras para designarern o « inni'LO mais velho »,, o « irmão mais r 
lllOÇO • , a • irmã mais velha », a • irmii. mais moça », como na Jingua 
Jrauccza c no sanscrito. · .IJas taria lêr a obm do pallrc I vo n'Evm.;ux,· 
Viugem ao ?W?'te do E m z·it e1n 16'UJ- 16 Jí. , I, 23. 
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. Após a descoberta, os tapuya, mostrando-se mais 
faceis a catechése e mais fa vonweis ao domínio portuguez, 
conseguiram prolificar em paz, e tanto que, nos scculos XVII 
c XVIII, foram senhores exclusivos dos sertões rpais proximos 
ao littoral, desde a Bahia até o rio Oyapock. As capitanias 
do E'stado do JJla·J·anhâo não encerravam, em geral, outro 
gentio (*); e clalli espalhavam-se clles para os sertões de 
.Pernambuco c da Bahia, bem como para os ele G oyaz. 

Os que viviam em taba, elegiam um p1·iacipal pam 
cada óca; al ém do maioral, que era o ?1w1·uxdua. Quando 
a nação era composta de varias taba ou aldêas, havia um 
cacique ou ?1'/.ll'f'll J.~Ítlla - assú, especic de rei. c~') 

Os tapuya, porém, tendo embora a mesma organisaç;ã o 
politiea superior ou suprema dos ?11UTuxáua, eram forçados 

(*) O padre FEJ.tN,i.O Gmmn.EmO, na R elaçcio annual elas cousas 
que ji:re?'l'io os Padn,ç da Companhia de J esus, no anno de 1606-1607, 
referindo-se :í. missão dos padres Franci. c.o l)into c Luiz Figueira , 
escreveu: • Chegárão a h uma serra chamada lúigoz,aba ( Ibiapaba ), donde 
a!.é o Maran hão havia ainda cem Jeguas, mas esLas todas daqui por 
lhante J)Ovoacla.s de infinitos barbm·os T opuyas ... . » 

Confira-se o padre Ivo n'Evmmx, V iagem ao 1w 1·te do B m:: il em 

1613 - 1614 e os demais chronista s. · 

\V A nDEN, I fi.s toi1·e d u. B 1·és il, apoiand o-se sem duvida em do
cumentos antigos, escreveu : « Les tapuya , la plus ancienne raee Jes 
~résilien s étaient si nombreux à l'arrivée eles Européens, qu'on eu cornp!.a 
Jusqn'à 7G nations ou peuplades, dont cli::1cune avait· uu chef particulicr. 
Maitres de toute la côt.e, depui. l'ernbouchure ele la Plata jusqu'à la 
Amazoue, ils occupaient d'.un côté 150, de J'antre 200 li eues de longucur. » 

Mas, em parte isto é pouco exacto ; os ta.puya não pas aram do 
Rio de Janeiro para o sul. 

, (**) Desejaria.mos dar as denominações de toda s as autori
dade·, em sua hyera.rchia. Bem poderiamos acloptar as e criptas por 
Gol'i ÇALYES DIAS ; mas ellc as foi buscar em C. n 'AnnEYIL LB e em outros 
e~trangeiros, que, além de escreYel-ns conform e o som em seus nlphabetos, 
nao era.m muito exactos. Duvidamos da palavra cw ·bet para designar 
N~ cons?lho ela naçfto », como o pretendeu o citado padre C. n'Am1IWJLLJo: • 

• to sena taba-pabé, « toçlos ela tal>a » '? 

_ Os fran
1
cezes escreviam m oussacat em v c;~, de nw?·ull·á ua, • chefe »; 

nau, porém, o stlperior, como já dcixúmos exposto. 
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ao augmcnto dos JWÍnci'paes, não só por seu maior numero 
nas aldêa~, mas sobretudo por se dilatarem estas em grand es 
eircuitos, exigindo por isso maior vigilancia c disciplina, para 
os casos de assalto dos inimigos. 

Tambem os indígenas tinham o fidalgo, moac/o·a; c 
um corpo de nobreza, moacá1·a-etó. Os tapuya, no 1\1aranhão 
c Para, diziam ao padre Antonio Vieira que eram estes 
moacam os seus cavalleú·os. «E porque não faça duvida o 
nome de cavalleiros, h c de saber que entre os índios dcs'tas 
partes hc costume de se armarem algu ns cavalleiros, c isto 
com grandes ecrcmonias a seu uso. Destes se chamão t ambcm 
cavallâTos os que, por nascin~cnto ou por officios, são como 
a gente nobre, . . . . c clelles se escolhem os que hão de 
mandar aos demais. » C") . 

Se assun era no norte, :Maranhão c Para, entre os 
tapuya, m'io menos organi.<:ados politicamente se mostravam 
no sul os goir.í-nà,, quasi na mesma. epocha, 1661, quando 
Fernão D ias Paes foi até it .serra Apuca-rana (**) para 
fazcl-os de.~ce1··, segundo o sys tema daquclles t empos. Toma
remos a dcscripçfto feita por PEDlW TAQUEs, lv.,.o ln7ian:hia 
]Jaulútana. C**) 

« Penetrou Fernando D ias Paes o scrtii o do sul até 
o centro da serra 
naç;'i o G uayr.mniia, 
alguns · annos, para 

da A pncarána, uo reino dos indios da. 
pelos annos de 16 61. Neli e e:xtsbo 
poder vencer a reducçiio daquelle reino, 

(*) E' o que escreveu o padre ANTONIO VLEJ.l1A ao padre pro
vincial F rau,cisco Go nçalves, na ca rta j á citnda de 5 de Outubro de 1 653, 
t r a n ~cripta integra lmente em sua magnífica obra pelo padre JosJ:: D~> 
JYlOBA l ;f3. 

O padre ANTONIO VJEL11A accrescentou : « cstê~, o: ccrvalleú·os, 
nem rcmão, nem ·ervern aos portuguezes , e só os acompauhão na guerra. • 

(**) E~ta serra é actualmente na província elo Paraná ; e ao 
oeste do rio Tibagy, ainda além do rio Ubahy, hoje luah.;IJ. 

Muito au rífera. 

(***) PEDJtO TAQ OJ,S, JYoll'ilionhia P c111 lislr.mo, Wt llcuista du 
.litst·itulo Jlistm·ico, Gcoyn),7Jhico e E lluu·g,·aphico do 111-a ;. Ü, XXX V, parte 
primeira, pn g, lOG a 108. 
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que se dividia em trcs differentes reis, vulgarmente chamados 
Caciques; c ca.da um dclle~ se tratava c~mo soberano, com 
leis ao seu reino gentílico, que praticavam contra os vassallos 
culpados até o supplicio do garrote, .... Eram estes tres reis 
confinantes uns dos outros; e havia muitos annos que 
existiam inimigos com actuaes guerras, em cujas batalhas 
tin_ha, pci-ecido a maior parte da multidão dos seus vassallos, 
c · se achavam já debilitados de forças quando Fernando Dias 
Paes postou naquelles sertões. 

« Eram estes tres reis os seguintes: Tom bü, que 
usava de armas sobre o portico do seu palacio, c eram cllas 
um ramo secco com tres araras vivas, ele sorte que, mor
rr.nclo uma dessas aves, lhe substituía para logo outra, 
porque clellas se animava a emprer.a desse barbaro gentio. 
Era este Tombú o mais poderoso entre os dois reis da sua 
nação c o · mais observante elo cumprimento das suas gentili cas 
leis: · usava de official' como mestre de ccremonias, c este 
era o actual camarista qne lhe assistia no paço c faz;ia rlar 
entra.J.a nellc aos vassallos, que tinham necessidade da 
audiencia elo seu rei. Quando sabia, faóa-se carregar como 
em andor em que hia sentado, c este fingido throno era 
sobre os hcmbros de quatro homens dos mais principaes elo 
reino. Os vass::tllos, l_ogo que viam ao rei, se prostravam 
com os joelhos em tena, com tanta reverencia. c subrnissüo 
que, inclinando a cabeça, beijavam a terra, em cuja positura 
se conservavam até passar o dito rei . 

« O outro rei se chamava Sondei, e o outro, Gravitay. 
A estes tres reis poz; em cerco Fernando Dias Paes, tomando
~hcs as feitorias c plantas de suas sementeiras; c fazendo-lhes 
vêr que o seu intento não era distrahil- os com as armas, 
mas sim estabelecer com todos uma firme amiz;adr, c 
conduz;il-os para o gremio çla igreja. A este intento não 
faltou . a provideneia do Senhor, porque, sem os estrondos 
elas armas e tyrannias das mortes, conseguia Fernando Dias 
a d ventura esta rcducção. 

« Estando já dispostos os ammos dos tres rc1s para, 
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com seus vassallos, deixarem os i·cinos c acompanharem para 
S. Paulo a Fernando Dias, cuja amizade ja estava muito 
adiantada na estimação destes gentios, falleceu o rei G1·avitay : 
o que deu causa para se apressar a resoluçã.o de deixarem 
aquelles sertões e patria de seu gentilismo. Poz-se em 
marcha o grande corpo daqnellcs reinos, c todos seguiam 
gostosos esta transmigração. Nesta marcha fall0ceu o rei 
Soncld; c os vassallos deste c os de GTavitay se uniram 
todos ao agazalho do rei TomMi, que chegou a S. Paulo 
com cinco mil almas de um c outro sexo. Femando Dias 
fez estabelecer · este reino nas margens do rio Tietê, abaixo 
ela villa de Santa-Anna de Pamahyba, para se aproveitar 
este grande numero de gente da fertilidade do dito rio, pela 
ab undaneia de seus peixes c da grande mataria para a 
cultura das sementeiras de milho, féijão c trigo. C') 

« Tomúü, obsenando a desordem dos eatholieo ·, 
quebrantando os preecitos ela divina lei, repugnava o bap
tismo, argumentando com cliabolica teima -de que n;1o era 
boa a lei, que o senhor della não castigava para logó ao 
culpado transgressor ri·*). Todos os demais vassallos se 
foram instruindo nos sagrados dogmas para merceerem rege
nerar-se pela fonte do baptismo. Tombii praticava sem pre 
as virtudes moraes, tendo por norte o lume natural, porque 
jama is se apartou desta _v irtude. Teve granclc amàr ou 
inclinaç<'io sobrenatural aos religiosos ele S. Franciseo; os 
quaes eram ac.:tualmente hospedados do agazalho deste gen
tílico rei, que com grandeza os fornecia da abundancia cio 
trigo c m;Ús fartura elas suas sementeiras. 

(*) A cultura do trigo foi abandonada em S. Paulo, desLle o 
scculo XVI U !. 

(**) Eis mais uma prova - el e que os indígenas do Dra.z:il, 
aiucla selvagens, não emm irnmoracs; nem JH'!t1'.icava111 n. pnlygamia. Este 
rei Tomútl 11fio foi arrebatado para a prat!ca das devassidões, certamente 
Jlm·qu e Fernão Dias Pae~ era seu espelho e exemplo na pratica clHs 
vi rLucl cs. 

Furam os ,pnmciros llllLOS co louos porluguc<.e~ que perverteralll 
us imli ~cJJa ::; LlomcsticaLlos. 
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' « Passa los alguns nnnos, enfermon Tombli., c, chegando 
a hora da morte, clamou a Fernando Dias que se queria 
baptisar.... Promptamente se chamou o parocho ela frc
guezia: ministrando este o sacramento do baptismo, recebeu 
Deus em sna igreja ao rei Tombü com o nome de Antonio, 
c, conseguida esta dita, expirou. 

« E' 'indizível o excesso gentílico .qu~ obraram os 
nssallos já catholicos na morte de seu rct; c, a faltar 
Fernando Dias Paes, a .9.nem muito amavam, certamente se 
tornariam para os centros de onde, por ellc, tinham sido 
desentranhados. » C) 

(*) Estes goiá-n à, são da mesma nação qne lVIartim Affonso 
de Souza encontrou em 1531, em rira-tininga. 

WARDEN, H istoire dn B.?"ésil, apoiando-se no R otei1·o gCI'al e de -
~riprcro da costa d o B?·a$il, escripto em 158 7, e ainda por elle supposto 
2nédi cto em 183 2 quando em 1816 a Academia real de sciencias rle.Lisbôit. 
havia feito imprimir, escreveu: « Gua inazes. A l'arrivée eles Portugais, 
c~tte nation habitait la côte d,epuis Angra dos Reis jusqu'au Rio de 
~ananéa. Ils ótaient voi ins eles Carijós et eles Tamoyos, arec lesqnel 
Ils étaieut continuellement en guerre. Ces Indiens étaient d'un naturel 
doux,. créclules et peu intelligent . Ils vivaient de chasse et de pêche et 
f es fruites sauvages, n'étaient point anthropophap;es et faisaient travailler 
e~n·s prisionniers. Ils ne combataient que . m· lenr territoire ; ils habi-
~atent eles cavernes et non les bo i ~ . Leu r lit était fait a voe eles feuille: et 

es peaux d'anima.ux, et ils entretenaient eles feux, jour et uuit. Lenr 
~angage clifferait de celui de leu r voi ins; cependant ils comprenaient la 
,an?ue eles Carijós. Ils r essemblaient, pour l'exterieur, aux Tamoyo , et 
etatent tr . -civils, comn'le 1:1 plupart el es habit;:t,nt elo la côte. Devenus 
fscw.v.es, il s se refuserent à toute es pi.'CC d'onvrarre. . En 153 1, i! - tirent 
a Patx avec l\fartim Affonso. • • 

G M:ais adiante, na mesma obra, Vv AnDE:>, considera.ndo a nação 
ua.yanás ( attenda- e para a differença uo modo de e crever elle es t.e 

~~o me), escreveu: « Gu.ayanás. Une ltorde rlo ce peuple qui demeurait it. 
daldeia de Piratinin , sons leur cacique Tebireça, fut les premiers habitants 
~ 

1
S. Paulo. Cette pettplade est comprise sous le nom cl'I ganrcí.nas ou 

Pec 10lll'S, el e la province de Pará.. • 

d O padre AYRES no CASAL, C01·ogmphia B ?·asilica, li, tratando 
c a lll'ovincia do Par:í, escreYeu: «Debaixo do nome I,qanránas erão 

0 
on~preltencliclo s t.ambem os Tupynambús, os M:ammayam{t.s, ·os G rr ayanér.~ , 
s Ut·uúnas, os Pacayás e outros. • 

Confiram-se atraz, no capitulo primeiro da parte historica, de ta, 
Obra, as J>?·oplt ecias, do padre ANTONIO YrElRA. 
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Crêmos que Iüio podia ser melhor provada a orgnni
sação política dos indígenas elo Brazil; pois que offerecemos 
factos contemjJOraneos, do mciaclo elo seculo XVII, .tanto ao 
norte como ao sul, ja de tapuya, . ja de ·tupi-nà-lc), uns 
c outros ainda não tocados pela communicação com os 
colonos portnguezes quando foram observados em suas praticas 
de governo. 

Acerca dos indígenas do Brazil, e em geral do 
homem amerzcano, os europeus nfío se cn.nçam, desde o 
seculo XVI, de accumular erros sobre erros, fabulas sobre 
fabulas. 

Pouco affl.igimo-nos com o que esses viajantes escre
veram, ora com manifesto exagero, ora sem a minima 
vcrosimilhança, sobre os costumes, usos c ritos dos gentios. 
Elles mesmos encarregaram-se de recíprocos desmentidos e 
de mutuas contestações. Quem quizesse ter o trabalho de 
organisar em quadros as narrações e as noticias de 'todos 
esses viajantes, ainda mesmo os que se enfeitam com a 
fama de sabios, veria a exacta reproclncção do facto biblico 
ela confusáo das línguas no que cada mh dissertou sobre 
origens, idiomas, costumes, usos, ritos dos povos americanos. 

O que, porém, mais deve doêr ao brazileiro é que, 
mesmo no Brazil, ha muita gente que nilo conhece os 
indígenas braúlicos senão pelo que francezes, allemães c 
inglezes escreveram c ainda escrevem. Por sua parte, os 
professores de histo1·út nacional (se assitn podemos denominar 
a esses que dizem ensinar historia ), receiando o contacto 
com os jesuítas, deixam de lêr as obras unicas que podem 

O mesmo padre AYnEs no CASAl> accrescentou: « Forão elles 
(os Iganrána.•) que á força ele remo levárão a frota do capitão Jledro 
Teixeira, desde a bahia Guajará ató á vista dos Andes. • 

Razão, pois, tivemos quanrlo deixámos escripto que os goiá-nà, 
de Pirá-tininga, eram tupi-nà.-ld, de accorclo com o que escreveu o 
padre FEnN,iO GuEnrtmno, Relaçcio annual das cousas que. jt ::e1·am os 
Pad1·es de~ Companlâa de Jesus, no mmo 1606 - 1607, li. 
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instmil-os ve;·dadeiramentc a respeito dos indígenas brazilicos: 
esquecendo-se . de que foram os padres da Companhia de 
Jesus os unicos m1sswnarios que percorreram as nações 
gentilicas de taba em taba, ele povoaçiio em povoaç:'ío, de 
tribu . em tribu, passando successi vamente do Estado do 
.MaTanhão para o Estado do B1·azil, e deste para aquelle, 
pelas necessidades instantes c urgentes da catechése ; além 
das missões, mais ou menos fixas em dete1'minadas regiões, 
qne a mesma Companhia de Jesus mantinha em toda a 
extensão do territorio brazilico. 

Uma obra ultimamente publicada uo Rio de Janeiro, 
188-1, J. E. WAPP.iEus, A geogmphia physica elo Brazil 
1"efundida (edição condcnsaclà ), comquanto repleta de noticias 
uteis e interessantíssimas, é incxacta quanto a proccdencia, 
a agremiação, c ao movimento dos indígenas do Brazil; 
particulannentc dos tupú. Ainda que nessa obra sejam 
refutados os systcrnas de D'ORBIGNY c de MAinru ·,- aqucllc, 
reunindo todos os indígenas brazilicos em i.una só raça, i 
qne deu o nome de brasilio-_quamni, - este, distinguindo
lhes oito grupos de línguas ou povos, os tupis, os ,r;e's on 
lcl·ans, os goytrtcazes, os c1·ens ou puetens, os ,c;uclcs ou cócos, 
os pa1·exis ou pm·ecis, os guaicu1·ús ou len_qoas, c os cwuak.~. 
o cscript.or não duvidou cahir no erro de dividir os tupis 
em cinto grupos:- os tupis do sul, ós de léstc, os do 
norte, os do oéste, c os do centro, sendo que os primeiros 
São o. gi~~.wanú, c os segn!1Llos os verdadeiros tupi-nú-avá ! 
.Parece que, a esse respeito, se deixou prender muito, ou 
alguma. cousa, pelas divisões c sub-divisões de l\IARTil:S. 

Que razão scicnti:fica ha para esses agl'npa.mcntos? 
O cscriptor confundia epochas c migrações, esquecendo-se de 
~nc, após a descoberta, nos seculos XVI, XVII, c XVIII, 
Jit pelas perseguições dos portuguezes c dos hcspanh6es, ja. 
por causa das guerras com os francczes e os hollandezcs, as 
deslocaçõcs ele nações c tribus foram innurneras, e de regiões 
longínquas. Por exemplo: os tupi-nà-abú, qnc os francczes 
encontraram em 1 G 12 na il ba do Mura nhão, eram da 
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mesma família que com cllcs se aJliá .. ra 'em Pei·nambnco c no 
rio Parabiba; c esta família continha indivíduos em grande 
numero dos que, em Guanaham, foram aJliaclos de Vi llegagnon. 

Não são as viagens posteriores ao scculo X VII q uc 
podem esclarecer os investigadores cthnographicos dos indí
genas do Brazil. Silo as carta-memorias c os roteiros 
noticiosos dos navegadores no scculo X V I; c, ainda, os 
rclatorios annüaes que os padres da Companhia de Jesus 
eram obrigados a dar de suas missões, c nos quacs · niio 
cessavam de ser felizmente muito mmucwsos. 

Nem nos occupcmos com o homem fossil, c menos 
com os homens dos sambaquis. E' impossível a achada de 
homem fossil; c os smnbaquis têm a explicativa na aJ inien
taçiío de multitláo de indígenas a margem dos rios salgarlos 
em que as ostras abundavam, fazendo clles viagens, durante 
um certo tempo do anuo, a esses lugares, para. banquetearem
se a. mariscos. A idéa de que os sambaquis eram tumulos 
para os caczques, ou mesmo para mnnigos, ainda n{io 
encontrou, por ventura, justificação completa nos costumes 
desses povos. (*) 

A vcnladc é que c:>s pobres indígenas do Brazil, qtw 

(*) V AUNHAGE~, Histo?·ia ge1·al elo B razil, III, escreveu : « Ignal
mentc aproveitavam de varios mezes do anno, em que o marisco ( espe
cialmente o se?·1wmbi) estava mais gordo, para fazerem delle larga 
provisão, separando-o da casca, q Lle iam amontoando. O uso de preparar 
tacs provisões Pra um dos com que mais se distinguiam os Caribes do 
norte, que, para esse fim, effectuavam até exped ições á ilha Anegada, 
nma das menores Antilhas, ainda hoje mui abundante ele taes mariscos. 
Se durante esta pesca'ria morria algum companheiro, lhe davam sepultura 
no proprio monte das cascas de ostras. Assim pelo menos se podem 
explicar essas casq11ei·1'as ou ost?·ei?·as, descobertas no littoral com ossadas 
humanas, e já cobertas até de arvores seculares. Taes casquei?·as, 
chamadas ainda nas provincias do norte M?'IUtmui-ti bas ou se?·nambi-teuas, 
constituem hoje, para quem as possúe, uma verdadeira riqueza, t)ela faci
lidade com que dellas se extrahe a cal. Semelhantes ost1·eims se eneontrmn 
ninda. nos tenitorios scamlinavos, uo norte da Europa, c ill1as do rnnr 
Egêo. ~ 



- 325 

foram os Yerdadeiros ·constructorcs das cidades c das povoações, 
após a descoberta, c . sem os quacs os portnguczcs teriam 
perdido esta conquista, pois que eram impotentes para a 
colonisaçn o ele tão vasto tcrritorio, c ainda mais impotentes 
para o clcfcnclcrem elos fi-ancczcs, dos hollandezes, dos 
inglezcs, - a verdade é, dizemos, que os indígenas do Brazil 
não mereceram dos portuguezes senão o rigor c o máo trato, 
c, por sobrecarga, o desprezo dos proprios q uc clelles des
cendem c que consentem no apagamento ele todos os signaes 
ele sua natural proccclcncia. 

Ainda por mofina, não tem faltado cscriptorcs brazi
~ciros que, em vez ele recrgne(cm pela verdade historica o 
mdigcna, hão preferido aceitar c affirmar todas as apreciações 
falsas dos europeus que o vieram explorar! VARNHAGEN, 

dcP.ois barão e visconde de Porto Seguro, em sua Histo1·ia 
Ge1·al do B1·azil, vivendo na Europa, entendeu que o indígena 
não podia merecer aos colonisaclores senão o extcn'ninio, a 
ferro e a fogo, por todos os meios e modos ! ("') 

Escreveu a proposito um I11lSSIOnario jesuíta (""'*): 
« Notavcl costume he a efficacia com que algumas noticias, 
por ant~qas, passão entre o vulgo por ve1·dadeú·as, não 
excedendo a csphera de meras fabulas: - on porque a sua 

. . (*) Outro brazileiro, D. J. G. DE lVL~GALFIÃ.E , em uma Memoria 
111 lltulada Os indígenas elo Bra.zil 21e1·ante a hist01·ia e publicada na 
!Je~ista tio Instituto I:Iisto1·ico, Gcogmphico e Ethnog?·aphico do B1·a::il, 
~\.XIII, 1. 0 trimestre, pag. 3, 1860, confundia os erros de v~\RNIJ.t\GEN. E' 
~ssa. memoriu um trabalho importante sob varios pontos de vi ta. Já 

0NÇALVES DIAs e outros haviam desempenhado egual tarefa. 

Todavia, é util ter sempre sob os olhos tudo o que o padre 
tN"l'ONro Vmm.A escreyeu acerca elo systema portuguez de colonisaçfio no 

1
'farault.ão. Este celebre jesuita escrevia a El-Rei D. Affonso VI, em 20 

te Abnl ele 1657: c • • . muitos governadores adquirirão grandes riquezas, 
e nenhum del!es se logrou, nem elles se lograráõ, nem ha coisa adquirida 
nesta terra que permaneça, como os morado!·e della confessão, nem ainda 
çue vá por diante, nem negocio que aproveite, nem navio que aqui se 
aç:a que tenha bom fim, po1·que tudo vai mistu1·ado com o sangue elos · 

. pob?·es , l d , · , que esta se111p1·e c aman o ao ceo. , 

(**) O padre JosÉ DE :MoRAES, Histo1·ia da Compa•1ltia ele J esus 
na extincta p1·ovin.:ia do Mu1·anhão e Pa1·á, V, 1. 
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veracidade se não decidia ainda no tribunal de uma rigorosa 
critica; ou porque o tempo, como mais experimentado, não 
desterrou a mentira pelos evidentes calculas do deseng:1110 . 
. . . Que muito, que nos sertões da America, por tantos :umos 
inaccessiveis ao descobrimento dos nossos Portugnezes, corresse 
como ce1·to o que se dizia po1· t1·ad,ição de um gentilismo, 
sobre que fabulisava o discurso, sem ainda tocar com as 
mãos o que por beneficio da communicação veio finalmente 
a servir de desengano ? » 

Os indígenas do Brazil iliio eram differentes dos 
outros povos· ainda em estado nomacle ou em movimentos 
migrntorios. A historia da humanidade, na série incalculavel 
ele seus successivos desenvolvimentos, mostra na antiga 
Europa o mesmo homem selvagem que . o seculo XVI 
apresentou na America aos seus descobridores. Já BuFFON 
não duvidou escrever esta ~rande verdade: « Lêde TACITO 

'-' 

sobre os costumes dos Germanos; é o quadro exacto 
dos 1;-Iurõ.cs, ou, antes, é o quadro dos habitas da especie 
humana inteira ao sahir do estado de natmeza. » (*) 

(*) BUFFON, Épocltes de la natu?·e, VIL 

.A teutomania revoltou-se naturalmente contra isto; mas, só 
recentemente, os tentos encontraram em F. LAUREN'l', L es ba?·ba?·es et le 
catholicisrne, um defensor, com o caracter de insuspeito, para fazer a 
Çistincçã.o subtilissima entre o bm·bw·o e o selvagem, distribuindo ao homem 
gennano o qualificativo ele ba1·bcwo c deixando só ao homem ame?·icano o 
de selvagem. Argucias, só argucias ! 



CAPITULO TERCEIRO 

PIQUIROBY 
Notre vie cst une suitc de métempsycoses 

ou de transfigurations qui nous conduisent à Dieu, 

Padre . J. B. H. L ACO IW.AmE, 
Confe7·en ces. 

, , • il en écoutait I e reei! avec une ardeur 
d'autant plus inquiete, que les liens du sang l'unis
saient à cc héros, 

J. J. B.All'l'IIELEMY, Voyage clu 
jeune A.nachm·sis en Gd;ce, Introcluction. 

Os naturaes do Brazil.... os selvagens, 
rudes e de costumes quasi homericos, podem prestar 
bel los quadros á epopéa., .. 

M. Ononrco MENDES, Notas ás 
Bucolicas, de VnlGILIO, no final. 

. Os indígenas do territorio, que foi depois denominado 
B.n.AzLL, costumavam tira.r elas condições physicas dos lugares 
as denominações para estes; c tambcm escolher entre as 
causas naturaes, serras, outeiros, rios, lagoas, arvores, mineracs, 
aves I . . I . t t' . . ·, )eixes, ammaes em gera , ex1sten es na respec rva 
1 CO'J[Q } r. • J . 

'S L , os nomes para o c 1ére ou mawra , cac2qHe ou 
rn~1 7"'1.txá'l.ta. C') 
,...:.....__ 

ckab . (*) W AUNIIAGEN, Hi.sto1·ia ge1·al elo Em$il, IV, escreveu mont.bi
cltab' assnn por clle traduzido : J.fo7·ubi, • o que lida, o que vae á guerra • ; 

, «chefe ». 
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A historia do Brazil refere, entre innumeros outros 
nomes · de chefes, Ui?·á ( tatú-b6la ), Pú·á-uassú ( balêa ), 
Ita-gi (machado de pedra), lnajá-puassú ( palmeira-gran ,lc ), 
Acayu-mú·y ( cajú pequeno), laum·a-eté (onça), JJietm·a-uby, 
(pedra-verde); c, ela capitania ele S. Vicente, Tebyreçá ou 
Tebú!-z"çá (formiga damninha ), e Cahá-uby ( matto verde, 
ou floresta). e') 

O nome Piqui?·oby (*'y,), assim cscripto nas chronicas, 
não é senão Pi-lá-y1·ob, « pinheiro ». Pi, « pelle ou casca » 
kl, « espinho, ou ponta aguda », y1·ob, « amargo » : « arvore 
de casca amarga c folhas agudas ». Parece que não h a 
outra explicação; tanto mais considerados os ·motivos que 
passamos a expôr. Ou, quem sabe, seria Pi-c~wy-oby? C'"''~-*) 

A aldê"a Urumy, cujo era chefe ou maioral Piqui
roby, estava situada, segundo os c1u·onistas, em um recanto 
dos campos de Pirá-tinil1ga C-!(-,y,*). Não podia deixar ele ser 

(*) Não podemos deixn.r de mencionar, ainda aqui, com )10nrosa 
especialidade, o celebre Pvty (camarão), D. Antonio Filippe CAMAU.Ã.O, o 
terror dos hollandezes, natural do Rio-Grande do N arte, mas tn.m bem 
disputado pelo Ceará. 

(**) Outros escreveram Pique1·oby. 

(***) N n. geograpbia do Brazil são conhecidos varias rios com 
a denominação - - Piquú·i. Por exemplo : um na provincia de Matto
Grosso, que nasce na serra Itiqueim; outro na do . Rio-Grande do Sul, 
que nasce na. Coxilha Grande, e desagua no rio J acuhy; outro na pro
vi_ncia do Paraná. Todos ess s rios parece que tiram dos pinháes o nome: 
Pi-czwy, que, na. pronuncia, sôa surdamente Pi-cui?·y. 

(****) lVIACJIADO DE ÜLIVEIIlA, Quad?·o ltist01·ico ela p?'Ot•incia de 
S. Paulo. 

AzEVEDO lVI.AllQUES, Apontamentos hist01·icos, geog1'aphicos, biog,·a-
1Jhicos, estatísticos e noticiosos ela p1·ovincia de S. Paulo, no nome Unt7·ay. 

Era aldêa da nação goiá-nà, conforme o escreveram todos os 
cbronistas. lVIas, acerca desta nação, temos lido asserções contradictorias 
e falsas. Alguns não duvidaram copiar de qun.lquer inventor de pêtas
que os goiá-nà viviam em cavernas, sem aldeamentos regulares ! Outros, 
referindo-se a J. DE LA.E'l', Novus 01·bis, e escrevendo l'Vaynasses, não 
hesitaram em desfigurar os habitantes da Ilha _ Grande e portanto a nação 
elos indigenas de Pirá-tininga: de sorte que _ tambem estes seriam, .como 
aquelles, ' medrosos, pequenos, barrigudos, de })és chatos , . 
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· a margem de um rio Pi-lú-yrob, cujo nome apparece 
corrompido em 1Jfaque1·oby (*), nas notas que, em 167 4, o 
padre Lourenço Craveiro, reitor do Collegio da Companhia 
de Jesus em S. Paulo, escreveu sobre o titulo de sesmaria 
de Pedro Góes Cf''); e esse rio era assim denominado, por 
correrem suas aguas entre extensos pinháes, até entrar no 
no Anhem.by ( Tieté ). 

de 
A tribu Urnmy occuparia o territorio desde o valle 

Unt1·oy, da banda do norte, na serra de Paranápiacaba, 

Os goiá-nà do Pirá-tininga, até i serra Apucá-rana, eram 
robustos e fortes; descendiam elos que, no Baixo-Maranhão, são denomi
nados I_qm·á-na, por corrupção Iganrcínas. Escreveu o padre AYRES DO 
CASAL, Co?·ogmphia B?·asilica, n, Pari : «Debaixo do nome Iga?·uânas 
orão comprehendidos tambem os Tupinambás, os 1\IIammayamás, os Guaianás, 
os J uruúnas, os Pacayás e outros. • 

No capitulo antecedente dissemos que os goiá-nà eram tupi 
[i} l1at·entes, e portanto tup·i-nà . 

Entendemos qur, de facto, os que habitavam a costa, inclusive 
as ilhas, desde a Cací-unrçú (Ilha-Grande) alé o então denominado rio 
Ccmanéa, qua.si todos eram tupis. E, pois, os da ilha-Grande poderiam 
ser tamlJcm goiá-nà. 

E' porém necossario não acoitar facilmente ou sem exame os 
juizos e as classificações dos viajantes estrangeiros acerca dos indígenas 
do Brazil. 

(*) Em vez do começar por P, o nome começa por :nf. Com
preheudomos que assim fosse escripto e pronunciado no seculo XYII; 
ll~rque, na lingua tupi, muitas vezes· o p inicial se muda em m. O que 
nao comprohendomos, a não ser por corrupção, é a mudança do i ou e 
0 111 a ; visto como não acllámos a significação para a syllaba Jfa. 

0 
. (**) AZEVEDO MAUQUES, obra citada, na palavra Sesma1·ias. 

t1tulo ó ele 10 de Outubro ele 1532. Este titulo, bem como o da 

ls~sma~·ia ele Ruy Pinto, estü.o transcriptos no capitulo XI da parte 
llstonca deste livro. 

In . Ta.mlJe~n PEDJW T A..QUES, Nobilia1·cl~ia Paulistm~a, na ~evista do 
. ~tttz~to Fi?stonco, Geog?·apl!tco e Ellmograplttco elo Bmzzl, L"'\XlV, parte 

P~m.Cira, pag. 31, refe rindo-se a João Pire , bimeto de P iq ui1·oby , rscrevet~ : f ,' 01 abundante em cabedaes, com ostabelocimonto el o uma grandiosa 
azenda de torras ele cultura em uma legna de testada até o rio Nacoroby, 

qne lhe foi concedich de sesmaria em 1610, com o sou sertão para a 
serra de Juquery. , 
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seguindo o curso elo Piquú·oby (ora Rio-Gmnde C') até 
que, encontrando o Rio Pequeno, toma o nome dos Pinheiros), 
a affluir no Anhemby ( Tt'ete). A alclêa, portanto, estaria ~ 
margem elo PiqMi·roby, mas adiante, no valle ele Urumy. (l<·*) 

Alguns chronistas referem que os imligenas desta 
alclôa foram transferidos. posteriormente para 1$. JJl~quel, que 
por isso foi denominado ele Urm·ay; sendo capitão:...mór, 
loco-tenente do então clonatario Lopo ele Souza, J eronymo 
Leitão, o qual « concedeu-lhes terras por uma só sesmaria 
lavrada aos 12 de Outubro de 15 80, na qual consignou aos 
indios dos Pinheiros seis leguas em quadro na paragem 
chamada Carapicuiva, e outras tantas aos ele S. Miguel em 
Unway. ( *'~·*) 

Parece gue a antiga aldêa ele U1·1way, de 1531, 
fóra fraccionada em duas, logo que João Ramalho edificou 
a villa ele Santo André e qne os padres da Companhia de 
J csus, fazendo demolir esta, fundaram a ele S. Paulo, 1 55 4 
-156(!); pois que o titulo da sesmaria de 12 de Outubro 
ele 15 80 os presuppõe já estabelecidos nos dons lugares, 
Pinheú·os e S . .11!/iguel ('"'H"\'). E tanto mais provavel é isso, 
quanto é sabido o costume elos incligcnas de não manterem 
suas ald.êas muitos annos, no mesmo lugar. 

(*) AzEVEDO MAILQ U:ES, obra citada, na palavrn. Pinhei?·os, 
escreveu que os .antigos tambem o conheciam por Ge1·ybatiba. Mas, ele 
eerto, em. OU?·y-tiba, «pinheiro muito ». Ge1·ybatiba rra c é outro, que, 
nascendo na mesma serra de Paranapiacaba, corre para o mar, a desem· 
bocar quasi em frente da cidade de Santos. 

(**) Muito depois houve outra aldêa, de Nossa Senhora da 
Conceição dos Pinheiros, á margem do mesmo rio Piqui1·oby, mas j:í em 
sua fóz com as aguas do Anhemby ( Ticté ) . 

(***) Frei GASPAH DA lVIADILE DJ~ DJms, .1lfemo1·ia.s pam ct 
histo1·ia. cltt capitania ele S. Vicente, I, 164. Este escreveu U1·amy; porém, 
MACHADO DE ÜLIVEmA, Quael1·o histo1·ico ela p?'OlJincio, de S. Paulo, escreve 
Unr.?·ay, quando narra a reuniiio dos transfugas ele Pi?·á-tininga no mesmo 
lugar em que, depois, foi a aldêa de S . J.lfiguel de Unr.my. 

(****) Quem quizer conhecer a fundo a historia dos aldeamentos 
na capitania de S. Yicente e S. Paulo, leia a jJfcmwia sob1·c as aldêas 
ele índios ela p1·0V'incia de S. Paulo, pelo tenente-general Josú Anoucn:E 
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A verdade, em summa, é que, ja naquellc secnlo XVI, 
não existiam vestigios algíms · da aldêa Dn11·ay, no vallc 
elo mesmo nome, mencionado no titulo de sesmana de 
Ruy Pinto,. passado e assignado em· 1 O de Fevereiro de 
1533 pelo proprio Martim Affonso de Souza, sob o titulo 
de govenwdo1· das ten·as do .Bmzil, c ainda então não 
donatario. (*) 

DE TOLEDO RENDON, na R evista elo Instituto Histo?·ico, Geograpltico e Ethno
g?~aphir.o do Bmâl, IV, pag. 295: 1842. Egualmente escreveu U?·u?·ay, c 
nao Uramy . 

E tambem MACIIADO DE 0LIVBIRA, Noticia sob1·e as aldêas dos 
i?~dios da JJ?'Ovincio. de S . Paulo desde o seu começo oté a actualiclade, na 
Citada Revista, VIII, pag. 201: 1846, 

A alclêa de S. Miguel foi fixada ao longo do rio Unrmy, em 
s~guida aos limites da data de João Ramalho e seus filhos, correndo pelo 
no, tanto de uma parte como da outra. 

A dos Pinheiros, na paragem Co1·opicuiva ou CO?·opucu.ybe, ao 
longo do rio, de uma parte; o, da out.ra, come\ando dos limites das datas 
de Domingos Luiz e Antonio Preto. 

. (*) AZEVJ'DO lVIARQ,UES, .Apontamentos lti.sto?'icos, geog?·o·phicos, 
b~og1·oplticos, estatísticos e noticios(ls da p?·ovincia de S. Paulo, no nome 
Sesmm·ias. 

. Os dous títulos, tanto · o de Pedro de Góes, como o de Ruy 
?mto, que deixámos transcriptos no capitulo XI da parte l1i storica, são 
Importantíssimos para a geogra1Jhia desse lado da provincia. 

. . Mais importantes o são para confirmarem as chronicas da 
~3 11 ttamn de S. Vicente, quant.o ao facto de terem sido encontrados, em 

53 L. por Martim Affonso de Sonza, os portuguezes João Ramalho e 
Antomo Rodrigues, que já. ahi viviam, ha muitos annos, entre os indigenas. 

1 . O senador CANDIDO lVfENDJ~s DE ALMElDA, em uma Memoria 
c en~nunada Notas pm-a a ldsto1·ia pat?'ia, e publicada na Revista do 

' Inst~tnto Ilisto?·ico, Gee>gmphico e Ethnog?·azJhico do B1·azil, XL, pags. 163 
~ 277, segunda parte, 1877, pretendendo provar que o tal baclta1·el de 

auanéa era o mesmo João Ramalho, foi induzido em erro, certamente 
por desconhecer o titulo de sesmaria de Pedro de Góes. E muito 
pr~venido cottra frei GASI> Alt DA MADltE DB DEus, chegou a attribuir-lhe 
a tbn.venção de AN'!'ONIO RonmGUES ! Por accrescimo, illudido por palavras 
a~t tgua? de uma carta do padre Antonio de Sá, ele 13 de Junho de 1559, 
~ao duvtdou affirmar que Jofto Rama.lho j:'t era fallccirlo em 1560; quando 
0 

certo que, na sessão de 15 de Fevereiro de 156 +, da camara de 
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Ha na historia silencios incxplicaveis. Está neste 
caso a obscuridade que rodeou a pessoa e o nome elo chefe 
da tribu e aldêa de Unt1"ay, Pruur.R.OBY, eis que Martim 
Affonso de Souza tomou posse elo tcrritorio Pi?·á-tininga, e 
começou a distribuir sesmarias. 

Um chronista moderno C), narrando quacs eram as 
nações ind ígenas que habitavam o territorio da capitania ele 
S. Vicente, nos limites da actual província de S. Paulo, 
guayanás, tupis, ca1·~jós, além das elo sertão, c expondo que 
os ,c;uayanás ('~ 1'") tinham por prmcipaes chefes, em serra 
acima, o cacique Teby1·eçâ, com aldêas nos campos de Pirá
tininga c~:·ii·), e no littoral o cacique Cayubi, ou, melhor, 

S. Paulo, foi lida sua escusa « ele não poder aceitar o cargo ele vereador, 
para que fôra eleito, por ser Twmem velho que 1Jassm•a de 70 a1m.os ». 

O testamento de João Ramalho, em 3 ele lVIaio de 1580, cuja 
cópia frei ÜASP11H DA. lVIA I UE Dfi: DEus declarou ter em seu poder, Hão 
nas Jlfem.o1·ias pa1·a rr. hist01"ia ela capitania de S . VicentP, como truncada
mente escreveu AzEVEDO liL\RQUES, com refercncia ao nome Jor'io Ramalho, 
mas na 11•oticia dos annos em que se clescob1·io o B1·azil, publicada 
Ha Revista supracitada, II, pag. 425, 1840,- aqucllc testamento existio 
realmente, c referia alguns not,cnta anno.~ rla assistencia neBta terra. E 
por que lign r-se-h a importancia a essa declara<_,:iio dubitatiYa? A verdade 
consta de outros documentos . 

(*) l\'IAOIIADO DE ÜLIVEI!l.A, Quad?'O histm·ico dtt p1·ovincia de 
S. Paulo. 

·(**) . Escrevemos neste capitulo guaycm ís c ca1·ij687 por causa da 
r efcreucia a chronistas que assim escreveram os nomes dessas nações 
gcnlilicas; mas, segundo dcixámos escripto no capitulo antecedente, são 
goiá-nà c ccwib-ócct. 

(***) F rei ÜASPAJt DA .l\'Lm1m m: DEus, Jltfemo1·itts parct a 
hi.sto1·ict dtt capita.nia de S. Vicente, I, em nota ao § 15J-, affirma que 
P.iní-tininga, ou Pimtinim, é um ribeiro, afflucnte elo Ticté: e faz referencia 
ao auto de demarcação das terras de Braz Culms, feito em S. I anlo em 
1 f\33, além de uma carta de sesmaria, passada por Jorge Ferreira aos 
lJ de Agosto de 15G7. Suppõc me mo que seja o Tarnancluatehy . AziWEDO 
1\'TAilQU I~. , porém, nos Apontamentos histo1·ico.~, gcogntphicos, biog?'a7Jhico.s, 
estatísticos c noticiosos ela J1?'ovincia de S. Paulo, no nome Pi?·atininpa., o 
refuta com vantagem, dizendo que, se em docum cnt0s antigos ha n. palavra 
,·io de Pi,·atininga, é significando que pelos campos desse nome passa um 
rio. Em verdade, não lia noticia de tal rio Pi,·cí-tiningct. 
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Cahâ-uby, com a,ldêas á margem do rio GeTybatiba ("f) e 
em outros pontos da costa, de sorte que a serra de Parana
piacaba servia de linha ele separação a essas duas confederações, 
accresccntou: « A historia ainda faz menção da tribu Dnway, 
pertencente á confederação guayaná, occupando um dos 
recantos dos campos de Pi1·á-tininga, e tendo por chçfe o 
cacique Piquú·oby, que déra. sua filhél. por mulher a Antonio 
Rodrigues, companheiro de João Ramalho, e talvez socio 
com este em seu desterro. Desta tribu fundou--se a opulenta 
alclêa de S. Miguel, que, como as outras, não escapou á 
commum destruição por que todas ellas passaram. » 

Após essa narraçiio, o mesmo chronista não deixa 
ele mencionar o chefe ela tribu Unway, por occasião da 
descida ele T eby1·eçá ("r-~·) c ele João Ramalho, com trezentos 
sagitarios, ao encontro de Martim Affonso de Souza ; mas, 
apenas, pam assignalar que foi precisa a sua annuencia ao 
plano elo bem receber os portuo·nczcs ela armada. Assim, 

·~ 
escreveu clle quo João Ramalho « tivera por companheiro 
nessa empreza a Antonio Roclriaucs, que alliara-se á filha 
elo PiqueToby cw:·), chefe da ~ribu Urumy, depois do 

A . (*) Ge1·ybatiba, ou J 'untbatnba , como em geral o pronunciam. 
ssm1_ era dcnomin:tdo pelos incligcnas, por causa da a bunclrmcia da 

palmcmt gerivá em suas margon . Nasce da serra de Pa.ranapiacaba; c 
puad _fóz é quasi em frente du cidade de Santos. O titulo de sesmaria de 

e to de Góes determina bem este rio. 

(*) Deve ser cscripto T ebi?·'-içá, «formiga damninha », ou, de 
outro modo T 'iby -içá , c terra de formiga •. 

fo . . Os campos de P i?·á-tininga foram sem1rc infestados de uma 
fo 

1•111 ~ga conhecida por sativa, que é corrupção da palavra ys-á-ybrt; c estas 
00

11111gas os . selvagens c os misti ços apan!Javam, c ainda hoje colhem p:tra 
te morcm-n'as dcp_ois de torradas, dizendo sm· saborosas. Isto, porém, no 

mpo propl'io, denominado dos ·içás ; que é quando começa o verão. 

101_, O padre hro n'EvnEux, Viagem ao no?·te do B 1·a"il em 1613 -

0110 ~·. I, 43, refere que n.s vio na ilha do lVütmnhão, em abund::wcia 
E' 1111 ~, tambcm destinadas á. alimentaçCto incli rrcna. cl pois de torradas. 

cunosa a Jtarraçlio que áccrca do tacs inscctos fa~ este cscriptor. 

bi . . (***) Ar. t>:n :Do lVLmQU t3S, Apontamentos historicos, geographicos, 
og1 OJJlncos t · · · · · · d S P l Ca b. '' es attstwos a n ottcwsos da 1'l·oum cw e . au o, no nome 
YM t , escreveu, citando M AC llA DO DE OLl\'EUL\

1 
que uma fil l.ta de 
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consegmr deste, á imitação do régulo de Pirá-tininga, sua 
annuenc1a a fa.vor do desembarque de Martim Affonso )) . 

De então em diante, chroni'sta algum dá notic.ia de 
Piquiroby. Ignora-se se recebeu o haptismo ; se viveu ainda 
muito ~cmpo ; se recusou-se á communhão social com os 
portuguezcs. A penas a historia registra que Antonio Rodrigues, 
seu genro, obtivera uma sesmaria em terras fronteiras ao 
porto do Tumia?"Ú, em S. Vicente, e ·ahi residia; e que 
na sesmaria de Pedro de G6es, segundo o respeCtivo titulo, 
fàra encravado o territorio. pertencente á tribu Unway, 
fi gurando de h"ngua 9u interprete, e t estemunha, na designação 
das divisas, conjunctamente com João Ramalho, o mesmo 
já referido Antonio Rodrigues. 

Quando os padres da Companhia ele Jesus resolveram 
convidar os indígenas para povoarem a sua villa de S. Paulo, 
a fim de ser ma,is facilitada a catcchése, nüo são mencionados 
senão Teóú·'-içâ e Cayubi ("'"). E até o chronista, cujas 
primeiras narrações jit ficaram transcriptas (*'~"), tratmiclo ela 
escolha do local para a fundação do Collegio ela Companhia 
de Jesus, escreveu: «Eram os campos ele Pú·á-tiningt~ 
habitados nesse tempo por algumas tribus ele guayanás, que 

C'auubi fazia vida marital com Antonio Hodrigues,- o companheiro ele 
Joio Ramalho~ 

I-~a manifesto equivoco ; porque, nos nomes .Antonio Rod?"'ignes e 
João llamalho, escreveu elle proprio o contrario, isto é, que Ant'onio 
Rodrigues fazia viela marital com a filha de Piquh·oby. 

Nem MACHADO de ÜLIVElltA estampou em sua obra, Quacl1·o 
l1 i.oto1·ico ela p1·ovincia ele S . Paulo, aquella inverclude, que AzEVEDO 
lVL~HQUES attribuio-lhe. 

Mais de um chronista, mesmo a outros respeitos, confunde., 
algumas vezes, em suas narrações, estes dous personagens gm1tilicos, 
Piqui1·oby e Cayubi. 

(*) Fr·ei GASPA Lt DA lVIADltE DE DEOS, 1lfemo1·ias pm·a a hi.slo1'ÍCt 
da capitania ele 8. JT.icente, I, ] 60. 

(*'~) MACHADO DE ÜLlVElHA, Quac/?·o histol"ico da ].?1"ov·incict de 
S. p,,ulo. 
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obedeciam a Tebyreçá e Cayubi · (*), os .regu]os que, con
sentindo no desembarque de Martim Affonso, persevem1"am 
em lealdade para com os brancos, tudo em dcferencia a 
João Ramalho ..... C hegados .os padres ao campo, e fitando 
na formosa miragem do paiz que ante elles se distendia, 
fizeram parada nas alturas sobranceiras ao rio Tamanduatehy 
c ribeiro Anhamgabahú, e ahi levantaram um rustico aposento 
para abrigo, em que celebrou-se missa a ·25 de Janeiro de 
15 54, d ia em que se solemnisa a conversão de S. Paulo, 
que dahi derivou seu nome a povoação que então se começou 
~ edificar naqucllas paragens; e, como para essa edifica<,;ão 
aepcndia-se de gente afeita a tacs trabalhos, convidaram os 
jesuítas a Tebyreçd c Cayubi para que com suas tribus viessem 
levantar seus alojamentos nas visinhanças do sitio em que 
haviam feito seu aposento; e assim o praticaram, estabe
lecendo-se Tebyreçrl no local em qnc vê-se hoje o mosteiro 
de S. Bento, c derramando-se os índios pela área que 
depois servio de assento á actual cidade. » 

Parece que Piquú·oby ja era fallccido; ou, alias, foi 
0 . chefe que nüo pe1·seveTOU em lealdade pam com os bTanc~s, 
VIsto q uc a chronica ni'i o refere senão trcs, Tebú·' -içá, 
Piqui7·oby e Cayubi, quando Martim Affonso de Souza 
aportou á Bm·iqui-óca, ou, por corrupção, Be1·tioga. E é 
para crêr que já fosse fallccido; porquanto o chefe que, em 
15 62, apparece á frente dos indígenas que atacaram a 
nascente villa ele S. Paulo, foi A1·aray C'*), irmão de 

(*) Conservá.mos na transcripção o modo como o chronista 
escreveu esses dous nomes. Cayubi é tambem o nome de uma arvore. 

. _ Azro:vEoo 1\'Luu~m:s, Apontamentos flisto1·icos, geogmphico , biog,·a-
ph~co .. , estatísticos e noticiosos da p1·ovinC'ia de S. Paulo, escreveu T ebm·pçá, 
soru da.t· u razão para isso. 

b. (**) AíiiWEDO l\ifAJtQUE. ·, Apontamentos !tisto?'icos, geographicos, 
;ogJ·apMcos, e.statisticos e noticiosos da p1·ovincia de S . Paulo, no nome 

-<Waray. 

a O padre J os.J!; DE ANCUII>'L'A, na carta ele 16 ele Abril de 1563 
j 0d. padre-mestre Diogo Laynez, preposito geral, niio nomêa este chefe 
~. 1g~na. Referindo-se a 1'cbi1·'-içá, o qual~ logo que soube do as. alto 

P •\lleJado contra a nascente villa de S. Paulo, • juntou logo toda a sua 
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Tehú-' -içd, conforme narra o mesmo já citaclo chronista, que 
escreveu Unway em vez de Amray. 

Ou, quem sabe ! este D1·m·ay ou A1·m·a.y sena o 
mesmo Piquú·oby, pela semelhança do nome com o da 
tribu deste cacique quando Martim Affonso de Souza desem
barcou em Bw·iqui-óca, depois Bertioga? Mas, nessa occasião, 
parentesco algum entre P2'qui1·oby c Tebú·'-2'çJ, e portanto 
entre as mulheres de Antonio Rodrigues e João Ramalho, 
é mencionado. Nem o facto de serem ambos, Tebi1·'-içá e 
Piquú·oby,- caciques, cada um de sua tribu, da nação 
,qoyâ-nO,, attestaria tal parentesco; porque os aborígenes do 
Brazil, ainda nomades C(·), c em constantes guerras, não 
conhecendo outra maior virtude que o valor guerreiro, re
pugnavam o governd dynastico, e ele,qimn seus chefes entre 
os que, á semelhança dos herócs . de H oMERO, eram os mais 
habeis no exercício das mãos e elos pés e assim possuíam o 
maior vigôr . e a mais activa agilidade. 

gcn te, que estava repartida por trcs aldêas 7Ja1uenas, desmanchando suas 
casas e deixando todas as suas lavouras para serem destrui dás pelos 
inimigos», o padre Jos 1~ DE ANcmETA. escreveu em seguida: • e ainda que 
alguns de seus irmãos c sobrinhns fic:irão em uma aldêa sem o querer 
seguir, e um clelles vinha juntamente com os inimigos, e lhe mandou incutir 
grande mêdo - que erão muitos e haviilo de destruir a villa, todavia teve 
em mais o amôr de nós outros e dos christãos do que o dos seus proprios 
sobrinhos, que tem em conta de filhos, levantnndo logo bandeira contra 
todos olles, e uma espada de piu mui pintada e ornada de ponnas de 
diversas côres, que 6 signal de guerra. • Alluclindo ao assalto, escreveu: 
• Chegando pois o dia, que foi o oitavo da visitação de Nossa Senhora, 
derão de manhã sobre o rio Piratininga com grande corpo de inimigos 
pintados c emplumados, e com grand es alaridos, .. . . sendo causa mara
vi lhosa r1ue se achaviio is fl echadas irmãos com irmãos, primos com 
primos, sollrinllos com tios, e, o que mais é, dois filhos, que erão christãos 
detesta vão eomnosco contra seu pai, que era contra . nós. » 

O mesmo padre J os 1~ DE ANcnm'L'A. escreveu que '1ebi?·'-ir,:á 
fallecêra de camaras de sangue; o não faz referencia a ferimentos que 
clle houvesse r ecebido nos combates. 

(*) Após um certo ospa~o de tempo, queimavam as aldêas, e 
iam procurar outro local , mais abundante em productos naturaes, para 
edificarem novas. As tabas ou alclêas abandonadas, e queimadas, eram 
cl cnominarlas tabct-oem, • aldêa que ex istio ». Por corrupção dizemos em 
portuguez ta.pé?·a., • a roça abandonada >. 
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Seja, porém, Piquú·oby o mesmo Untray, de que trata 
MACHADO DE ÜLlVEIRA, ou o A1·cway, de que trata AzEVEDO 
nfARQ.UES, ou sej a este chefe de 1562 outro individuo, diverso 
de Piquú·oby, não é licito accusa l-o de deslealdade para com 
os brancos,. po1s que entendia defender a patria c sua raça, 
ameaçadas ele servidão. T alvez o chefe ele 1562, vendo 
Teó7:1·'-içá installado na nascente villa de S. Paulo, tivesse 
o mesmo pensamento do. barbaro germano Arminio, quando 
Julio Cesar, conseguindo a submissão ele Segestes, outro 
chefe naquella antiga naç::-o barbara ela Europa, assegurou-lhe 
um asylo permanente na mesma sua província conquistada. 
~ _chefe brazilico de 15 62 teria dito aos indígenas do P ira
tuunga: « Que pae magnífico! Que valente general! Muito 
embora Tebi1·'-içéÍ vá viver em um terreno conquistado, os 
filhos da guerra nunca poderáõ perdoar a um homem que, 
entre os rios Y1"'Y1·i-pú·anga C) e Anhemby C"*), não sente 
pejo de haver concorrido para se verem todas as insígnias 
do. poder· luzitano (""""'). Assim, se entre vos ainda existem 
ammos bizarros, que a novos senhores o a novas colonias 
prefiram a patria, os parentes, os costumes antigos, segui-me 
pelo caminho da gloria c ela liberdade, e abominae Tebú-' -içá, 
qne VOS prepara OS ferrOS de uma torpe OSCraviclãO. )) c(·iH<>~) 

Tudo isso alguns dirão que foi grande susceptibilirlade 

(*) Rio do Casquei?·o. O nome indígena allude ás ost?·eims, 
avermelhadas pelas cascas elo mangue. 

(**) Rio Tieté. 

(***) Martim Affonso de Souza havia promettido que os por
~ugu ezes não se estabeleceriam em serra úcim a; nem mesmo poderiam lá 
u· ~ _ ?'esgatm· ou negociar com os indigenas sem sua licença ou a elos 
~PJtae~-móres seus loco-tenente8, a qual ntio se daria senão com muita 
cn·cumspecçiio, e unicamente a sugeitos bem morigerados. O unico excep
tuado, segundo observa frei GASP.AU DA MADim DE DEus, .!lfemo1·ias pa1·a 

a hi.~to?·ia ela capitania ele S. V icente, I, 115, foi João Ramalho, certamente 
Por JÚ residir na aldêa de l'iní-tininga. . 

(****) TACl'l'O .Annaes, I, 57, 58 e 59, onde pó de ser lido o 
discurso de Arminio. ' 
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ele patriotismo; mas os factos posteriores provaram que os 
infelizes índios haviam presentido em 15 62 a desgraça da 
·escravidão. 

Segundo um escriptor notavel, « o genio de um povo 
resulta de um facto primitivo, de um facto mysterioso, 
analogo a um facto cosmogonico ; se ha alguma possibilidade 
de o assignalar, ha absoluta impossibilidade ele o explicar C'"). 
Como os povos, as famílias têm tambem sua cosmogonia : 
um facto mysterioso, apenas assignalavel, mas impossível de 
ser explicado, preside á sua origem e á sua formação. 

Piquú·oby, deixado á sombra pelos chronistas, - elle 
o progellitor indígena do famoso paulista Amador Bueno de 
Ribeira e dos illustres Rendons, desafia as investigações de 
todos os que têm interesse na historia nacional. Decorridos 
mais tres ou quatro seculos, p~·qui?·oby tornar-se-hia um mytho, 
se PEDRO TAQ.UES, tendo necessidade de apurar os antepassa:::los 
de D. Mécia Fernandes, casada com Salvador Pires, oriundo 
de família nobre portugueza, não desencovasse no cartorio 
ele notas, hoje o primeiro, da já então cidade de S. Paulo, 
o testamento daquella notavel matrona paulista. Segundo o 
mesmo PEDRO TAQ,UES, Nobiliarchia Paulistana, no titulo de 
Pi1·es (**), esse testamento declarava que a testadora, 
« vulgarmente chamada pelo idioma brazilico J.lfessiuçú (*1é''f), 
que quer dizer « Mécia-grande », natural de S. Paulo, era filha 
ele Antonio Fernandes c ele sua mulher Antonia ;Rodrigues, 
a qual procedeu de Antonio Rodrigues e de Antonia Ro-

(*) P. S. BALL.A.NCJIE, Essais ele palingénésie sociale, Prefacio. 

E' esta uma obra· notavel. O systema deste escriptor é- que 
a humanidade está preparando sua rebabilitaçiio mediante expiações 
providenciaes. 

(**) Revista do Instituto Elisto1·ico, Geog1·aphico e Ethnog1·aphico do 
B1·azil, XXXIV, parte primeira, pag. 8. 

(***) Outros escreveria1~ Messi-oçú. 
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drigues, baptisada pelo padre Anchieta (*), filha elo maioral 
ele Unway (**), chamado Piquiroby ». 

A filha rilais velha ele D. Mécia Fernandes, de nome 
Maria Pires; casou-se com Bartholomeu Bueno de Ribeira; 
este foi o- pae elo famoso AMADOR BuENO DE RmEIRA, o 
acclamado Rei de S. Paulo em 1641:- acclamação á que, 
ele espada em punho, fugira, para não aceitar a corôa que 
pouco antes soubera rejeitar. ' 

Mas, este facto, tornado legendaTio C''~*), teve neccs-

(*) Este facto é contestavel. O padre José de Anchieta, 
confrontados os tempos, não podia ter administrado o baptismo á filha ele 
P iqui?·oby; a não admittir-se que ella estaria it espera que o grande 
thaumaturgo se habilitasse a administrar-lh'o. 

O padre José de Anchieta nasceu em Tenerife a 7 de Abril de 
1534 ; ainda em 1560, quando foi destinado ao apostolico ministerio das 
missões em S. Paulo, não tiLÍIJa todas as ordens sacras, pois que, só em 
1566, as foi receber, na Bahia, das mãos do segundo bispo do Brazil, 
D. Pedro Leitão. 

PEDRO TAQUES confundia sem duvida D. Mécia Femandes com 
a avó, Antonia Rodrigues, filha do maioral de .UnJ?'ay . Só D. Mécia 
Fernandes poderia ter sido baptisada pelo padre José de Anchieta. 

Vêr adiante a genealogia, Linha A, I. 
(**) PEDRO TAQUES escreveu Hu1·urahy. Sôa o mesmo que 

(*':'*) Não tem faltado quem queira contestar este facto historico. 
Mas, PEDRO TAQUES, ~Nobilim·cl!ia Paulistana, na Revista elo In stituto 
Bisto?·ico, Geogmphico e Ethnogmphico do B1·azil, XXXII, parte primeira, 
1. 0 trimestre de 1869, o afflrma e comprova: • Este facto da intentada 
acclamação de rei, que não aceitou .Amador Bueno, se lê no Archivo da 
camara da villa capital de S. Vicente, no livro grande de registros, 
tit. 1684, fi. 125 até fi. 126. No mesmo Archivo, tit. 1684 até 1702, 
fi. 125, se acha a patente de Arthur de Sá a Manoel Bueno da Fonseca, 
em que se declara a lealdade de .Amador Bueno, sendo acclamado pelo 
povo; a qual patente confirmou el-rei D. Pedro II em 23 de Novembro 
de 1701, registrada em S. Vicente no liv. tit. 1702, fi. 1 v. » 

Como, pois, contestar esse facto bistorico, cujas provas officiaes 
devem ainda existir em Lisbôa? Infelizmente, o archivo da camara de 
S. Vicente tem sido destruido; mas, ahi estão os testemunhos de PEDRO 
TAQUES e ele frei GASPAR DA !YI.ADUE DE DEus, os quaes viram os livros 
supra-mencionados. Com que criterio podem ser impugnadas suas affir-. 
mações ? Não basta negar o facto; é necessaria ainda a demonstração 
de que aquelles chronistas fizeram citações falsas das fontes em que 
hauriram a narração desse grande facto. 
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sariamente uma causa mysteriosa, de que os hespanbóes foram 
méros instrumentos. Nessa epocba, outro notavel' paulista, 
LouRENÇO CAsTANHO TA~UES - - o , velho C), disputava a 
AMADOR BuENO DE B.mmRA a primazia social, tambem por 
suas virtudes, por sua bonorobilidacle, por sua riqueza, c, 
mais ainda, por seu sangue puramente europeu,- portuguez
hespaphol-flamengo. Eram duas raças em confiicto. Certamente, 
a Providencia quiz, ainda que por rbomentos, revelar em 
AMADOR BuENO DE RmEIRA a verdadeira proeminencia, a 
exemplo de Romulo e de Remo C~'), pelo sangue brazilico que 
lhe corria nas veias. A figura régia de Pi'quÚ"oby, maioral 
ele U1·wyty, reapparecia naquelle seu illustre descendente, 
trans-animaclo em condição a mais cxtraordinaria, tambem 
ainaa para attestar que, não talvez Tebi?.' -içcí, mas elle 
Piquú·oby, era o chefe principal ela nação goiá-nà. ('~'l-i") 

(*) Vêr adiante a genealogia, Linha 13, IV. 

(**) üvmro, Fastos, III, 65, 7 3 e 7 4: 

Ut genus au.clie?·u.nt, animos pate?' editus auget. 
. . . . . . de cujus sanguine natus 
CTedol'; et, ut c?·eda?·, p igno?·a ce1·ta dabo. 

(***) Em verdade, as chronicas dão sempre como principal chefe 
da nação goiá-nt't o mencionado 1'ebi?·'-içá; mas, concorreram para isso 
varias circumstancias. Os portuguezes, não conhecendo a organisação 
politicrt dos iudig.enas, deixaram-se induzir pelo que lhes narrára Joã.o 
Ramalho · ( genro de Tebi1·'-içá ), cuja audacia se manifestára desde que 
Martim Affonso de Souza aportára á B twiqui-6ca, ou Be1·tioga. Antonio 
Rodrigues ( yen1·o de Piqui1·oby ), mais modesto, não julgaria talvez con
veniente contradizêl-o; se é certo que fôra presente á tal conferencia. 
Tebi?-' -içá, pois, ficou considerado o principal chefe, mesmo porque 
permaneceu alliado; ainda que os factos posteriores patentearam sua 
impotencia ou falta de autoridade para obstar á revolta elos indígenas, 
1556 - 1562, sendo apenas chefe de tres p equenas aldêas, como o padre 
.JosÉ DE ANCIDE'l'A relata na já citada carta de 16 de Abril de 1563. 

Para bem averiguar este ponto, convém não perder de vista o 
costume dos · chefes 2J1·inci1Jaes, tal qual o mencionam o padre Ivo n'Ev1mux, 
Viagem ao no1·te do Bmzil em 161.'1 - 1614, e os chronistas que viajaram 
o paiz. Esses chefes p1·incipaes não eram os primeiros a procurar os 
estrangeiros; segundo a phrase expressiva do citado padre Ivo n'EvREUX, 
assim procediam prudentemente, • desejando, antes de tudo, vêr o que 
elles queriam, por que tinham vindo aqui, e como se estabeleceriam ». 
Como, portanto, acreditar que 1'ebi1·'-içá, enviado a examinar o que havia, 
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. Rei de. S. Paulo. ! Teria sido um arrojo ridículo, se 
não incidisse realmente no succes~or daquelle que, ha um 
seculo, fora o primeiro 11w1·uxáua dos aborígenes brazilicos 
que p·ovoavam Pú·cí-tininga. 

Viva Am.adm· Bueno, nosso Rei! Teria sido uma 
acclamação popular sediciosa, se não fàra a expressão de um 
juizo acerca do direito magestatico que AMADOR BuENO DE 

RIBEIRA, transfigurando inconscientemente em si aqnelle rei 
brazilico, seu primeiro ante-passado, rcadquirira, eis que 
D. João IV se fizéra acclamar contestada-mente Rei de 
Portugal · e de seus domínios. 

Viva D. João I~~ nosso Rei, pelo qual daTei a 
vida! Real, 1·eal por D. João TV, Rei de Po1·tugal ! 
Teriam sido gritos de inexplicavel cobardia em tão valoroso 
paulista, se não fàra a confirmação do acto de Piquú·oby, 
abdicando, mais de um seculo antes, sua autoridade régia 
nos Reis da dynastia de Ayiz c em seus successores. (*) 

era o ch~fe p1·incipal? Porque faltaria elle ás 1~egras políticas e ás 
conveniencias guerreiras? Tudo concorre para affirmar que Tebi?·'-içá, 
comquanto maioral de tres p equena.• aldêas, representaria, nessa especie 
de reconhecimento, apenas o maioral da nação, que era Piqui1·oby. 

A verdade é que, em 1641, Piqui?·oby foi mostrado em Amador 
Bueno -ter sido o vercladei?'O. p?'incipal chefe da nação goiá-na. 

Na phrase de BosSUE'l', em seu Discw·so sobTe a histo1·ia unive1·sal, 
r eferindo -se á acção Providencial sobre os povos, « quem pretende entrar 
a fundo no conhecimento das cousas, deve ir buscar a sua origem, e 
comer;ar de mais longe , , Na historia, não ha acasos. Spi·ritus Dei super 
aquas .... 

(*) Frei Ga.SPAR DA lYIADRE DE DEUS, Memm·ias pa1·a a histo?·ia 
da capitania de S. Vicente, I, 181, narrando que Amador Bueno de 
Ribeira, logo que recolheu-se ao mosteiro de S. Bento para escapar :1 
acclamação popular, mandára chamar algumas pessoas principaes, e os 
ecclesiasticos mais respeitaveis, accrescenta : « Vierão logo uns, e outros, 
e todos unidos ao dito Bueno fizerão comprehender aos circumstantes que 
o Reino pertencia á Serenissima Casa de Bragança, e que delle se acharia 
esta em posse pacifica desde o dia ela morte do Cardeal Rei D. Henrique, 
se a violencia dos lVIonarchas Hespanhóes não houvera suffocado o seu 
Direito. , · 

Fica assim averiguado que o motivo da acclmnação popular era 
o direito contestado a D. João IV. 
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Tambem, ap6s esse grandioso facto, somente propno 
ele tempos c de homens heroicos, AMADOlt BUENO DE RúmrRA, 
como que cançado do papel immenso, que representar:1, de 
illuminar com suas excelsas virtudes civicas a magestadc 
gentilica de seu primitivo progenitor no Brazil, recolheu-se á 
vida privada, e a historia desde então rodeiou-o egualmeute 
de silencio : até que o capitão general Artbur eTc Sá e 
1\1enezes, em uma patente de capit;l.o e governador da com
panhia dos officiaes de guerra reformados, ju,izes c vereadores 
que tivessem servido na camara de S. Paulo, por elle 
passada a Manoel Bueno da Fonseca, em 3 de Março de 
1700, lepois de relatar alguns serviços dest<', concluio-a nos 
seguintes honrosos termos: «E, quando não bastaram estes 
serviços, era merecedor de grandes cargos, por ser neto de 
A.MADOl'{. BuENO, que, sendo chamado pelo povo para o 
ac:clama1·em Rei, obrando como leal e verdadeiro vassallo, 
com evidente perigo de sua vida, clamou dizendo -que 
vivesse El-Rei D. João o Ir/~ se~t Rei e Senhor, e que, u 
pela fidelidade que devia de vassallo, que1·ia nw1·rer nesta 
defensct .... » ("') 

Sem embargo, ainda 
chronistas aJguma hesitação. 
XVII, XVIII, as principaes 

os preconceitos produziram nos 
N aquelles tempos, seculos X VI, 
familias não queriam descender 

(*) Esta patente, confirmada por El-Rei D. Pedro II em 23 de 
Novembro de 1701 , merecen então, por accrescimo, a seguinte honrosa 
declaração rógia : • E, ultimamente, por ser neto de Amador Bueno, leal 
c verdadeiro vassall o de minha Corôa. > Esta mesma bourosa commemo
r a.ção foi feita por E l-Rei D. João V, em 20 de Novembro de · 1704, 
quando foi armado cavalleiro da ordem de Ch risto o já referido Manoel 
Bueno da Fonseca. 

Esta patente, em seus termos, demonstra que uão foi uma lenda 
a: acclamação de A.mador Bueno de Ribeira para Rei de S. Paulo: e que, 
ainda quanto a este facto, deixou-se illudir o senador CANDIDO MENDES 
m: ÁLUEIDá, nas ji citadas lYotas sob1·e a histO?·ia pat?·ia. 

Dizemos- lencla -, no sentido em que elle a empregou; isto é, 
invençr.To. 

No bom sentido, a empregámos na nota segunda, pagina 91. 
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d·e indios C'); e, pois, seria imprudcncia devassar-lhes a 
proc"eclcncia indigena. Existiam mesmo familias como a 
originada de Antonio Rodrigues de Almeida (*;(·), toda de 
sangue europeu, portuguez-hespanhol-flamengo, que faziam 
disto um dos titulas de sua alta nobreza. A família de 
Antonio Rodrigues de Almeida, porém, 'por secretos desígnios 
de Deus, em 1700, cruzou-se com a de Antonio Rodrigues, 
c portanto com a. de Piqui?·oby: isto _é, D. Francisco 
Matheus Rendon (";;~o'~"), descendente de Piquú·oby, casou-se 
com D. Maria de Araujo, filha do capitão-mór governador c 
alcaide-mór da. capitania de S. Vicente e S. Paulo, Pedro 
Taques de Almeida. CHHf~·), descendente de Antonio Rodrigues 
de Almeida. 

Mas, se os chronistas estranhos assim procederam, 
por medo ou por cortezia, é ccnsuravel que um homem 
illnstrado, corno frei GAsPAR DA MADRE DE DEus, contando, 
segundo elle proprio escreveu em suas lllemorias pa1·a a 
histm·ia da capitania de S. Vicente, I, 184, entre os seus 
tet;ceiros avós a Amador Bueno, e portanto a PiquiToby, 
entrasse tambem nessa conspiração de silencio em redor da 

(*) O governo tere necessidade de acudir com uma providencia 
a esse preconceito. P elo alvará de 4 de Abril de 1755, em ordem a· 
promover os casam entos e allianças entre brancos e indios, El-Rei houve 
por bem declaml-os isentos de infamia ; ficando, os que assim se casassem, 
e seus descendentes, muito habeis para os cargos, e até com preferencia 
para qualquer emprego, honra ou dignidade. Foi tam bem pro h i bido pelo 
mesmo alvará, sob pena de procedimento criminal, dar aos índios, e aos 
seus descendentes, puros ou mistiços, o nome de caboclos, ou outros 
semelhantes, que pudessem reputar injuriosos. 

E' necessario, entretanto, nfio esquecer que a melhor nobreza da 
capitania da Bahja descendia da índia P a1·oguassú, que se casára com 
Diogo Alvares Corrêa ; e que a família Albuquerque Maranhão, desde 
Alagoas até o Rio-Grande dó Norte, descendendo de J eronymo de 
Albuquerque, descendem de uma índia , mãe deste. 

(**) Vêr a g!')nealogia, Linha B. 
(***) Vêr a genealogia, Linha A e Linha B, para o começo da 

Linha A e B. 

(****) Vêr a genealogia, Linha B, V. 

E a Linha A e B, I. 
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figura deste chefe indígena. Por cgual, PED&o TAQ.UES DE 
ALMEIDA P .ms LEME, fazendo· a genealogia das famílias 
nobres de S. Paulo, com as quaes era aparentado, e den·ndo 
fazêl- a completa e muito ordenada, não está isento de soffrer 
a critica de ter quasi occultado aquelle illustre progenitor 
brazilico, sob a pressão sem duvida dos taes já mencionados 
preconceitos. Em sua Nobilicwchia Paulistana, em vez de 
abril-a com o nacional nome ele Piquiroby, preferia a este 
o bespanhol Bartbolomeu Bueno de Ribeira, que, segundo 
elle proprio confessa, só « passou-se para S. Paulo, nos 
princípios da sua povoação, em 15 71 >> ! Por que e para 
qne oecultar os ascendentes de D. Maria Pires, que casara-se 
com Bartbolomcu Bueno de Ribeira? Elle limitou-se a 
declarai-os no titulo da família Pú·es; e mesmo isso entre 
um parenthesis! 

Dirão : « PiquiToby não póde ser considerado o 
progenitor da nobreza paulistana, porque sua :filha casou-se 
com um plebeu, o portuguez Antonio Rodrigues. » · 

Em frente de meras opiniões, existia a legislação, 
que foi sempre expressa no sentido de adquirir o :filho, por 
intermedio da mãe, a nobreza da família desta: « E se 
quiserem tomar somente estremas as armas da parte de 
suas mãis, podeloam fazer. » C). A legislação portugueza, 
em verdade, não desconheceu em tempo algum a nobreza 
proveniente das mães (**). E' certo que a mulher não 

(*) Ordenações Manoelinas- L. 2.0 tit. 37 § 2.0 E as Orde
nações Filippinas- L. 5.0 tit. 92 § 4.0 repetiram a mesma declaração, 
ip sis ve?·bis . 

.A.s sobreditas Ordenações lVIanoelinas, que eram as que vigoravam 
em 1531, no mesmo L. 2.0 tit. 37 § 11, dispunham: · • Item mandamos 
e defendemos que ninhuíi home nem molher d' qualquer sorte e qualidade 
que seja: nom se possa chamar nem chame de clom : se lhe nom pertencer 
de direito por via de seu pai ou avô de seu pai. ... E has mollwres ho 
podcram tomar de seus pais ou mã.is ou sogras que o dito dom dereyta
mente tevere: como sernp?·e neste 1·eyno se costumou . , 

(**) Ordenações Manoelinas, L. 1. o tit. 55 princ. e § 1. ° Con
fira-se as Ordenações Filippinas, L. 1.0 tit. 74 § 4. 0

, e L. 5.0 tit. 92 
§ 6.0 
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transmittia ao marido plebeu a sua nobreza; é certo mesmo 
que, na constancia do matrimonio, seguindo ella a condição 
do marido, não poderia usar das regalias e dos privilegies 
de sua condição nobiliaria: não perdia, porém, nem poderia 
perder uma qualidade hereditaria que apenas retinha para 
passar aos filhos. As opiniões de jurisconsultos (*), em 
contrario a esses princípios, foram ·obra do interesse ou dos 
prejuízos das famílias nobres, a fim de evitar_em os casamentos 
com plebeus. A natureza, porém, é sempre mais forte que 
as regras humanas. Já Ovrmo (**), fallando da nobreza de 
Evandro, assignalava que era muito mais nobre pela parte 
da mãe que pela do pae: 

Hic fuit Evande1· : qui, qwtmquam cla1·us 'Utr·oque, 
Nobih'01· sacrre sanguine mat1·is e1·at. 

E VIRGILIO e·~*), comquanto a incerteza da geração de 
Drances, rival de Turno, pelo lado paterno, não duvidou 
affirmar sua nobreza pelo lado materno : 

. . . . . . genus huic materna supe1·bum 
Nobilitas dabat, incertum de patre je1·ebat. 

Nem podia ser de outro modo. Desde que, pela 
dispersão dos povos, o systema patriarchal enfraqueceu-se e 

(*) Anouc.A, PoRTUGAl,, MELLO FrrEIRE, citados por BoRGES 
CARNEIRO, Di?·eito civil, § 45, n. 40. E' ahi tambem citado Pl:lEBO com 
uma decisão, no mesmo sentido da dos jurisconsultos referidos; mas é 
certo o proverbio francez: L es w ·1·êts sont bons po~w ceux qui les obtiennent. 
Além de que é conhecido o principio: N on ut ex 1·egnlâ jus sumatm·, sccl 
em ju1·e quod est 1·egula fi.at. ( L. 2, Dig., de 1·egu.lis j1wis. ) 

(**) Ovmro, Fastos, I, 4 71 e 4 72. 

(***) VmGILIO, Eneida, XI, 340 e 341. 

Conhecem os entendidos a tambem celebre passagem da Oclysséa, 
de HoliiERO, I, quando Minerva encontra-se com Telemaco, e lhe diz que 
elle é filho ele Ulysses. Telemaco responde: « Minha mãe, a casta Penélope, · 
attesta que son tilho desse heróe, mas eu o ignoro. E' ella o testemunho 
mais segu1·o disso ; ninguem por si mesmo conhece os autores de sua 
raça. » 
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afinal desappareceu de todo, a família passou por success1vas 
transformações. Ao principio, não havia ontro parentesco 
senão a tribu á que cada um pertencia; depois, o unico 
parente era a mãe, e não o pae ; depois só o pae, c não 
a rpãe; ultimamente, sob a influencia do Christianismo, 
tanto o pac como a mãe. Mas, em vP.rdadc, o systema do 
parentesco materno é o ·mais natural e o mais forte; e, na 
phrase de um escriptor, « é um prolongamento effectivo do 
cordàb umbelical de mulher em mulher ». Por que, pois, 
estranhar que, assim como « só o nome das mães descia o 
curso das gerações >> , a nobreza se transmittisse então ma.is 
pelo parentesco uterino do que pela paterniçlade, mesmo 
quando os costumes matrimoniaes já estavam em via de 
restauração? Accrescia que a maternidade foi sempre um 
facto ceTto : só o laço material do cordão umbelical, cpm 
cffeito, pode determinar com certeza, ainJa hoje, o agru
pamento de uma dcscendencia physica. C") 

Demais : a nobreza não vale tanto, como a le
gitimidade, para a formação da genealogia. Foi ou não 
Piqui?·oby, cacique na nação goiá-nà, ou simples maioral da 
aldêa Unway, o progenitor primitivo ele todas essas famílias 
paulistas, mencionadas por PEDRO T AQ.UES, na Nobilim·chú~ 
Paulistana ? 

(*) Segundo o jú. citado escriptor, A. GrnAun-T:EULON, Lcs 
o1·igines de la farnille, Genebra, 1874, o facto natural da maternidade, não 
o principio do poder paterno, tem regulado o parentesco e a genealogia 
de muitos povos, e, nesta conformidade, é transrnittido o direito rlc 
successfio. Em geral, !lOS povos americanos, assim era, como o expõe 
largamente o padre jesuita J. F. L.AFI'l'AU, lJfO?u?·s des srr.uvages compcwé.s 
aum manr1·s eles p1·emie1·s temps, Paris, 1725, Bi.<toi?·e eles découvcrtes et eles 
conquétes des P01·tugais clans le nouvemt monde, Pari~, 1733. 

I 

Ent.re os Lycios, conforme narra I-IEUODOTO, se algucm era 
interrogado sobre a familia tL que pertencia, indicava a genealogia da 
mãe e das avós de sua mãe . Por egual, segundo PoLYBIO, acontecia 
com os Locrios, onde tambem a nobreza só era transmitticla. pela genealogia 
uterina. 

Assim,· portanto, !lão o era somente nos povos americanos. E, 
m':lsmo na Grecia e em Roma, o principio da familia agnatica não foi 
adquirido e firmado senão após uma longa série de transformações. 
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Eis a umca questão, que procurámos elucidar. 

E, nesta investigação, foi-nos agradavel verificar que 
Piquiroby existio, e foi um rei brazilico. C'~·) 

' õ 

(**) E' util bem explicar a origem e a denominação dos tupi
nà-kt Esta denominação não era a que cllcs mesmos se attribuiam; mas 
a que os tupi-nà-abá e depois tam bem, os cw·ib-6ca lhes deram por causa 
de andarem sempre em confiictos. Tupi-nà-Jd significa, como jú. deixámos 
cscripto, • tupi, pareute rnúu >. O nome dessas tribus, que, separando-se 
dos tupi-nà-abá em sua migração, installaram-se na costa, ao longo do 
mar, do rio Camamú até o rio Cricaré, era tupi-nà, • tupi parente • . 
ror causa das guerras com os tupi·nà-abá, naquella região, estes os 
designaram desde entã.o como • parentes mius •., accrescentando-lhes ao 
nome da nação, tupi-nit, a palavra kl., • espinbo • . Ao norte dessa região 
foi sempre desconhecida entre os indígenas a denominação tupi-nà-ki. 

Isto mesmo resulta do que GABRmL SoARES, em seu Rotei1·o 
ge?·al, 39, deixou averiguado até certo ponto naquella epocha - 1587. 
Escreveu elle : « . . . o gentio Tupiniquim senltoreou e possuiu a terra da 
costa do Brazil, ao longo do mar, do rio de Camamú até o rio de Cricaré, 
ú qual tem despovoado esta comarca fugindo dos Tupii)ambás, seus 
cont1'a1·io.~ . . . Esse gentio e os Tupináes descendem todos de mn fll ·onco, c 
não se tem por contrarias verdadeiros. . . Este gentio . o o tem a linguagem, 
vida e costumes e gentilidades dos Tupinambás . o. E ainda que são 
contrarias os Tupiniquins dos Tupinambás, não ha entre clles na lingua 
c costumes. o • differen~a. o • São hom ens valentes, caçam, pescam, cantam, 
bailan1 como os Tupinambás, e nas causas ele guerra são mui industriosos, 
e homens para muito, de quem se faz muita conta a seu modo entre o 
gentio o ) 

·Os goiá-nà, de Pirá-tininga, sendo, por um lado, parentes dos 
goiá, o eram, por outro lado, tambem dos tupi, e portanto tupi-nà. E a 
razão por que eram egualmente denominados tupi-nà-ki foi por cruzamento 
com os tupi-nà que receberam em 1500 a Pedro Alvares Cabral e que, 
por já então estarem separados dos tupi-nà-abá, eram assim denominados 
por estes. 

Confiram-se com esta explicação O· texto c as nc.tas, nas paginas 
298 e 299. 
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CAPITULO QUARTO 

LINHA-A 

A Linha A desta genealogia tem por progenitor 
brazilico o cacique Piquú·oby. Desta Linha procedem, como 
já foi referido, o legendario Amador Bueno de Ribeira e, 
por este, os Rendons. 

Por parte de D. Maria Pires de Medeiros,_ filha de 
Salvador Pires de Medeiros, - este filho de Salvador Pires 
e de sua mulher D. Mécia Fernandes, a qual D. Maria 
Pires de Medeiros foi casada com Antonio Pedrozo de 
Barros, filho do capitão Pedro Vaz de Barros, e de sua 
mulher D. Luzia Leme, descendem tambem de Piquiroby 
os Souza QueiPoz, os Souza Barros, os Paes de Barros. A 
referida D. Maria P ires de Medeiros era prima-irmã ele 
Amador Bueno de Ribeira, cuja mãe, D. Maria Pires, era 
irmã de Salvador Pires de Medeiros. 

Deste · mesmo Salvador Pires de Medeiros foi genro 
Domingos Jorge Velho; o paulista celebre que, com o 
portugucz Domingos Affonso Mafrcnse, penetrou os invios 
sertÇíes da .capitania elo Piauhy, como já referimos na historia 
da capitania de S. Vicente e na do Estado elo Maranhão. 
Eram tambem Pi·res - Francisco Dias de Siqueira e os outros 
que lá andaram naquelle Estado. 
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Por parte de Salvador Pires- o velho, irmão de 
Manoel Pires casado com D. Maria Bicudo, cuja filha 
D. Margarida Bicudo casou-se com Filippe de Campos, e 
por outros postenores consorcias, esta Linha A é aparentada 
com os Bicudos e os Campos. Um dos filhos de Filippe 
de Campos, de nome Manoel de Campos Bicudo, foi casado 
com · D. Luzia Leme de Barros, filha de Antonio Pedrozo 
de Barros e de D. Maria Pires Monteiro, e portanto 
descendente de Piquiroby. 

Por filhos de Amador Bueno de Ribeira, e sens 
casamentos, os Preto Moreiras, os Camargos, e outras familias 
?o ta v eis, tam bem descendem de Piq11i?·oby. 

M uitos descenrlentes de Piquú·oby, por falta de estudos 
o·encalogicos, têm estado na crença de que seu progenitor 
brazilieo foi o tão celebrado Tebi?·'-içá; e com essa illusão 
julgam-se lisongcados, ignorando certamente que as primeiras 
famílias da capitania de S. Vicente e S. Paulo procedem 
quasi somente de Piquú·oby, c que, se este não fo i superi o1· 
a aquclle em autoritladc, não lhe era inferior sob qualqncr 
relação política. 



I 

Rodrigues, selvagem,, filha de Pz'quiroby 

ANTONIO RoDRIGUES (*) já residia na capitm1ia, que 
depois foi dcnomina.da, S. Vicente, fazendo vida marital com 
a filha de PrQ..UIROBY, chefe de uma aldêa de indígenas 

(*) O senador ÜANDIDO II'IENDES DE ALniEIDA, Kotas pw·a a · 
hi.sto?·ia pc~t?·ia, na llevista do Instituto I-listo?·ioo, Geog?·aphico e Etlmog?·a
phioo do B1·azil, XL, pags. 163 e 277, parte segunda, 1880, a proposito 
ele querer provar, infundadamente, que João Ramalho era o bacha1·el de 
Cananéa, attribuio a frei GASPAR DA l\ILiDRE DE DEus a invenção de 
ANTONIO RoDUIGUES, que vivêra maritalmente éom a filha elo cacique 
Piqui?·oby. 

Além do testamento de D. lVIécia Fernandes, neta ele ANTONIO 
RonmGuEs, citado por Pu;nuo TAQmJs, h a o testemunho elo padre J ou c E 

Mot~mR.A, ·uas J.11emo?·ias por elle escriptas no meiaclo do seculo X V li, nas 
quaes apoiou-se frei GASPAr. DA MADI~E DE Du:us. E, sobretudo, o titulo 
ele sesmaria de Pedro Góes. 

Demais: ha o testemunho da tradição em Santos e em S. Vieente; 
e até em frente ao porto do T umianí é assignalado o local de sua casa. 

Tambem frei GASPAR DA l\L\DRE DE Du:us não podia ter inventado 
o primeiro progenitor portuguez de Amador Bueno. Retrocedendo no au.tem 
ge1wit, seria encontrado necessariamente ANTONI0 RoDRIGUES, companheiro 
de J oã.o Ramalho. 

Frei GASPAR DA MADRE DE DEus refere-se ao padre JoRGE · 
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Goiá-nà em Urumy (''), assim como João Ramalho, tambem 
portuguez, com a filha de Tebú·'-içá, chefe maioral de outra 
aldêa de goiá-nà em Pirá-t~ninga, sobre a serra, quando 
Martim Affonso de Souza entrou a barra de Bm·iqui-óca, 
por corrupção Be1·tioga, em 22 de Janeiro de 1531. 

Assim, ap6s a conquista desse territorio para seu 
Rei, ANTONIO RoDRIGUEs apressou-se a legitimar seu casamento 

MoREIRA, na Noticia dos annos em que se descob1·io o Bm:zil, publicada na 
Revista citada, II, pag. 425 ; 1840. • Digo port.uguezes no plural, porque 
das Memorias do padre Jorge Moreira, escriptas no meio do seculo 
passado, consta que com João Ramalho veio Antonio Rodrigues, o qual, 
diz o autor, casàra com uma filha de Piquirobi, Cacique da aldêa de 
Hururahy . • 

Todavia, frei GASPAR DA MADRE DE DEUS, em sua mencionada 
Notiâa, desvairou · argumentando com a declaração de João Ramalho, em seu 
testamento de 1580, de contar então « alguns 90 annos de assistencia no 
Brazil •. P odia assim exprimir-se, sem pretender fixar em noventa annos 
aquella assistencia. E accresce que já estaria com a memoria enfraquecida. 

(*) Uru?·ay, nome de uma serra e de um pequeno ribeiro que 
alli nasce, era tambem a denominação da aldêa. 

Seguindo-se a descripção de limites nos títulos das SPsmarias 
concedidas por Martim Affonso de Souza, em 10 de Outubro de 1532 a 
Pedro de Góes, e em 10 de Fevereiro de 1533 a Itny Pinto, fidalgos da 
casa r eal, a serra, ou o sitio denominado Uru?·ay, ainda hoje pode ser 
facilmente verificada. 

O primeiro titulo declara: « • • • pelo caminho de Pimtininga 
( caminho velho do mar para S . Paulo ) a entestar com a serra que está 
sobre o mar ( Pa1·annpiacaba) e dahi por uma ribeira que vem pelo pé 
da serra que chamam Ma1·oré e dahi dentro no pé da serra de U?'u?·oy, 
e virá dentro p~r este rio a entestar com a ilha Ca?·a.moacam ( a que 
está na barra do rio Cuba tão, onde vem dar a ribeira Unt?·ay ) ... , 

O segundo titulo ainda declara: « E, atravessando o dito caminho 
(de Pi1·atininga ), irá. pela mesma serra ( Pamnopiacaba) até c.hegar sobre 
o valle de Urumy , onde a serra faz uma fenda por uma $ellada, que 
parece que fenece por alli junta, e delle vem por riba do valle de U1·uray, 
da qual aberta cáe uma agua branca, e do alto desta dita barra desce 
direitamente ao rio de U?·umy, e pela v13ia da agua irá abaixo até se 
metter no mar e outeiros escalvados . .. • Conforme este titulo, o U?'1way 
fica para a banda do Norte, com referencia á barra do rio Cuba tão . 

Esses dons titulas podem ser lidos pe1· ea·tensum em AzEVEDO 
MARQ,UI>S, Apontatnentos ltisto?·icos, ge(lgraplrico,•, biogmphicos, estatísticos e 
noticiosos da p1·ovincia de S . Paulo, na palavra Sesma1·ias; e no 
capitulo XI da parte historica deste livro. 

( 
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á face d·a egreja: precedendo, com o nome de ANTO~~IA, o 
.baptismo (*) da bella c gentil princeza selvagem, cujo amor, 
casto e sincero, lhe fàra, certo, o uni co escudo para a sal v ação 
da vida:- então que, abandonado por algum navio, ou 
quiçh. naufrago (se não era um dos profugos gmmetes da 
armada de . Pedro Alvares Cabral, como já por suspeita 
deixamos dito ), os indígenas o aprisionaram, com destino 
sem duvida a algum grande banquete, preludiado pela 
ceremonia da entrega da mais linda jovcn da tribu, conforme 
o uso e costume gentilico da America. 

Foi ANTONIO RoDRIGUEs, bem como João Ramalho, 
de muito auxilio a Martim Affonso ele Souza. « O respeito 
ele João Ramalho, e os bons officios de Antonio Rodrigues, 

· lhe conciliaram a amizade elos Guaianázes. » (**) Nesta 
phrase denuncia-se a differença do ternperamento é do 
caracter desses dons primeiros povoadores da capitania de 
S. Vicente. João Ramalho foi sempre energico c violento. 
ANTONIO RoDRIGUES, brando e sempre prudente. A verdade 
é que, ao passo que João Ramalho andou sempre em 
confl.icto, ora com as autoridades em S. Vicente, ora com 
os padres da Companhia de Jesus em S. Paulo de Pirá
tininga, ANTONIO RoDRIGUES mantinha-se, com sua pacifica 
obscuridade, em sua pequena casa a margem do rio Y-ry?·i
pú·anga, em frente ao porto de TumiaTÚ (*'"*), onde, conforme 

(*) P EDRO TAQUES, Nobilim·cllia Paulistana, na . Revista do 
In8tituto Ilisto?·ico, Geog1·apltico e Ethnogmpltico do B1·azil, XXXIV, parte 
primeira, pag. 8, 1." trimestre ele 1871, escreveu que fôra ella baptisada 
pelo padre José de Anchieta; mas, teria ella de esperar pelo baptismo 
até 1566! Parece mais provavel que ter-lhe-ia sido administrado este 
sacramento por Gonçalo Monteiro, sacerdote que acompanhára a Martim 
Affonso de. Souza, e que, parochiando a egreja de S. Vicent.e, fôra deixado 
por esse donatario como seu primeiro loco-tenente, capitão-mór, segunrlo 
narra frei GASPAR DA MADRE DE DEus, ]Jfemo?·ias pam a histo?·ia da 
capitania de S. V icente, I, 63. Veja-se a nota á pag. 339. 

(**) Frei GASPAR DA MADRE DE DEus, Memo?·ias pam a histo?·ia 
da capitania de S. Vicente, 1, 42. 

(***) Frei GASPAR DA MADRE DE DEus, Memcvrias pm·a a 
histo?"ia da capitania de S. Vicente, I, 60, referindo a fundação da villa 
de S. Vicente, escreveu: c levantou a villa no fim da praia de . Tm:aré, 
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GAsPAR DA MADRE DE DEus, ja rcsirlia· 
chegaram os navios de Martim Affonso 

A prole 
aventurança da 

de ANTONIO 

multiplicação 
RoDRIGUES alcançou a 
c·*) c, mms ainda, 

bem
a de 

junto ao mar, em sitio alguma cousa distante do porto de Tumianí, entre 
o qual e a povoação se intromette hum outeiro . O lugar da villa não 
permittia desembarque, razão por que mandou o Capitão-mór abrir uma 
estrada, que começava em S. Vicente, seguia pe.la praia de Tam1·é, ccm
tinua v a pela cl'.Embm·é, e !tia finalizar no sitio, onde hoje existe o forte 
da .E.•tacada, quasi defronte do Rio de Santo Ama1·o. Por a(jui se con
luzião para a villa. as cargas menos pezadas, e as outras ordinariamente 
llião pelo rio em canôas até ~umianí . • 

O rio Y1·y?·i-pi?·anga é o que o vulgo colonial denominou do 
Casquei1·o, alludindo ás ost?·ei?·as . O citado frei GASPAR DA MADRE DE 
DEus, obra referida, I, 63, menciona esse nome. Significa • ostra 
vermelha •; e não c vespa vermelha , , como o e creveu AzEVEDO lVIARQUES, 
Apontamen!os ltisto1·icos, biograplticos, etlmograplticos, estatisticos e noticiosos 
da 7J1'0lri.ncia de S. Paulo, na palavra Iri?·ipi?·anga . E, a proposito, 
accrescent.on que 1 diversos documentos do secnlo XVI faliam de uma . 
nldêa tle inclios Guayanazes com este nome, mas igno1·a-se precisamente o 
lugar onde existio, deprehendendo-se apenas pelo contexto que não era 
longe da de Pimtininga. » Ora, o titulo da sesmaria das tenas de 
I1·i1·ipimnga, concedidas pelo capitão-mór Gonçalo Monteiro ao meirinho 
de S. Vicente- João Gonçalves, em 4 de Abril de 1538, bem esclarece o 
lugm·. 

(*) Frei GASPAR DA MADRE DE DEus, obra citada, I, 155: 
c Suspeito que j:í morava all i mesmo, quando aqui chegárão os primeiros 
povoadores, e que esta se1·ia uma das 1·azões motivas de .fundm· o Capitão
mór a villa perto da ultima ban·a. • 

(**) Não queremos dizer, com isto, que, no casamento, deve 
ser o 1rnico fim a propagação da especie; entretanto, a perpetuação na 
prole é um dos signaes da bem-aventurança, se bem que, como disse 
SANTO AGu TINHO, plus valet sanctitas sac1·amenti, quam .fecunditas ute1·i. 

No Genesis, XIV, 2, 3 e 5, queixando-se .AuRAHAM de não ter 
tido filhos, ego vaclam sine libe1·is, miM autem non dedisti semen, Deus O 
conduzia fóra da casa, e disse-lhe: « Olha para o Céo, e conta, se !)Odes, . 
as estrellas ; - assim se multiplicará a tua posteridade . • Suspice crelum, 
et nume1·a stellas, si potes; - sic e?'it semen tuum . 

O pensamento de SAN•ro AGOSTINHO tem a explicação na neces
sidade moral de conservar a pureza da próle; e isto só se pode dar, 
tendo os esposos a reci}Jroca fidelidade conjugal, isto é, vivendo in fid e 
castitatis . Só, porém, a união como sac1·amento pode operar esta virtl1lle, 
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successivas nobilitações pelo cruzamento com Yarias famílias 
fidalgas. A multiplicação é tão extensa que abrange as 
actuàcs províncias do Rio-Grande do Sul, Paraná, Santa 
Catharina, Minas-Geracs, Goyaz, Matto-Grosso e Rio de 
Janeiro, além da de S. Paulo, seu berço. O cruzamento foi em 
tantas direcções, que bem dirá quem affirmar que a Nobi
liarchia Paulistana, escripta por PEDR.O TAQUES DE ALMEIDA 
PAEs LEllrE, não é senão a historia dessa vastíssima prole. 
O mesmo PEDRO TAQUES, neto elo capitão-mór Pedro Taques 
fle Almeida~ e portanto sobrinho de D. Maria · de Araujo, 
filha daquelle capitão-mór, a qual reunio as duas linhas 
casando-se com D. Francisco Matheus Rendon, descendente 
de ANTONIO RoDRIGUES, e da filha de PIQUIROBY, não escapa 
a todas essas ligações de parentesco, por esse lado, c tambem 
por seu pae, Bartholomeu Paes de Abreu. · 

ANTONIO RonRIGUEs não tinha, em verdade, nobreza 
alguma. Não era mesmo conhecido o motivo real de sua 
residencia na Terra da SANTA CRuz, muito antes que 
Martim Affonso de Souza entrasse a barra de Bu1·iqui-óca. 

Mas, sua neta, D. Mécia Fernandes, casoq-sc com 
Salvador Pires, que era nobre:- c dahi, como adiante se 
verá, começa a nobre linhagem, por esse lado; pois que 
pelo outro, que é a Linha B, além ele ser sangue puramente 
europeu, o fundador já era então um cavalleiro firlalgo. 

Nem desmerece a Linha A o facto ela mistura do 
sangue da filha do cacique PIQUIROBY, casada com ANTONIO 
RoDRIGUES. Ao contrario, mais· e mais a illustra; porquanto, 
se não honvcm tal mistura, a familia, cujas notas genealo
gicas são o objecto principal deste livro, seria, sim, brazileira, 
por ter aqui prolifii.:ado, ma.s faltar-lhe-ia o sainctc brazilico 
(sal da terra), que só o sangue daquclla bella selvagem 
foi sufficiente para dar-lh'o, ha quasi quatro seculos; não 

se ha amô1' ve?"dadei7·o entre os desposados, isto é, a boa intenção. O 
sacramento, entretanto, pode ter a força de santificar o qne foi mal 
intentado. 
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existindo até hoje, na successão de tantas gerações, além 
della, outra raiz que as tenha prendido ao sólo na Ter1·a 
ela SANTA CRuz. (*) 

A ANTO -ro RoDRIGUES foram dadas por sesmaria as 
terras fronteiras ao porto Tumicwú, em S. Vicente C"*). A h i 
residia ja então, segundo ja foi escripto c al.guns acreditam. 

Na villa de S. Vicente, exerceu os empregos de juiz, 
vereador, e almotacé Cf**); e, sem duvida, não poderia ter 
sido escolhido para taes cargos, se não ti v era merito, em 

(*) Como deixámos dito, não ex.iste autochtlwnia, propriamente 
tal, senão para os sectarios do polygeni;,mo. Não obstante, é certo que 
os povos em g~>ral a mantêm, ainda mesmo que Jwja on tenha havido 
mistura de sangue com outras raças estrangeiras. lVfais do que outros 
})Ovos, os gregos gloriaram-se sempre de sua procedencia abo?"igene; isto é, 
diziam-se filhos só da mesma terra grega, annullando o effeito da mistu ra 
do sangue dos immigrados. O mais puro titulo de nobreza era o daquelles 
que podiam apagar na genealogia os vestígios da mistura daquelle sangue 
dos immigrados . 

No Brazil, durante os tempos coloniaes, prevaleceu a mania 
inversa. Todo o empenho nobiliario era apagar os vest.igios do sangue 
indígena! 

(**) Ainda hoje existe este porto; e, a h i, é que embarcam os 
que, pelo rio Y?·y,·i-pi?·a.,ga, vão em busca do porto denominado do Rei, 
para seguirem em direcção i villa de Itanhaen. 

l\1ACHADO DE OLIVEIRA, em seu Quad?·o ltisto?·ico da p1·ovincia de 
S. Prwlo, escreveu que as terras concedidas a Antonio Rodrigues eram 
situadas na ilha de S. Vicente, c antiga Induá-guassú:. ; confundindo o local 
do porto Tumiani com o ela sesmaria de Antonio Rodrigues, j1·ontei1·o a 
aquelle porto. O porto de Twmicwú, sim, está naquella ilha . 

O mesmo historiador assignala uma clausula da. concessão da 
sesmaria : c reservando-se dellas (as terras frontei r as a Tumianí.) a área 
que fosse necessario a estaleiro de embarcações . > 

(***) Eis o que a respeito escreveu frei GASPAR DA MADRE DE 

. DEUS, Memo?·ias pa?·a a l!isto?·ia da capitania ele S. Vicente, I, 155 : 
c . • . e por isso o encontro muitas vezes no livro mais antigo da Oamara 
de S. 'icente, exercitando os empregos de Juiz, \"ereador, e .Almotacé . .. • 
E mais adiante : c .• . porém que Antonio Rodrigues assistia deti·onte de 
Tumiarú pelos annos de 1543, consta do citado livro mais antigo da 
Camara de R. Vicente, no qual se acha. declarado, em a Vereação de 4 
de Agosto do dito anno, que deri'í.o a vara de Almotacé a Antonio Rodrigues, 
'll~orado?" na banda d'além . :> 
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concurrencia com tantos nobres que tinham vindo com 
Martim Affonso de Souza. 

Acerca de João Ramalho, companheiro de ANTONIO 
RoDRIGUES, ha uma no~avel carta de J\1ACHADO DE ÜLIVEIRA, 
em · appendice ao Quad·ro !Listm·ico da p1·ovincia de S. Paulo, 
escripta ao Instituto Historico c Gcographico. . 

.Nessa carta, o chronista discute, mas mlo resolve o 
problema da vinda de João Ramalho a Pirá-tininga, bem 
como o tempo em que o facto se teria dado. Escreveu elle: 
« E' um mytho o modo por que se realisou a presença de 
João Ramalho nos campos de Piratininga. Em minha opinião 
a qualificação que mais se ajusta a este homem deixando 
Portugal, é a de degredado, e, quando não, por certo a de 
marinheiro ao serviço do. navio que alli o recebêra: e, si 
alguem lhe quizcr fazer mercê, pode applicar-lhe a de 
aventureiro, que é um ponto ácima na escala dos forasteiros, 
que se atiram ás eventualidades de uma carreira duvidosa 
coin o alvo de fazer fortuna. » E, depois de pretender 
mostrar a impossibilidade de ser un'l degredado, porque 
importaria o mesmo que atirai-o ao mar, deixando-o entre 
'os indígenas ( a carta de Pmw V AZ CAMINHA patentêa o 
contrario ), accrcscentou: « A ser admitticla. esta hypothcsc, 
é consequente que se pode apresentar a Ramalho como 
contractado para o serviço do mar, ou, quando não, como 
aventureiro á pista. de fortuna. . . .. » e') 

Nessa carta, MACHADO DE OLivEIRA não menciona 
ANTONIO RoDRIGUEs; sem duvida porque a solução da questão 
para um seria egual para o outro. 

A data da morte de ANTONIO RoDRIGUES não appa-

(*) Veja-se a nota á pag. 299. 
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rece nas chronicas; mas, certamente, sua neta D. l\1:écia 
Fernandes, em seu testamento, a teria mencionado. 

De seu casamento houve uma filha, tam bem com o 
nome de ANTONIA RoDRIGUEs. Não consta a existencia de 
outros filhos. 

·' 



II 

A11fonz'a Rodrigues, a qual caso·u-se con;z A7do?;zz'o 

Fernandes, po7"tuguez 

Ao lêr AzEVEDO 1\iJARQUEs, Apontamentos ldstoricos, 
geogmphicos, bio,qmphicos, estatísticos e noticiosos ela p1·om'ncia 
de S. Paulo, no nome Salvadm· Pú·es, casado com Mécia 
Fernandes, e;:;ta apparece como filha de Antonio Rodrigues 
c ele Antonia Rodrigues, casal antecedente. E' uma inexac
tidào; originada talvez da semelhança dos nomes da mãe 
e da filha, ambas ANTONrA RoDRIGUES. 

o engano é desfeito, a simples leitura do trecho 
relativo a esta segunda ANTONIA RoDRIGUEs, em PEDRO 
TAQUEs, Nobiliarchia Paulistana, na Revista do Instituto 
Húto1·ico, Geog1·aphico e Ethnog1·aphico do Bmzil, XXXIV, 
parte primeira, pag. 8 : 18 71. 

ANTONlO FERNANDES, seu marido, seria por ventura 
filho de Paschoal Fernandes, condestavel da fortaleza da 
Bertioga, ou talvez parente de Manoel Fernandes, proprie
tario do engenho Santo .Antonio, ao qual frei GASPAR DA 
MADRE DE DEUs, llfemo?·ias pa1·a a histo1·ia da capitania de 
S. Vicente, I, 106, refere-se. (*) 

, (*) Confira-se o mesmo frei GASPAR DA MADRE DE DEus, obra 
Citada, II, 37, 38 e 42; onde menciona o tal Paschoal Fernandes, casado 
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Este casal, entre outros filhos (dos quacs o de 
nome Marcos Fernandes foi assassinado e o .de nome 
Antonio Fernandes falleccu no Rio ele Janeiro quando vqlta \"a 
de Angola, onde fóra a negocio ), teve MÉciA FERNANDES, 

geralmente conhecida por MÉcrA-Assú, na lingua tupi;
certo por ser corpulenta, ou, com mais probabilidade, por 
ser mais velha que outra do mesmo nome. 

com Margarida Fernandes, já então condestavel da fortaleza de S. Filippe, 
ahi residindo desde 1557, elle só com sua mulher e filhos. 

A mesma fortaleza de S. Filippe era a antiga Be?·tioga. 

Na ilha de Santo Amaro ( Guaibe ), esse Paschoal Femandes 
obteve em 1562 uma sesmaria, passada por Antonio Rodrigues de Almeida, 
capitão-mór ; e cabeça da Linha B, desta Genealogia. 



III 

D. Méâa Fernan-des, a qual casou-se co1n 

.Satvader Pires, vzuvo 

SALVADOR PIRES era o segundo filho de outro de 
· egual nome, e de sua mulher D. Maria Rodrigues; esta, 
filha de Garcia Rodrigues c de Isabel Velho, portuguczes. 
O primeiro Salvador . Pires, nascido em Portugal, era filho 
do João Pires - o ,r;a_qo, c sobrinho de Jorge Pires, cavalleiro 
fidalgo, segundo affirma PEDRO TAQ.UES, Nobilia1·chia Paulistana, 
na Revista do Instituto Histo1·ico, Geographico e Ethnog1·a
phico do B1·azil, XXXIV, parto primeira, 1.0 trimestre de 
1871, pags. 5 e 6. (•) 

Sem embargo de querer PEDRO TAQ.UEs quo o pnn
cipio da familia Pi1·es seja o primeiro Salvador Pires, mars 

(*) Confira-se frei GASPAil DA MADilE DE DEus, ltfemo1·ias pam 
a histo1·ia · ela . capitania de S. Yicente, I, 9!: o qnal, referindo-se a urna 
carta de PEDRO TAQUES, datada em 1768, escreveu q que Jorge Pit·es 
fôr~ cavalleiro fidalgo, e que o Alvará. do seu filhamento se lavrara no 
Remado de D. João III , . 

Este Jorge Pires é aqui mencionado, porque, sendo fidalgo, por 
egual o seria seu irmão João Pires- o gogo. O citado PEono TAQUES, 
na llevista, XXXIIT, parte segunda, pag. 81, 1870, já havia mencionado 
a ambos entre os fidalgos vindos com Mat'tim Affonso de Souza. 
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se ajusta ao segundo essa gloria, embora este seja filho 
legitimo daquelle; porquanto o segundo aqui nasceu, e 
casou-se com Mécia Fernandes, bisneta de PrQ.UIROBY. 

Conforme narra PEDRO TAQ.UES, o primeiro Salvad01~ 
Pires fez estabelecimento na povoação de Santo André da 
Borda do Campo, depois acclamada villa em 8 de Abril de 
15 53 ; sendo seu pae, João Pires, de alcunha - o gago, o 
primeiro juiz oí·diuario. O sobredito primeiro Salvador Pires 
obtivera, no districto da nova villa, meia legua de terras na 
tapém que tinha sido aldêa dos indios Baibebâ; « por ser 
lavrador potentado, que dava avultada somma de alqueires 
de trigo (*) ao dizimo, além da colheita de outros fructos, 
todos os annos >> . 

O segundo SALVADOR PrRES, que é o deste casal, 
« tambem viveu muito abundante, com grandes lavouras, c 
numerosos trabalhadores dellas, quaes eram os índios catholicos 
ela sua reducç?io e administração » ; e sua fazenda de cultura, 
com uma legua de terras em quadra ("Jr'rc), era sita no lugar 
acima da cachoeira Pátuáy (**if), no rio Anhemby C'~**), 
que, mais con·ecto, parece dever ser Nhinhing-y ( agua que 
faz ruga, por causa elas pedras que na sobredita cachoeira 
represam o curso do rio ) . 

No governo da villa de S. Paulo foi pessoa principal; 
até que falleceu em 1592. 

Enviuvara ela primeira mulher (*****) ; e, casando-se 

(*) Neste seculo, como já o dissemos, não ha vestigios da cultura 
deste cereal. Importamos por alto preço a farinha. A mania da cultura 
do café assoberbou tudo. 

(**) Sesmaria. 
(***) Agua em caixa. 
(****) Depois e ainda hoje, Tíeté. Aq uella cachoeira é rio 

ábaixo, após a ponte actual da freguezia de Nossa Senhora do 0'. 
(*****) De sua primeira mulher teve tres fllhos, cujos nomes 

foram Diogo, Amador e Domingos. Apenas o primeiro, Diogo Pires, 
deixou geraçfio; tendo-se casado com Izabel de Brito. Deste Diogo Pires 
procede o capitão João Pires de Brito, que no fim do seculo XVII andou 
nos sertões do Piauhy, á c;tta de gentios. 
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com D. MÉcrA FERNANDES, teve oito filhos, comprehendidas 
as filhas: 

1.0
) D. MARIA PIRES, da qual se tratará no texto 

genealogico seguinte. 

2. 0
) D. Càtharina ele Medeiros, a qual casos-se 

com Matbias Lopes; cujo primeiro filho, Antonio Lopes de 
Medeiros, foi ouvidor da capitania de S. Vicente e S. Paulo, 
tomando posse em 7 de Setembro de 1659. 

3.0
) D. Anna Pires, casada com Francisco de 

Siqueira, portuguez, em segundas nupcias : era vmva de 
Antonio Bicudo, elo qual não tivera filhos. Franciscco ele 
Siqueira c D. Anna Pires foram os avós elo capitão-mór 
Francisco Dias de Siqueira, de alcunha Apuçá, por ser surdo; 
o qual penetrou com a sua tropa o sertão, e chegou até á 
cidade do Maranhão, 1692 -1693, como já foi rcferi~"lo na 
historia do Estado do Maranhão. A filha unica de Francisco 
Dias Siqueira c de sua mull~cr D. Joanna Corrêa, elo mesmo 
nome desta, casou-se com Garcia Rodrigues Betim. 

4.0
) D. Isabel Fernandes, casada com Henrique 

da Cunha Gago. 

5.0
) Salvador Pires de Medeiros. Foi cidadão in

fluente e rico. Casou-se com D. Ignez Monteiro ele Alvarenga. 
Este Salvador Pires, com sua mulher, fez doação a Bartho
Iomeu Bueno de Ribeira, seu cunha·do, das , terras que 
herdara de seus paes. Deste casal, por sua filha D. Maria 
Pires de Medeiros, casada com Antonio Pedroso de Barros, 
descendem os Souza Queiroz, os Souza Barros, e os Paes 
ele Barros. Tambem delle, por D. Maria Pires Fernandes, 
casada com Francisco Dias Velho, filho de outro do mesmo 
nome, fundador e povoador ela ilha ele Santa Catharina, 
procedem os Dias _ Velho daquella ilha e elo Rio-Grande 
elo Sul. 

P EDRO TAQUEE, Nobilia?·chia Paulistana, na R evista do Instituto 
I:listm·ico, Geographico e Ethnog1·aphico do B1·azil, XXXIII, parte segunda, 
pags, 166 e ll:i7: e XXXIV, parte primeira, pags. 65 c GG. 
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6, 0
) João Pires, que casou-se com D. Mécia Ro

drigues. Teve grande voto nas assembléas do governo 
político de S. Paulo, por sua autoúdade social. Foi lavrador 
riguissimo; e suas terras, com uma legua de testada, attin
giam o rio JJ!acoroby, com o sertão para a serra de Juquir_y. 
Sustentou a grande ] neta com os Camargos. E foi o promotor 
da restituição dos padres da Companhia de Jesus ao seu 
Collegio em 16 53. Numerosa descendencia. 

7.0
) D. Custodia Fernandes, que casou-se com 

Domingos Gonçalves: sem geração. 

8.0
) Antonio Pires; o qnal fallcccu solteiro. 

D. MÉcrA FERNANDES fallecen em 1625 . 

. ,_, 



IV 

.. D. Maria Pires, a qztal casou-se com Bartholo11teu 

Bue11to de Ribeira 

BARTHOLOMEU BuENO DE RrnEIRA, natural da cidade 
de Sevilha, em Hespanha, veio para ·S. Paulo em 15 71, na 
companhia de seu pac Francisco Ramircz ele Pórros; c este 
voltou para Hespanha em 1599. 

Em 4 de Agosto de 1590 (*), casou-se com 
D. Maria Pires, precedendo escriptura publica de dote, feita 
naqliella data pelo pac c mãe da noiva. 

BARTHOLOMEU BUENO DE RIBEIRA foi pessoa muito 
estimada por sua nobreza e elevadas qualidades moracs; c 
servia na villa de S. Paulo diversos cargos publicas, entre 
os quaes o de juiz ordinario e de orpbãos em 1622. Em 
1614 foi votado para juiz almotacé. 

Não constam o dia c o anuo ele seu fallecimento. 

Entre sete filhos e filhas, sobresae AMADOR BuENO 
DE RmETRA, primogenito. 

. (*) AZEVEDO MARQUES, Apontamentos hist01·icos, geogmphicos, 
bwg,·aphicos, estatísticos e noticios(ls da p1·ovincia de S. Paulo, no nome 
Ba1·tlwlornen Bueno de R:ibei1·a, deu 1571, e não 1590! 

Esta obra, aliás utilíssima por muit.as noticias, traz muitos erros. 
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São ellcs: 

1°.) Amador Bueno de Ribeira, o qual é o do 
texto genealogico seguinte. 

2. 0 ) Francisco Bueno, casado com D. Filippa Vaz. 
São os pacs de Bartbolomeu Bueno, que, por suas devas
tações nas nações indígenas, foi alcunhado, entre estas, 
Anhangué1·a, « diabo velho >> . 

3.0
) Bartholomeu Bueno- o moço, para differcnçar 

elo pac. Casado duas vezes, não deixou geração. 

4.0
) Jcronymo Bueno, o qual casara-se com D. Clara 

Parente, filha de Manoel Preto c de sua mulher D. Agucda 
Rõ::lrignes, fundadores da capclla de Nossa Senhora <lO 0'. 
Morren em 1644 entre os gentios do Paragnay. Deixou 
geração. Sua filha D. Isabel ele Ribeira, foi casada com 
José Ortiz de Camargo, o causador da guerra entre os Pires 
c os Carnarpos. 

5.0
) D. Maria de Ribcirn, casada com João Fcrrcira 

Pimentel de Tavorn. Com dons filhos sem clesccnclcneia . 

6.0
) D. Mécia de Ribeira, casada com Domingos 

Garcia. Sem geração. 

7. 0 
) D. Isabel de Ribeira, casada duas vezes. 

Tambcm sem geração. 

o • 



v 
An,zador Bueno de Ribeira, o qual casou-se cmn 

D. Benzarda Luiz Cam.acho 

AMADOR BuENO DE RIBEIRA foi um dos paulistas do 
mór nomeada que o seculo X VII nos deixou. Possuidor de 
grande fortuna, tendo ao seu serviço centenas ele indios, 
lavrando extensa porção de terras, nas quaes colhia muito 
al~odão, trigo, milho, feijáo c outros cereaes, assim como 
cnava muito gado de todas as qualidades, inclusive rebanhos 
?e ovelhas para a tosquia da lii, sua infl.uencía no governo 
Impunha-se naturalmente, por isso que . era dotado de muito 
bom senso e de franca abnegação, servindo sempre a eausa 
publica sem a mínima preoccupação de interesse pessoal. 

A elle, quando os governadores geraes na . Bahia 
solicitavam auxílios de gente e ele mantimentos, em apertos 
ele .guerra, nunca recorreram em vão. 

Occupou constantemente os principaes cargos da villa 
de S. Paulo; e seu voto era sempre o primeiro nos accordãos 
do bem publieo e serviço ela patria. 

· Foi ouvidor ela Capitania, 
contador da Fazenda Real, em 

em 1627; provedor e 
16 3 4 : - tomando posse 
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daquelle cargo na camara de S. Vicente, e deste na villa 
de Santos, . perante o capitão-m6r governador da Capitania. 

Tambem foi juiz de orphãos, na villa de S. Paulo, 
em 1638. 

Com a noticia da restauração ele Portugal, em De
zembro de 1640, e ela acclamação de El-Rei D. João IV, 
na villa de Santos, em Março de 1641, os hespanh6es na 
v~lla de S. Paulo alvorotaram-se; e, não tendo outro melhor 
expediente indirecto a tomar para conservarem o domínio da 
Hespanha, resolveram acclamar, em 1.0 de Abril, por ·seu 
Rei a AMADOR BuENO DE HiBEIRA! O honrado paulista (*) 
era, porém, completamente estranho á tão ousada conspiração; 
e mesmo a ignorava, ainda que seus genros, D. João 
Matheus Rendon e D. Francisco Rendon ele Quevedo, eram 
talvez cumplices no plano. 

O plano agradou geralmente: · aos ela terra, porque 
AMADOR BuENO DE RmmRA nascêra em S. Paulo ; aos 
hespan h6es, po1•q uc era filho de Bartholomeu BUeno de 
Ribeira, natural ele Sevilha, crentes de que « produziria nclle 
maior effei.to o sangue de seus avós paternos, para vir a 
declarar-se vassallo de Hcspanha, do que o herdado dos 
seus a:scenclentes maternos, ela nobre família dos Pires >>. (**) 

Este grande facto merece que pcnna mais proxima 
. ao seu tempo · o descreva ; e, pois, o tomaremos de frei 
GAsPA

1
n, DA MADRE DE DEus, obra citada, 178 a 182 ' C**): 

(*) Hoje toma para si esta denominação de hon?'Cldo pauU.sta 
qualquer arranjaclor da vida em sociedades anonymas. 

(**) Frei GASPAR DA MADRE DE DEus, obra citada, I, 177. 

(***) Este frei GASPAR DA MAmm DE DEus, paulista, era filho 
do coronel Domingos Teixeira de Azevedo e ele sua mnlher D. Anna ele 
Siqueira ele Mendonça. O coronel Domingos Teixeira de Azevedo era 
filho de D. lVIaria ela Silva Bueno, casada com o capitão-mór governador 
Gaspar Teixeira ele Azevedo. D. Maria da Silva Bueno era filha de 
D. Isabel Bueno ele Ribeira, casada com Domingos da Silva Guimarães. 
D. Isabel Bueno de Ribeira era filha do cnpitão-mór governador AMAnon 
Dum;o DE RrnEI!lA c de sua mulher D. Bcrnarda Luiz Camacbo. 

Antes de ser monge ben:xlictino, recebendo no mosteiro da Bahia 
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« Valeram-se os · hespanhóes de todos os argumentos 
possi v eis para persuadirem aos paulistas, c europeus pouco 
instruidos, que, sem encargo de suas consciencias, nem 
faltarem á obrigação de honrados e fieis vassallos, podiam 
não reconhecer por Soberano a um Príncipe, a quem não 
haviam jurado · obedicncia. Fomentavam ao mesmo tempo 
:;t vaidadrj dos ouvintes, exagerando o merecimento dos 
paulistas ("'·), e europeus principaes, e dizendo que as suas 
qualidades pessoaes e nobreza hereditaria os habilitavam 
para outros maiores imperios. Para os livrarem de temores, 
lembraram os milhares de indios, seus administrados, e 
escravos, com que pod~am levantar exercitas formidaveis de 
muitos mil combatentes; e a situação de S. Paulo summa
mente defensavel, e tão vantajosa ness.e tempo, que por 
haver para os portos de mar tão somente a estrada de 
Paranapiacaba, de qualidade muito má, bastaria lançarem-se 
pedras pela serra abaixo, para se retirarem derrotados os 
expugnadores. 

« • • . • Além disso, a plebe em toda a parte é facil 
de mover-se, e de arrojar-se a excessos. Os hespanhóes 
conseguiram seduzil-a, e . ajuntar um grande numero ele 

a respectiva co gula em 15 de Agosto de 17 3 2, era Gaspar Teixeira de 
Azevedo. Foi abbade do mosteiro do Rio de Janeiro, em 1763; e, em 
seguida, foi eleito abbade geral e provincial na Bahia. 

Sua irmã · D. Isabel Maria da Cruz foi professa no convento de 
Nossa Senhora ela Ajuda, uo Rio ele Janeiro; onde entrou, com uma elas 
doze fundadoras, em 17 50. Em 1761 sahio eleita abbadessa: e foi a 
segunda prelacla desse instituto. Eis que assumio o governo elo convento, 
reformou muitos abusos internos, inclusive o luxo com que se tratavam 
as irmãs professas. 

Outra sua irmã, D. Anna Maria de Siqueira, tambem professou 
no mesmo convento, tomando o nome de irmã Maria do Sacramento. 

Frei GASPAR DA MADRE DE DEus, escrevendo as MemO?"ias pa1·a 
·a histO?·ia da capitania de S. Vicente, foi laureado da nomeação de sacio 
correspondente ela Academia Real ele Sciencias ele Lisbôa, em 1796. 

Falleceu em 28 de Janeiro de 1800, na então villa de Santos; 
e jaz se.pultado alli no mosteiro de S. Bento. 

(*) Traça velha ; e ainda agora l)Osta em pratica para alguns 
velhos, apenas ricos ele dinheiro e de costumes dissolutos. 
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pessoas de todas as classes, que, acclamando unanimemente 
por seu Rei a AMADOR. BUENO DE RmErnA, concorreram, 
cheios de alvoroço e enthusiasmo, á sua easa a congratular-se 
com ellc. 

« Pasmou AMADOR. BUENO DE RmmR.A quando ouvia 
semelhante proposição: elle detestou o insulto dos que a 
proferiram, e com razões efficazes procurou dar-lhes a 
conhecer sua culpa, e céga indiscrição. Lembrou-lhes a 
obrigação que tinham de se conformarem com os votos de 
todo o Reino, e a ignomínia de sua patria se se não 
reparasse a tempo, com voluntaria e prompta obediencia, o 
desacerto de tão criminoso attentado. 

« Mas, a repugnancia do eleito augmenta a obstinação 
do povo ignorante : chegam a ameaçai-o com a morte, se 
não quizcr empunhar o sceptro. Vendo-se nesta consternação, 
o fiel vassallo sahio de sua casa fmtivamcntc, e com a 
csp~da núa na mão para se defender, se necessario fosse, 
caminhou apressado para o mosteiro de S. Bento, onflc 
intentara refugiar- se. Advertem os do concurso, que havia 
sahido pela porta do quintal, c todos correm após elle, . 
gritando : Viva Amado1· Bueno, nosso Rei! ao que clle 
respondeu muitas vezes em voz alta: Viva o Senhm· 
D. João IV, nosso Rei e Senhor, pelo qual daTei a vida! 

« Chegando AMADOR. BuENO DE RIBEIRA ao mosteiro, 
entrou, c fechou rapidamente as portas. Como os paulistas 
antigos veneravam summa.mentc aos sacerdotes, principalmente 
os regulares, nenhum insulton ao convento, e todos pararam 
da parte de f6ra, insistindo porém na sua indiscreta pertensão, 
Desceu á portaria o D. A bbadc, acompanhado da sua com
muuidade, e com attençõcs entreteve a multidão, emquanto 
AMADOR. BUENO DE RIBEIRA mandou chamar com pressa os 
ccclesiasticos mais respeitaveis, e alguns sujeitos dos priucipaes, 
que se não achavam no concurso. Vieram Jogo uns . e outros, 
e todos unidos · ao dito BuENO fizeram comprehender aos 
circumstautes que o Reino pertencia á Serenissima Casa de 
Bragança, c que delle se acharia esta em posse pacifica 
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desde o dia da morte do Cardeal Rei D. Henrique, se a 
violencia dos monarchas hespanhóes não houvera suffocado o 
seu direito. 

« Nada mais foi necessario para se conduzirem 
aquelles fieis portuguezes como deviam: todos, arrependidos 
do seu desaccordo, foram cheios de gosto acclamar solemne
mente (*·) o senhor D. João IV, com magoa dos hespanhóes, 
os quaes, para não perderem as commodidades que tinham 
vindo procurar em S. Paulo, prestaram tambem o juramento 
ele fidelidade ao mesmo Senhor. i> 

O auto dessa solemne acclamação na camara esta 
assignado, entro outros, por Lourenço Castanho Taques (''f''f), 
sendo capitão-mor João Luiz Mafra. 

No dia 6 de Agosto, AMADOR BuENO DE RIBEIRA é 
eleito, pelo povo e camara reunidos, para hir a . Portugal 
como procurador dos paülistas tratar dos negocias do bem 
commum; escusou-se, porém, e, em vez delle, foram eleitos 
os pauli~tas Luiz da Costa Cabral e Balthasar de Borba 
Gato, com o encargo especial de jurarem em Li:sbóa fide
lidade a E l-Rei ·em nome dos moradores da villa de S. Paulo. 
Foram elles, em sua volta, portadores da carta régia de 24 
de Setembro de 1643, agradecendo a fidelidade dos paulistas, 
na. prctendid[l. acclamação de AMArion. Bu:ENo DE RmEIRA. 

A lealdade de AMADOR BuENO DE RrnEIRA foi sempre 
mcmorada na corto de Lisbôa. El-Roi D. Pedro li, confir
mando em 23 de Novembro de 1701 a patente do capitão 
e governador da companhia ele officiaes reformados, juizes, c 
vereadores que houvessem servido na camara de S. Paulo, 
dada pelo capitão-general Arthur de Sá e Menezes, em 3 de 
Março de 1700, a Manoel Bueno da Fonseca, honrou a 
memoria do grande _paulista com a seguinte razão do acto : 
« E ultimamente por ser neto de AMADOR BuENO, leal c 
verdadeiro vassallo de minha corôa. )) 

(*) No dia 3 de Abril de 1641 . 

(**) Veja-se o texto IV da Linha E. 
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El-Rei D. João V, tambem, no alvará de 20 de 
Novembro de 1704 para ser armado cavalleiro da ordem 
de Christo o referido Manoel Bueno da Fonseca, fez uma 
egualmrnte honrosa commemoração do mesmo respeitavel 
paulista: « Por ser neto do meu muito honrado e leal 
vassallo AMADOR BUENO. » 

E' estranhavel que frei GASPAR. DA MADRE DE DEus, 
e, antes delle, PEDRO TAQ.UEs, ambos parentes de AMADOR 
BuENO DE RmElRA, sendo que aquelle declara ser seu ter-neto, 
não houvessem relatado em suas obras o dia de sua ·morte. 
AzEVEDO MARQUES, porém, d.cclara que em 1649 ainda vivia, 
pois que isso consta de uma prestação de contas ele orphãos, 
que elle fizera então no juizo competente. 

Recolhido á vida privada, naturalmente desgostoso 
elo facto revolucionaria de sua acclamação, fugio ele tal arte 
a outras machinações dos homens: - dahi tambem o esque
cimento ele seu nome nas chronicas, quando já estava com 
os pés na sepultura. 

Entretanto, é nccessario treslaclar para este livro as 
palavras ultimas ele frei GASPAR. DA MADRE DE DEus, obra 
citada, I, 184 : 

« A gloria de ter por progenitor a AMADOR. BuENO 
DE RIBEIRA pertence a muitas nobres famílias existentes nas 
capitanias ele S. Paulo, Goyazcs, Minas- Geraes, Matto
Grosso (*), c Rio ele Janeiro, onde são seus illustres 
descendentes os da casa de Marapicú, cujo senhor, o clezem
bargaclor do paço João Pereira Ramos de Azereclo Coutinho, 
respeitavcl por tantos titulas, é quarto neto elo mesmo . 
AMADOR BuENO DE RmEIRA, por sua filha D. Maria Bueno 
ele Ribeira., casada com D. João Matheus Rendon, seu 
terceiro avô. » (**) 

(*) O autor escreveu Cuyabá . 

(**) Pela geração de D. .Anna de .Alarcão e Lima, cuja neta 
D. Helena de Andrada Souto-Maior (de egual nome era sua mãe) casou-se, 
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A mulher de AMADOR BuENO DE RIBEIRA, D. Bernarda 
tuiz Camacho, era filha de Domingos Luiz, conhecido pela 
alcunha cl_e Cm·voei·ro, por ser natural de Marinhota, frcguezia 
de Santa Maria da Carvoeira, em Portugal, cavalleiro professo 
ela ordem de Christo, c de sua mulher D. Anna Camacho ; 
os quaes foram os fundadores da capella de Nossa Senhora 
da Luz, do sitio de GuaTá-p e, no rocio de S. Paulo. ( *) 

Essa capella havia sido fundada pelos mesmos Do
mingos tuiz e D. Anna Camacho, em 1583, no bairro 
denominado Pírangçr, ( hoje Y pimnga, confundido primitiva
mente para Ireripimnga ). Mas, mudando-se elles para o 
bairro de Guará-pe, resolveram mudar tambem a capella. 

Com a morte dos fundadores, D. Anna Camacho em 
1606, c Domingos Luiz em 1613, a. capclla passou á 
administração de seus succcssorcs; mas, decorridos muitos 
annos, foi quasi deixada em abandono, até qne, em principio 
do scculo XV 1 U, Filippe Cardoso de Campos, legitimo 
descendente dos . instituidores, e neto do terceiro protector 
Manoel Cardoso ele Almeida, tomando o habito de ermitão 
( era viuvo, e ficara. pobre ), assumio aquella administração. 
« Empossado elos moveis da capella da Senhora da Luz, 
entrou em obras, cercando aquclle sitio com muros, e fez 
casas para os romeiros, com uma horta, para a qual intro
duzio uma levada de agua para a regar, conduzida do rio 
Anhangabay, que banha o cleclivio da cidade de S. Paulo 

e.~l 16 el e Agosto ele 1721, coni o capitã.o-mór Manoel Pereira Ramos. 
Sao estes os paes do sobredito desembargador do paço João Pereira 
Ramos ele Azevedo Coutinho, como vê-se em PEDRO TAQ UES, Nobiliarchia 
P aulistan a, na R evista elo In.~tituto f-Iisto?·ico, Geog1'aph ic(l e Etlmogra~?hic o 
do B1·at il, XXXIV, parte segunda, 1871, pags. 134, 165, 166, 167 e 168. 

(*) E' o mesmo lugar da egreja actual do Recolhimento de 
Nossa Senhora da Luz. AZEVEDO MARQUES escreveu Gum·ep e ; mas PEDRO 
TAQUES deixou escripto Gu<l1"ê . Qual será o verdadeiro nome? 

Entendemos que qualquer desses nomes· não é COl'l'ecto. O de 
Gua?·á-pe parece ser o exacto:- caminho das aves. Talvez má calligraphia 
elo_ tabellião, ou mesmo a corrupção do nome, a escripf:üra publica, trans
Crlpta por AzEvEDO MARQUES, quando trata do Recolhimento da Senlw1·a 
da Luz em S. Paulo, niio prova que o nome seja Gua1·epe. · 
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abaixo da cerca elo convento dos rel igiosos de S. Francisco. 
Levantou o frontespicio da capella, e fez outras muitas obr~s, 
filhas do seu cordial affecto, zelo c acertos. » ('"') 

Só em 2 de fevereiro de 177 4 foi inaugurado o 
Recolhimento, sendo governador do bispado D. Antonio de 
Toledo Lara (**); mas, o actual Recolhimento foi edificado, 
em 1788, em terreno contíguo ao de 1774, derribado. 

O capitão-mór governador AMADOR BuENO DE RrBEIRA 
e sua mulher D. BernarJa Luiz Camacho tiveram: 

l,U ) 

2.o) 
Menclcnça. 

D . Catharina de Ribeira; casada duas vezes. 

Amador Bueno, casado com D . Margarida de 

3.0
) Antonio Bueno, com D. Maria elo Amaral. 

4.0
) D. Isabel de Ribeira, com Domingos da Silva. 

5. 0
) D. MARIA BuENO DE RIBEIRA, que é a do 

texto gcnealogico seguinte. 

6.0
) D. Anna de Ribeira, casada com D. Francisco 

Rendon de Quebêclo. 

7. 0
) Diogo Bueno, com D. Maria de Oliveira. Deste 

casal , era filho o jit eitado Manoel Bueno da Fonseca. 

8. 0
) . D. Marianna Bueno, com Sebastiáo Preto Moreira. 

9. 0
) Franeisco Bueno Luiz, com D. Paula Moreira. 

Exceptuada D. Catharina ele Ribeira, os outros oito 
filhos deixaram dcscendencia. 

(*) PEDRO TAQUES, 1Vobilia1·chia Pa.ulü;tana, na R-et•i.st<~ do 
Instituto Hi.~t01·ico, G~ograph.ico e Ethnoçwaphico do B1·az il, XXXIV, parte 
primeira, 2.0 trimestre de 1871, pag. 243. 

(**) Y·êr adiante o texto II das Linhas ·unidas A e B. 
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D. Maria Bue;zo de Ribeira, a qual casou-se 

com D. :João Matheus Re11don 

D. .Toi\.o MATHEUS RENDON, fidalgo hespanhol, casou-se 
com D. Maria Bueno de Ribeira, na matriz de S. Paulo, 
em 17 de Novembro de 1G31. 

Va.mos pedir a PEDRO TAQ,UES C') o qnc é ncccssario 
para demonstrar a nobreza de D. Jorto Matheus Rendon; 
pois que PEnn.o TAQ,UES vío os respectivos t ítulos. « A illustrc 
família. <lo Renclons, Qucbêdos, Lunas, Alarcões, Cabeças de 
Vacca (que poe varonia são Sarmentos), da capita~ía da 
ciJadc ele S. Paulo, e da de S. Sebastião do Rio de Janeiro, 
traz; a sna propagação da. cidade da Coria, no Reino de 
Leão, em Hespanha, donde eram naturaes os H.endons, fill10s 
do fidalgo D. Pedro Matheus Rendon, que foi regedor das 
justiças na villa de Ocanha, pelo Estado dos fidalgos, c de 
sua mulher D. Magdalcna Clemente de Alarcão Cabeça de 
Vacca, que se passaram ao Brazil, seguindo o real serviço 
na armada que veio á Bahia do Salvador de Todos os 

(*) PEDIW TAQUES, Nobilia1·chia Paulistana, ua Revist~t elo 
Instituto IlislO?·ico, Ceoçn·aphico e Ethnog1·apltico elo B1·a:: il, parte segunda, 
4.0 trimestre de 1871, pags. 129 c seguintes. 
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Santos, com o general della D. Frael ique (*) de Toledo 
Ozorio, marquez ele Uvalclêça, no anno de 1625, . , .. Nella 
vinham varios titulos e fidalgos ele elevada grandeza: uns, 
famosos já na profissão da guerra; outros, que escolheram 
esta occasião para ensaio do seu novo militar emprego. Entre 
estes soldados vjeram tres filhos elo fidalgo D. Pedro Matheus 
Rendon, que foram D. JoÃo MATHEUS RENDON, D. Francisco 
Rendon . de Quebêdo, c D. Pedro Matheus Renclon Cabeça 
de Vacca. Depois, já no anno de 164:0, veio outro irmão 
D . José Rendon de Quebêclo, com instrumento da sua 
fi rlalguia. . . . . A cada um elos tres irm<1os fez El-Rei 
D . Filippe IV, por seu alvará , mercê de tres escudos de 
mais por mez, além da praça orelinaria que venciam. Acabada 
a guerra ela Bahia, c lançados dclla os belgas C' .. ), se 
retiraram as armadas ( portugucza c hespanhola ), largando 
as vélas no dia 4 de Agosto de 162 5 C''"*). Ficaram 
continuando o real serviço os tres fidalgos Rendons, até que 
se passaram para S. Paulo. » 

O segundo irmão de D. JoÃo MATHEUS RENDON, que 
era D. Francisco Rendon de Quebêdo, casou-se tambem 
com uma filha elo capit:í.o-mór governador Amador Bueno 
de Ribeira: D. Anna Bueno ele Ribeira.. Este casal nflo 
teve ge ração masculina; e ignora-se se a tiveram suas filhas, 
que o acompanharam para o Rio ele Janeiro, DD. Magdalena, 
Catharina c Francisca: sendo certo que a unica filha, que 
ficou em S. Paulo, D. Bernarcla de Alarcão c L una, c a bi 
fa.llcceu em 1683, mio logrou que o filho c as duas filhas lhe 
prrpetuassem a prole, como o affirma PEDRO TAQ,UES. C''***) 

(*) Parece que o nome correcto é Fad?·ique. O historiador 
hollanclez BAn.TJJBUS escreveu F1·uncisco Toledana! 

(**) Hollandezes. 

(***) Esta data, nfio a dá V AUNHAGF.N na obra Os lwllandezes 
no Bmzil desde 1624 a. JC.54. Tambem qu:mto ao numero elos navios ba 
desaccorclo com PEono TAQUES, que menciona sessenta e seis. 

(****) Nobilim·chia. Paulistana., na Revi.•ta. do In.~tit1rto Efisto?·ico, 
Geographico e Etlmog1'aphico elo Brazil, XXXIV, parte segunda, 4.0 trimestre 
de 1871, pags. 184 a 186. 
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E' ignorada a dn.ta de sua morte, porque já estava 
no Rio de Janeiro, em seu engenho de ltacuncçá na Ilha 
Grande, depois de casado segunda vez em S. Paulo em 16 54 
com D. Catharina de Góes de Siqueira, 1iuva do c_apitão 
Valentim de Barros, c tia de D. Angela de Siqueira, que 
casou-se com o capitão-mór governador Pedro Taques de 
Almeida. C) 

Sua primeira mulher, D. Maria Bueno de Ribeira, 
fa.lleccn em 7 de ovcmbro de 1646. 

Deste primeiro casamento, D. Joxo l\1;-\..THEus RENDON 
teve trcs filhos c duas filhas : 

1.0 
) D. Pedro Matheus Renclon e Luna; que é o 

elo texto gencalogico seguinte. 

2.0
) D . Jofio Matheus Rcnclon; o qual casou-se no 

H.io de Janeiro, com pessoa ela família Azcredo Coutinho. 

3.0
) D. Ignez de Ribeira; a qual casou-se em 

· Paulo com Vicente de Siqueira c Mendonça ("·;f), neto 
de Antonio de Siqueira, que fóra proprietario dos officios de 
tabcllião e escrivão da camara c orphãos da villa de Santos, 
por mercê do clonatario Martim Affonso de Souza. 

4.0
) D. José Rcndon ; o qual casou-se no Rio de 

Janeiro. Nasceu gcmeo com sua irmã 

5.0
) D. Anna de Alarcão e Souza; a qual casou-se 

tambem no Rio de Janeiro, com Igna.cio de Andrada Souto
Maior. Este Ignacio de Andrada Souto--Maior era senhor da 
casa de Jerecino, com sete engenhos; e gozava de importancia 

(*) Linha B, V. 

. (**) Toda a sua descendencia espalhou- e no Rio de Janeiro e 
1Iinas Geraes, como o explica PEDRO TAQUES, Kobilicwchia. Paulistana, na 
l~e;·i~ta elo Instituto H:isto?'ico, Geog1'(tphico c Etlmographico do ll1·az'il, 
XXXIV, parte segunda, 4.0 trimestre de 1871, pngs. 161 a 164. No 
me mo tomo XXXIV, supra citado, png. 159 e I tiO, lê-se que o irmão 
D. João Matheus Rendon, casado no Rio de Janeiro com uma Azeredo 
Continha, seguia para Lisbôa, já então viuvo, e lá tomou ordens de 

• presbytcro: fallrcendo de bexigas, logo depois. r EDRO TAQUES ignorava se 
elle havia. deixado gerac:ão . 
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social naqnel1a cidade. Filho elo Ignacio de Andrada Machado 
c elo sua mulher D. Helena de Souto-Maior, ambos da 
Ilha-Terceira e de famílias nobres. 

Dos ditos cinco filhos ele D. JoÃo MATHEUS RENDON, 
apenas deixaram geração: D . Pedro Matheus Renclon e 
Lnna; D. Isabel de Ribeira, qne era casada com . Vicente 
de S iqueira e Mendonça; e D. Anna ele Alarcão e Luna, 
a qual, casada no Rio de Jane iro com lgnacio de Andrada 
Sollto-Maior, como acima fica dito, deixou, entre seus descen
dentes, o desembargador elo paço João Pereira Ramos ele 
Azeredo Coutinho. 



VII 

D. Pedro Jl1átheus Re11don e Luna, o qual 

casou-se com D. lVfaria JWorez"ra Cabral 

D. PEDIW MATHEUS RENDON E LuNA, casando-se no 
anno de 1652, com D. Maria Moreira Cabral, filha de Luiz 
ela Costa Cabral e ele sua mulher D. Luzia Moreira, logo 
depois ( 16 55) retirou-se, com seu sogro, para a Ilha 
Grande, no Rio de Janeiro, onde já residia seu pae, D. João 
Matheps . Rendon, 1655-1656. E foi então, 1656, que 
D. PEmw MATHEUS RENDON E LuNA descobria os matos 
do rio Pirahy, em cujas terras obteve nesse nwsmo anuo 
sesmaria. 

D. Maria Moreira Cabral não desmereceu-lhe a 
fidalguia. 

Seu pae, Luiz da Costa Cabral, foi, em commisilão 
com Balthasar . de Borba Gato, a Lisbôa, por parte da 
ea.ma.ra e povo de S. -Paulo, a fim ele jurarem fidelidade a 
El-H,ci D. João IV, logo depois do facto da mallograda 
acclamaçii.o ele Amador Bueno ele Ribeira, como já foi 
referido.· 
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Pelo lado paterno, era neta de Simão da Costa, 
natural da cidade de Beja, em Portugal, c de sua mulher 
D. Bmnca Cabral, natural da então villa de S. Panlo. 
Bisneta de Luiz da Costa Cabral, cavalleiro fidalgo da casa 
real, e de sua mulher D. Antonia Gomes Fróes, ambos da 
cidade de Beja. 

D. Branca Cabral era irmã germana de Pedro Alves 
Moreira, o qual foi pac do alcaide-mór Jacintho Moreira 
Cabral e elo coronel Pascoal Moreira Cabral, escolhidos por 
El-Rei D. Pedro II, em Maio de 1682, para penetrarem o 
sertão das serras de Cahatú:a e Bimçoyaba ("''), c nellas 
descobrirem as minas de ouro c examinarem com frei Pedro 
de Souza as pedras de prata. Estas pedras de prata não 
eram senão as pedras de ferro .... 

Por sua avó D. Branea Cabral, era bisneta ele Pedro 
Alvares Cabral, natural da ilha de S. Miguel, c de sua 
mulher D. Suzana Moreira, natural de S. Paulo, irmã germana 
de D. Maria Moreira, que foi mulher de lnnocencio Preto, 
natural ele Portugal, ouvidor ela capitania ele S. Paulo e 
S. Vicente, t endo tomado posse em 15 8 4. 

Ter-neta de Jorge Moreira, de Portugal, pessoa de 
estimada nobreza, qne veio em 1545 para a villa de S. Vicente, 
da qual foi cavitiio-niór governador, c onde casou-se com 

(*) Outros dizem A?·açoyaba e Vamssoiaba. Grupo de mon
tanhas de formação metàllurgica, proximas á cidade de Sorocaba. E' 
alli a Fab?·ica de f e?-ro ele Ypanema : a qual, ao principio, foi iniciada por 
meio de uma associação de accionistas, e depois passou ao domínio do 
Estado até hoje. • 

A especulação tenta encontrar um governo sem criterio que 
entregue essa fabrica de ferro a alguma sociedade anonyrna; como se o 
Estado se possa deixar desarmar, para ficar dependente de particulares 
na m::mufactura de armas. Bem entendido: - os pa:triotas que promovem 
esse negocio, sob o pretexto de economias, calculam ser os directores da 
companhia, visto que, no Brazil, não ha hoje melhor emprego (entre as 
socieçlades auonymas comprehendem-se as irmandades e con rrarias ricas), 
por n[tsi' serem prestadas contas senão a uma commissão fiscal de com
padres, quasi sempre accionistas toupeiras; estando o governo de olhos 
fechados, se não lJOr cumplicidade, co,m medo dos taes honrados homens . 
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D. Isabel V elbo, natural da cidade do Porto, c irmã de 
D. Maria Rodrigues, mulher elo primeiro Salvador Pires. 

Pelo lado materno, era neta dos já acima referidos 
Innocencio Preto e D. Maria Moreira. (*) 

D. PEDRO MATHEus RENDON E LuNA teve de seu 
casamento cinco :filhos c uma :filha. 

Os :filhos D. Joúo Matheus Renclon c D. Pedro 
Matheus Rondou fallcccr:lln soltriros; sendo circnmstancia 
para mencionar-se que o ultimo, D. Pedro Matheus, morreu 
na occasião do levantamento dos emboabas contra os paulistas, 
em Minas-Geraes. 

Os :filhos D. José Rendon de Quebêdo c D. Luiz 
llendon de Quebêdo acompanharam o governador D. Manoel 
Lobo na exped ição ao Rio da Prata, 1678 - 1680. Installado 
D. Manoel Lobo na colonia do Sacramento, recebeu no dia 
6 ele Agosto de 1680 intimaçi'\o para abandonar o territorio 
hespanhol: recusou, e dahi uma batalha perdida, na qual 
~caram prisioneiros o proprio D. Manoel Lobo c os dous 
Irmãos D. José c D. L uiz Rendon de Quebêdo. Soltos em 
1681, em virtude de um tratado provisional, de 7 de Maio 
desse anno, preferiram :ficar em B uenos- Ayres, onde casaram-se, 
c fundaram familia. 

A filha, d. Maria Cabral Rcndon, casou-se com 
Manoel Lopes de Medeiros ("1

"), homem de prestigio e rlo 

(*) PEDI10 TAQUES, Nobilia?· chia Paulistcma, na Revista do Ins
tituto llisto1·ico, Geogmphico e Ethnog?·o.phico do Bmzil, XXXIV, parte 
segunda, 4.0 trimestre ele 187 1, pngs. 13! a 136. 

(**) Tiveram dous fi lhos: 

D. Antonia de Medeiros Cabral, que casou-se eom Floriano de 
To lodo Pisa, ti lho elo capitão-mór governador D. Simüo de To lodo Pisa. 

Antonio .Jo5o de Medeiros, que foi para Cuyab:'l, casou-se alli 
com D. Gertr ucl es de Alm eitln. Campos, natura I da vi li a, de Soroca,ba, c 
filha do capitii.o-mór Thomé de Lara. e Almeida, e 16. deixou gera.ção. 
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governo em S. Paulo, sargento-mór com. o soldo de sua 
patente; o qual teve a honra de receber de El-Rei D. Perlro li, 
com data de 20 de Outubro de 1698, uma carta de 
agradecimento pelos serviços e auxilios prestados ao governador 
c capitão-general do Rio de Janeiro, Arthur de Sa e 
:Menezes. 

O nnico filho, portanto, . que perpetuou a familia 
Rendon em S. Paulo, foi D. FRANCISCO MATHEUS RENDON; 
o qual, casando-se com :MARIA DE ARAUJO, fundio em uma 
unica Linha as Linhas A c B desta genealogia, como arliante, 
no respectivo texto, será melhor explicado. 



CAPITULO QUINTO 

LINHA- E 

Esta Linha tem por progenitores Antonio Rodrigues 
de Almeida e D. Maria Castanho, ambos portuguezes. 

E' esta a Linha dos Almeidas, elos Castnnhos, dos 
Proenças, dos Taques, dos Laras, elos Tolcdos, . dos Godoys, 
dos Anhaias, dos Moraes, dos Pompcos. 

E' a Linha nobilitada á moela européa desde sua 
origem; porque Antonio Rodrigues de Almeida era cavallciro 
fidalgo da c:tsa cl'El-Rei D . .João III. 

Por D. Magdalena Fernandes de Moraes Feijó, mulher 
de D. Diogo de Lara, cuja filha D. Maria de Lara casou-se 
~.om Lourenço Castanho Taques - o velho, esta Linha prende-se 
a dos Antas Moraes. De facto, D. Magdalena Fernandes 
de Moraes Feijó era filha de Pedro de Mot·aes de Antas e 
de sua mulher D. Leonor Peclroso, esta - filha de Estevão 
Ribeiro Bayão e de sua mulher D. Magclalena Fernandes 
Feijó, todos portuguezes. Aquclle Pedro de Moraes de Antas 
era descendente, em decimo-quinto gráo, de D. Mendo Alam, 
s~nhor da então villa de Bragança; o qual vivia em tempo 
d El-Rei D. Affonso VI de Leão, avó ele D. Affonso Henriqucs, 
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primeiro rei de Portugal, e casara-se com uma princcza de 
Armenia, que eom seu pae viera á romaria em Compostclla, 
a visitar o corpo do apostolo S. Thiago. Deste casal procedeu 
D. Fernando Mendes - o velho, rico homem, o qual suececleu 
a seu pae no senhorio de Bragança, e mais terras, na pro
víncia de Trás-os-Montes: este rico homem foi casado com 
uma filha d'El-Rei D. Affonso Henriques, ou, segundo 
outros, com a infanta D. Sancba Henriques. C') 

O ultimo desta Linha, em relação ás notas gcnealo
gicas, objecto deste lin·o, foi o capitào-mór governador Pedro 
Taques de Almeida, casado com D. Angela de Siqueira, e 
em cuja campa foram abertas as armas dos Taques, Procnças, 
Laras c Moraes, em quatro quarteis dentro de um escudo, 
na fórma que lhe foram illumina,das em seu brazão. Süa 
filha D. Maria de Araujo, casando-se com D. Francisco 
Matheus Hendon, reunia a final as duas Linhas A e R 

(*) Pt:ono TA<~UES, Nobilia1·chi.a l:'cwlistana na Revistct do }n.•
tituto Llistu1·ico, Geographico e Et!mogmJJftico do B1·a.zil, XXXIII, parte 
scgnnda, pags. 27 e seguintes: 1870. Faz referencias ao cltronista 
BnANnÃo e ao gencalogist.a conde D. I>Em10; e, por outro lado, á 
Genealogict ela Casa Real de Pu1·tugat. 
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Anto11io Rodrz'gues de Almeida, casado con1 

D. lVfarz"a Castm~tho, ambos portuguezes 

ANTONIO RoDRIGUES DE ALMEIDA, natural de Montc-mór 
o Novo em Portugal, veio para a capitania de S. Vicente 
em 154 7, pouco mais ou menos ("'), c tinha o foro de 
cavallciro fidalgo da casa d' El-Rci D. Joito III. (**) 

(*) A seguinte carta de sesmaria pode esclarece!' esse ponto, 
que as ehronicn.s não determinam ; chegando alguns chronistas a dize r qne 
ANT'ONIO RonmauEs DE Ar,MElDA viera com Martim Affonso de Souza em 
1531! Eis a carta de sesmaria: 

• Ped ro Fenaz Barreto . capitiio e ouvidor com alçarla na capitania 
de S. Vicente, por Martim Affo nso de Souza, senhor da rlita capitania, do 
conselho cl' E l-Rei nosso senhor, e senhor elas vi !las de Alr.oent.re, Tagarro 
e Rio Maior, etc. Faço saber que por Antonio Rodrigues de Almeida, 
cavalleiro fidalgo da casa d' El-Rei nosso senhor, almoxarifc, chanceller, 
escrivão da ouvidoria e das datas pelo sr. Martim Affonso, capitão e 
governador della, me foi feita petição em que diz: Que elle ha clezeseis 
annos que em ella vive, e tom sua mulher e filhas, e uma casada, e me 
pedia terras no Rio de Janei ro a entestar com uma alrlêa, que por nome 
dos índios se chama Ita-6ca, meia legua de terra, etc. E se lhe concedeu 
a 6 ele Janeiro de 1565. • 

. Parece que o requerimento foi feito em 1562 ou 1563. Assim, 
POis, sua viuda foi em 1546 ou 1547 . 

. . (**) A lei el e 25 ele Maio de 1776, embora promulgada para 
dnmnuir os privilegios dos nobres, conforme os intuitos de El-Rei D. José I, 
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Tendo deixado a mulher c duas filhas em Portugal, 
pPrmaneceu em S. Vicente até 15 56. Durante esse tempo, 
tomou parte em todas as guerras contra os tamuya, que, 
ligados aos selvagens de Ubatyba c mais ald8as da costa, 
atacavam incessantemente as povoações dos portuguczes, c 
até penetraram a ilha de Gucábe, onde apossaram-se do forte 
construido por ordem do donatario Martim A-ffonso de Souza. 

Voltando a Portugal em 15 56, dalli regressou em 
15 57, constituído em capitão-mór governador e ouvidor ela 
capitania ele Santo Amaro de Guaibe. 

Além da sesmaria ele meia lcgua de terra, prox1ma 
h alclêa de lta-óca, no R io de Jane iro (~"), cujo titulo já 

incluio ni1o obstante na primeira nobreza do Reino nos tempos antigos 
« os escudeiros, os cavalleiros armados pelos Réis, ou pelos capitães-móres 
nas guerras da Africa e da Asia, os que conseguiam o honrado titulo de 
Vassallos, e outros da mesma gerarchia • . 

El-Rei D. Manoel havia feito definir em suas Ordenações quaes 
os fidalgos; e era essa a legislaçtio no tempo de E!-Rei D. João III; 
« em cujo reinado ( segundo escreveu PEono TAQUES, Nobilia?·chia Paulis
tana) foi o fôro ele cavalleiro fidalgo o ·mais 8upe1·io1· que constitu ia gráo 
de fidalguia, até que nlteran a ordem dos filbamentos o sr. Rei D. Sebasti ão, 
de cujo tempo até o pres '3ute ficou este fôro de cavalleiro fidalgo ~encl o 
infimo • . E accresceuton o mesmo P"DI.tO TAt~OES: « Esta materia tratou 
MoRAES>, de e.ucutionilms; e muito melhor o revm. padre-mestre D. AN•.ro~ro 
CAETANO DB Rouu, no se u livro G1·andes de l!o1·tugal, impresso em 1755. • 

O ci tado 1\'IonAES, IY, 8, 70, explicando os gráos de nobreza, 
com o apoio de BHANDÃO e outros, relata: 

« Cavalleiro el a casa cl'El-Rei, Iios tempos antigos em que não 
havia distincção, que hoje hn, de f!da lgos cavalleirus, e de cavalleiro s 
fidalgos, se acha tomado rm um e outro sentido, de maneira que 11mitas 
vezes se entendia por aquelles que hoje chamamos FIDALGOS-OAVALLJ;rnos, 
ut notat CABEDO, H, dec. 106, u. 1 . • 

(*) BAL'l'H.ASAll DA SILVA LISUÔA, Annaes elo Rio de Janei?·o, 
menciona ANTONIO RonnrGuEs DE ALnmiDA como 11m dos que acompanharam 
a l'liem el e Sá, na expedição de S. Vicente contra os fmncezes. E, per
tencendo nquelle territorio do Rio de .Janeiro á capitania de S. Vicente, 
a qual começava treze leguas ao norte de Cabo-Frio até o rio Curupacê 
( 55 leguas ), e desce o rio S. Vicente até doze leguas ao sul ela ilha de 
Cnnanéa ( 45 leguas ), ANTONIO RoDlUGUES DE ALUEIDA teve de exercitar 
alli suas funcções de escrivão ela ouvidoria e outras, ainda que simultanea
mente fosse capitão-mór loco-tenente na capitania de Santo Amaro de 
Guaibe. 
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foi transcripto, obteve elle ma1s duas na capitania de 
S. Vicente. 

Em 1560, «um pedaço de te rra que, partindo por 
um regato que estft a par elo mosteiro de Pi•J'lÍ-tininga (*), 
e que irá cortando pelo dito regato até entestar com roças 
de Fernão Alves, onde fo i o primriro t~!jipm· c·!(·), c dalli 
ii·á cortando ao longo do campo até partir com terras de 
Antonio Pinto, e irá partindo com cllc até se findar no rio 
da Tapera do Cacique, e dall i irá por ellc abaixo até chegar 
ao dito regato, onde começou primeiro a. partir, que será 
onde se vê o dito regato metter no rio Anhangavahy ». Ci'~') 

Em 15 6 7, para confirmação de concessão anterior 
em 15 56, uma legua de terra com todas as aguas interiores, 
para fttzcr engenhos no Cubatão, demarcada da maneira 
seguinte: « Indo desta vi lla de Santos pelo rio elo Cnbatão 
arriba, da borda do dito rio da bauda do norte, direito ao 
cume da serra mais alta, partindo com terras de Francisco 
Pinto, ou de quem forem, lhe irá correndo pelo cume da 
serra mais alta, uma legua em comprido para a banda do 
sudoeste, c dalli, · donde se acaba a dita legna, descerá por 
ahi abaixo ao rio do Cubatão, qnc vem ao longo ela. serra, 
em chãos dclla correndo para a banda elo nordéstc, e dalli 
virá correndo pelo dito rio abaixo até onde primeiro começou 
a partir com o dito Francisco Pinto; - c assim · lhe chwa 

(*) O Collegio dos padres da Companhia de Jesus, em S. Paulo. 

(**) ~o capitulo terceiro da parte historica, pag. 38 deste livro, 
escrevemos uma differença entre tejup.ab e t~jupaba . Mas, depois de melhor 
exame, reconhecemos não existir a referida differença, e que e:;sa denomi
nação deve ser t'aiúpa, com o T anteposto ao substnnliro aiúpa, ou 
ajtipa: c os da ca.baua , . Alguns pronunciariam t'aiúprí, ou t'ajúprí. 

(***) Confrontando com os do titu lo de sesmaria do supra-citado 
Autonio Pinto, tmnscripto por AZEVEDO MARQUES, .Apontamentos hi.sto1·icos, 
geog1·aphir.os, biog?·apkicos, estatisticos e noticiosos ela p1·ovincia de S. Paulo, 
no nome Pimtininga, parece que essa sesmaria de AliTOliiO Ronma o1;s 
m> ALMEIDA comprehendia o territGrio hoje urbano das duns actuaes 
freguezias de Santa Iphigenia e de Nossa Senhora da Consolação. 

O Anlwngavahy é que é affluente elo rio Tamanduatehy, mencio
nado no tit.ulo lle sesmaria supra como regato. 
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mais a agua grande, que chamam o Cubatüo (*), que 
apparcce desta villn. de Santos, com todas as mais aguas 
que dentro de suas confrontações houver. » 

Ainda que exercendo o cargo de capitão-mÓI" governador 
da capitania de Santo Amaro de Guaibe, em virtude da 
procuração que D. Isabel da Gambàa lhe entregou em L isboa, 
lavrada aos 22 de Setembro de 15 57 C'"*), servia tambem os 

(*) Escreveu AzEVEDO MaRQUES que CubatrTo significa. entre os 
indígenas .< porto de ma1· mo1·to na.s fraldas das serras e montes. • 

(**) Eis o inteiro theor desta pTocuração : 

• Saibão quantos este poder virem que no an no do nascimento 
de Nosso Senhor Jesus Christo de 1557 annos, aos 22 dias do mez de 
Setembro, na cidade ele Lisbôa, na rua do Outeiro junto ela porta ele 
Santa Catharina, nas casas em que vive a Sra. D. Isabel da Gam !Jôa, 
mulh er de Pedro Lopes ele Souza, que Deos haja em gloria, estando ella 
dita Sra. D. Isabel ahi presente, disse que clla, em nome e como tutora e 
administradora do Sr. seu filh o Martim Affonso ele Souza, capitão gover
nador das oitenta leguas de tena na costa elo Brazil, que lhe succedeu e 
herdou por fallccimento do dito Pcclro Lopes, seu pai, e por virtude de 
nma provisão que tem de cl-r ei, qllf:l santa gloria haja, e por nisso sentir 
fazer serviço a Deos, em bem e prol da capitania que tem em Santo Amaro 
de Guaibc, que está na dita sua capitania; e por se augmentar, e povoar 
faz, como em efl'Pito fez, seu procmador bastante a Antonio Rod rigues ele 
Alm eitln, cU\-:llleiro fida l.!.!o da ca. a de el-rei nosso senhor, que ora volta para 
S. Vicente, o nmostradur deste instrum ento, e llle deu seu puder comprido 
e mandado especi n.I , para que, por ella e em seu nome e do dito filho, a 
todas as pessoas que as vão povoar, beneficiar, aproveitar . e reedificar 
conforme as ordens, ellc Antonio Rod rigues de Alm eida possa dar as taes 
terras, aguas e cansas sobreditas de sesmaria a quem lhe aprouver isso 
mesmo; e lhe dá poder IJara qne possa dar quacsquer outras terras do 
dito seu filho em a dita capitania ele Santo Amaro de Gua ibc, conform e 
as ordens elas sesmarias, e ela s t.cn as que lhe aprouver curneclidamPnte 
lh e fará cartas ele sesmari as, e possa pôr na dita capitan ia capitão ouvidor, 
taes quacs devào ser, c, q ucrenclo clle dito Antonio Rodrigues de Almeida 
ser capitão e ouvidor, por esta presente lhe dá poder ele capitão e ouvidor, 
para qne em nome do dito seu filho seja trdo tempo que lhe ap1'olwe1·, e 
a ella Senl1ora lh e bem parecer, e manda qne lhe obcdeção no alto e no 
bnixo : e nssim ao capitão ouvidor que ell e Antonio Dodl'igues de Almeida 
ordenar, tirar a um e pôr a outro quando justo c razão lhe parecer, e 
que possa receber ellc Antonio Rodrigues de Almeida todas as redizimas 
e renrlas que pertencerem ao dito seu f.llJO por seu fora! e doação ; e assim 
para tomar conta e razão a Jorge Ferreira, que esteve por capitão na 
dita capitania e teve o porler disso, e o deporá do dito poder e lhe tomará 
conta do que em si recebido tem ; e assim a quaesquer outras ;pessoas ou 
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de almoxarifr, escrivão da ouvidoria, promotor da. justiça, 
escrivão elas datas de terras de sesmarias, e chanceller, na 
capitania de S. Vicente, como proprietario de taes officios, 
por mercê do clonatario M artim Affonso de Souza. 

Casado com D. Maria Castanho, natnral tambem de 
Monte-mor o Novo, a qual veio em 1560, mais ou menos, 
fundou na capitania de S. Vicente a família dos Alm.eidas, 
La?·as, Toledos, Taques, lliomes, Castanhos, e outros. ("') 

Deste consorciO nasceram duas filhas, em Portugal; 
e um filho, na então vilh de Santos, da capitania de 
S. Vicente, em 15 73, o qual foi o padre André de Almeida, 
citnclo pelo padre SIMÃO DE VAsCONCELLos, na obra A vida 
elo padre Joüo ele Almeida, II, 4 (*~'), nos termos os mms 

pessoa que lhe deviio suas renrla,s e ao diante deverem, e que obrigados 
lhe sejào, e de tudo o que lbe deverem possa receber, e do que receber 
dará conhecimentos e quitações, e lmverá suas contas por acabadas, e 
procurará por toda fm:enda do dito seu filho e suas rendas; e possa citar 
e demandar a quem lhe aprourer, em juizo e fóra delle allegar, defender, etc ... 
e de toda a fazenda ele escravos elo cáthecismo e dos Carijós que o dito 
Jorge Ferreira ti ver recebido })ara o dito seu filho . E assim ele outras 
quaesquer cousas, artilharias e munições, e de tudo tomará conta e razão, 
e darfl. conhecimento c quitações do que receber; e tlá poder ao dito Antonio 
Rod1:igucs de .Almeida, que como capitão possa fazer e faça tabelliães do 
publico e do judicial e dos orphios e da camn.ra e do ouvidor, e lhes 
d.ará os seus assignados, com declaração de se virem confirmar por ella 
Senhora em certo tempo que lhes será limitado, para ella Senhora lhes 
1~1 anclar passar carta ou cartas em fórma sellada com o sello do dito seu 
fil~10; assim outorgou : testemunhas as sobreditas. E eu .Antonio do .Amaral, 
ta belliüo publico de el-rei nosso senhor nesta ciLlade de Lisbôa e seus 
termos, que este instrumento de poder no livro de minhas notas 
escrevi, etc .. . ) 

(*) Frei GASPaa DA. :MaDRE DE DEUS, jJfemo1·ias pa1·a a histo1·ia 
ela capitania de S. Vicente, I, 92; o qual accrescentou . < ainda hoje 
cdonhecidos por gente principal na cidade de S. Paulo, e em algumas villas 
e serra ácima. , 

. (**) Escreveu o padre SIMÃO DE VaSCONCELLos, citada obra, 
llllpressa em Lisbôa -1658 : 

« Outro varfto insigne foi o padre vencraYel .André de Almeida, 
d~ mui saudosa memoria em toda esta província, de cujas exemplares 
Vlrtudes fizera ele boa vontade uma larga relação; . .. direi somente por 
ora que foi em tal gráo a santidade deste j)adre, que o comparam 
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significativos para um sacerJote. Tomou a roupeta Je jesn ita 
em 1"5 89, com dczescis annos de edadc; c scrvio sessenta, 
pois que fallcceu no Collcgio elo Rio de Janeiro, onde 
ficaram seus ossos, em 22 de Outubro de 1649, na eclade 
de 76 ann.os. Naquelle Coll cgio, e no anniversnrio ele sua 
morte, era costume lêr no refeitorio ~ viela deste padre. (") 

Das duas fllhas, uma, D. Catharina de AlmeiJn, 
falleceu solteira ( nflo sendo, portanto, exacta a assevera,ção 
ele frei GASPAR DA MADRE DE DEus - que ambas casaram- se 
em Santos); a outra, D. lVL<\RIA CAsTANHO, tambem natural 
de Monte-mór o Novo, casou-se na vil la ele Santos em 1564 
-1565, com ANTONIO DE PIWENÇA, cgualmente fidalgo. (**) 

ordinariamente ao mesmo João de Almeida, e não é peq ueno abono ele sua 
virtude. Foi extremado em todas as virtudes ... Era notavelm ente austrro 
para comsigo mesmo, e sobremaneira affavel com os outros; delle se contam 
muitos sentimentos de Deus e casos propheticos. . . Faz, porém, muito 
naquelle varão o conceito que delle fazia o referido padre João de Almeida 
nas suas notaveis palavras seguintes :-O pad1·e Anc/1·é ele Almeida, ~mica 
pecl?·a 7weciosa e ele muita estima ele Deus, pelo qual o Senho?· tem feito, 
jaz e ha ele faze1· muitos bens ele muita gl01·ic~ sua, e honra desta p?·ovincia 
e de toda a companhia, com.o Deus Nosso Stmlwr 'ÍnÍ descob?·inclo algum 
tempo. • ,, 

(*) PEDU.O TAQUES, Nobilim·chia Paulistana, na R evista elo 
ln.otituto Z:Iisto?·ico, Geog?·aphico e Ethnogmphico elo B1·azil, XXXIII, parte 
primeira, pugs. 240 . a 242; 1870. 

TBIXEII1A DE MJU,LO, Eplwm.é1·ides n~cionaes, dá o dia 2:2 de Janeiro 
como o da sua morte. Onde a verdade? 

(**) Aeerca da fidalguia de ANTONIO RoomauEs DE AT,l\fEIDA e 
de AN'l'ONIO DE P!tüJ•:ilçA , é util transcrever o que esereveu frei GASPAlt 
DA MADIIE DE Dws, obra citada, r, 9tl: 

( De proposito apontei as éras, em que os sobreditos se encontram 
com o tratamento ele caunllei?·os jiilolgo.<, pura mostrar que todos chegaram 
á esta grad uação antes cio anuo de 1572, em qne D. Sebastião deu o 
regimento novo dos 1lll1amentos. Ora, nenhum delles oonseguio o fôro no 
dia em qne se lavra ram os doc.umentos por mim citados; antes di-<so .iá o 
tinham, e por conseqnPncia prececlrram seus filhamcntos ao anno de 1557, 
em que morreu D. J oilo UI. • 
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D . Maria Castanlw casou-se com, Antonio de 

Proe11-ça, mnbos portuguezes 

ANTONIO DE PR.oE, Ç'A, natura l da villa de 13clmontr, 
em Portugal, era moço da camara do infante D. L uiz. (~') 

. · Estabeleceu-se em S. Paul o ( Pú·â-tininpa ) . já cnti'to 
vil la; c, por provisão de 15 de Outubro de 1599, elo 
governador geral do Esbtclo do Braúl, D . Francisco de .Souza, 
attcnde ndo este aos a t~ x ilios ele armas c de escravos, sob a 
direcçi'io de seu fi lho Francisco ele Pl'oença, para. a, descoberta, 
de minas ele ouro, foi nomeado capitão da gente de cavallo. 
Antes dessa · cpocha, havia servido os cargos de ouvidor, 
auditor c capit;1o- mór ela capitania de S. Vicente, 1580- 1582 : 
além de varios outros cargos na vill a de S. Paulo, inelusivc 

. (*) AZEVEDO l'IIARQOES, .Apontamentos h."sto1·icos, geog1·aphicos, 
btog?·rtphicos, estati.•ticos e noticiosos da p1·ovincia de S. Paulo, no nome 
Antonio ele P1·ocnça, o di como fi lho de Antonio Rodrigues ele Almeida! 

Tambem, em mais de um lugar, faL: refcrencia ao nome de Antonio 
llodrigucs de AlmeiLla, e este nome não obteve em sua obra artigo especial : 

A obra de AzEvEDO MARQUES, nincla o repetimos, carece de 
. correc~õcs ; é mesmo inexacta em muitas de suas noticias, particularmente 

soLrc facLos modernos. Nào obstante esses senões, a obra n:lo deixa Jc 
Let· n:uito merecimento. 
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o de capitilo della, no impedimento de Diogo Arias de 
Aguirre, 16 02, por nomeação do mesmo govemador geral 
D. Francisco de Souza em 15 de Maio daq ucllc anno ; -
e tambem em 1582 o de juir. onlinario e de orphãos. (''f) 

Possuio uma fazenda de terras de cultura e campos, 
na ribeira de Itiporanga. (''.~") 

Em 1694, o capitão-mór Pedro Taques de Almeida, 
de quem adiante se tratará, seu bisneto, provou, no juizo 
ecclesiastico de S. Paulo, a nobreza, qualidade e purer.a de 
sangue de seu ter-avó Antonio Rodrigues de Almeida, que 
é o mesmo do texto I desta Linha, cavalleiro fidalgo, 
natural ele Monte-mór o Novo, casado com D. Maria 
Castanho, do mesmo lugar ; e a qualidade, nobreza c pureza 
de sangue de seu bisavó ANTONIO DE PROENÇA, moço da 
camara do infante D. Luiz, c natural de Belmonte. Qnanto 
a ANTONIO DE PROENÇA, foi expedida uma carta rcqnisitoria ao 
bispo ela Guarda, em Portugal ; e, nessa mesma occasião, 
foram outras cartas requisitarias para Portugal e Hcspanha, 
quanto a qualidade, nobreza c pureza de sangue de Pedro 

(*) PEnno T.AQ,UES, Nobilia?·chia Pn.ulistana, na Revista do 
In stituto Flisto?·ico, GeOf!?'aphico e Etlmogmphico cio lJ?·a zil, XXXIII, parte 
primeira, pags. 206 a 211 : 1. 0 trimestre de 1870. 

(**) E' o act.ual Ypi?·anga, tambem chamado em titulas de 
sesmaria, elos seculos XVI e XVII, Gua?'f.tl1i?·anga. Esta fazenda pertenceu 
posteriormente a Pedro Taques, por cabeça de sua mulher ; re destes a 
herdou seu filho Lourenço Castanho Taques, como adiante se dirá. 

O sitio de Francisco ele Proença,, cunhado de Pedro Taques, era 
visinho, para os lados de Santo Amaro. 

BATll'HAZ.Art DA Su,v ,~.\ LrsnôA, Annaes elo Rio de Janei?·o, escreveu 
que um fidalgo de nome Antonio Mariz, • em 156 1 peclio terras a Pedro 
Collaço, capitão-mór ele S. Vicente IJOr Martim Affonso ele Souza, dizendo 
ser morador naquella capitania, casado, c que nu borda do campo onde 
se chama Ypimnga, termo da villa ele Piratininga, pedia em uma mata 
virgem um pedaço de dez tiros de béstu comprido, ele largura outro tanto ; 
que lhe fôru concedido por carta dada em S. Vicente aos 18 ele Junho 
de 1561. » E o mesmo Antonio Mariz passou-se para o R.io de Janeiro 
em 1567, com a familiu. 

Parece, pois, que de Antonio Mariz, por qualquer modo legal, 
11assaram essas terras no Ypirangu talvez a Antonio de Proença. 
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Taques, de D. Diogo de Lara e de Balthazar de Moraes de 
Antas. Tudo isso foi julgado por sentença. 

As armas dos Proenças são: 

O eswclo pa1·tido em, pala : na p1·úneira, em campo 
Ve?·de, 'uma aguia p1·eta de duas cabeças, m·mada de ou1·o; 
na segunda, em campo azul, cinco jloTes ele liz de om·o em 
santor. (''~-) 

Antonio de Proença deixou um filho c quatro filhas: 

1. 0
) Francisco de Proençn, já referido, De seu 

primeiro casamento, com D . Isabel Ribeiro, teve um unico 
filho, João Ribeiro de Proenca, casado com D. Paula 
Moreira: com desccndcnóa. D~ segundo casamento, com 
D. Mécia Dicnclo, teve uma unica filha, D. Anna de Proença, 
a qual casou-se com Salvador Pires de Medeiros, filho de 
outro de egual nome, e neto de Salvador Pires e de 
D. Mécia Fernandes (''.*): os quatro unicos filhos de D. An11a 
de Proença fallcceram ainda pequenos. Este Francisco de 
Proença teve o fóro de cavalleiro fidalo·o por seu avô Antonio 
Rodrigues de Almeida, que, como já ficou referido, tinha o 
mesmo foro. Seu estabelecimento anTicola era no log:ar deno-. o ~ 

n:mado Bo1·da elo campo, no caminho de Santos, indo até o 
no Jaraigbatiba, além de Santo Amaro, e confinando com o 
de seu pac, segundo já foi dito. 

2.0
) D. ANNA DE PROENÇA, que é a do texto 

gencalogico seguinte. 

3.0 
) D. Catharina de Almeida, a qual casou-se com 

Antonio Castanho da Silva, portuguez: com dcsccndencia. 

p (*) A. sim se vêm illuminados no bra.zão de armas que o di to 
f ?dt~o _Taques de ~lmeicla tirou em L!sl.Jôa, a 5 ele Julho de 1707 ; e _que 
01 1 ogtstrado no !Jvro gra.nde do archti'O da camara el e S. Paulo- livro 

que principiou a ser escripturado em 30 de Outubro de 1721, a folhas 51. 

R , · Esta noticia a. dá . PEnao T AQU_Es, Nobilia1·chia ~aulistana, ~a 
X. eXI!sta do Inst,tuto Ehstonco, Geog?"OJJ!nco e Ethnog1·aphzco do B1·az!l, 
../."XIII, parte primeira, pags. 210 a 211: 1870. 

(**) V êr a genealogia, Liul111 A, III. 
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4. 0 
) D. Izabcl de Almeida e Proença, a qual 

casou-se com Francisco Vaz Coelho, portugnez·: com des
cendeucja, Deste casal descende a família Anhaia, pelo 
casamento de sua primeira filha D. Maria Coelho com Paulo 
de Anhaia, natural da cidade do Porto, mas ele origem 
hespanhola. 

5. 0
) D. Maria de Almeida, a qual, tendo-se casado 

em S. Paulo com João Lopes de Ledesma, portugucz, o 
aeompanhou para o Rio de J anciro, onde fixaram resiclcncia 
e tiveram descendcneia. 



III 

.D. Anna de Proença casou-se com Pedro Taques, · 

porhtguez 

· PEDRO TAQ.UES (*) era filho de Francisco Taques 
Pompeu c de sua mulher D. Jgnez Rodrigues. 

Francisco Taques Pompeu, natural ele Brabante, dos 
Estados de Flandres, da nobilíssima família de seu appellido, 
passara a Portugal por causa do commercio, c esta bclecera-se 
na villa de Setubal, onde casou-se com D. Ignez Rodrigues. 
A pureza e nobreza de sangue dos Taques Pompcus constam 
de uma justificação de ,qene1·e, cujo instrumento, passado em 
30 de Dezembro de 1697, foi rcmettido á camara episcopal 
do Hio de Janeiro; por onde se tinha expedido a requisitaria 
para as diligencias a favor de Pedro Taques de Almeida, 
natural da villa. ele S. Paulo, c neto do sobredito PEDRO 
T . AQ.UEs. A justi'ficaç;i.o supra-referida fora completa; c, por 
Isso, foi clado aqucllc instrumento, com todas as precisas 
dcelaraçõcs. 

r-.,r . . (*) Cumpre não confundi r com este Perlro Taques o autor .da 
~ obtltnrchia Paulistana, o qual tinha o nome ele Pcilro Taques de Almeida 
. aes L?mc, por abreviatura nas citar;õcs- PEDRO TAQUES, um dos seus 
11111 li1UCros ucsccndentes. 



- 396-

PEDRO TMWES passou ao Brazil em 1591, na qua
lidade de secretario do setimo governador geral do mesmo 
Estado (''+), D. Francisco de Souza. Este governador, depois 
de residir na cidade da Bahia até 1 599, clirigio-sc por 
ordem régia á capitania de S. Vicente e á villa de S. Paulo, 
por amor das minas ele ouro descobertas, em 1597, na serra 
Ja.q'ltarnimbaba (:Mantiqueira), c com ellc o secretario PEDRO 
TAQUES. Recolhendo-se, em 1602, a Portugal o referido 
governador geral, PFDRO TAQUES deixou de exercer o cargo : 
preferindo ficar em S. Paulo, por ter-se casado com D. Anna 
ele Proença. 

Tornando-se cidacliío da villa de S. Paulo, PEDRO . 
TAQUES servio os cargos mais honrosos. E, quando em 1609 
voltou D. Francisco ele Souza, revestido elos mais amplos 
poderes, entre os quaes o de dar a serventia Yitalicia de 
officios de justiça, mandou·-lhe passar, em 6 de J unho do 
mesmo anno, provisão para o officio ele jniz de orphãos da 
villa de S. Pa.11lo. 

De seu consorcio com D. Anna de Proença teve 
oito :filhos; mas cresceram apenas se1s. 

1.0
) Pedro Taques, casado com D. Potencia Leite, 

irmã germana elo governador Fernflo Dias Paes. Por desavenças 
em 1640 com Fernando de Camargo, foi assassinado pot· 
este, a falsa fé. Não deixou desccndencia. . 

2. 0 ) Guilherme Pompeu de Almeida. Foi muito 
rico de bens c de consideração publica. Residindo no 
territorio da villa de Parnahyba, a Ili servi o o cargo de 
capit~o-mór, por El- Rci D. Pedro II, sendo ainda regente. 
Mereceu a honra de receber cartas dos Reis D. João IV, 
D. Affonso VI c D. Pedro II. Fundou no territorio daquclla 
villa, em Vnturuna, a capclla de Nossa Senhora da Conceição; 
dotando-a, além de grande patrimonio, com ornamentos ricos 
e as precisas alfaias: - essa capella já não offcrcce quasi 

(*) Ainda então nfio estava descoberto o Maranhão; e, pois, 
não havia senão o Estado elo Bmzil. 
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vestígios do que foi. Deixou a sua descendencia o encargo 
da administração da capclla; e instituio duas missas por 
sua alma, em eada mez. Seria primeiro administrador seu 
filho mais velho, o reverendo G uilherme Pompeu de Almeida; 
r, por morte deste, seu genro Antonio de Godoy Moreira. 
De seu rasamento com D . M aria de L ima Pedroso, filha de 
João Pedroso de ]'vloraes c de sua mulher D. Maria de 
Lima, t eve apenas tres filhos : o dito reverendo G uilherme 
P.ompcu de Almeida C). D . Maria de L ima e M oraes, e 
D. Anna de L ima c ·Moraes. Esta ultima., casada com 
Antonio ele Godoy Moreira, foi a que deixou descendencia. C'") 

3. 0
) LouRENÇO CASTANHO TAQUES - o 'a lho, que é 

o do texto gencalogico seguinte. 

4,0
) D. Sebastiana Taques. Sem geração. 

5.0
) D . Maria P ompeu Taques, casada com Manoel 

de Góes R aposo. Com dcscendcncia. 

6. 0 
) Antonio P onipeu de Almeida. Depois de ter 

(*) O par1re Guilherme Pompeu el e Almeida herdou uma grande 
fortuna, e a disprndia em sumptuoso tratamento. E, c::> ntrastes da vida ! 
era homem illustmdo e lido em philosophia e em theologia ; pelo que 
merec~ra o grão de doutor po r bulia pontifi cia. Residi a em Araçarignama , 
~nele fund [tra a capell n. de N. S. da Conceiçft.o, de cuja imagem ern. mui to 

?Voto,, fazendo sua festa annualmcnte, no ·dia 8 de Dezembro, com um 
~ltarano el e mi ssas c.antadns . sacramento exjwsto, e sermões a vari as santos 

.
8 su ~ especial devoção. Foram-lhe concedidas as honras de bispo mi s

sronano; e logo depois falleceu, 1 7 1 ~. A sumptuosidacle no ceremonial 
ele seu enterro corresponden á. grandeza do seu tratamento em viela. Jaz 
scpu.ltail o ao pé do alta r de S. Francisco Xavier, que elle fundi ra, na 
rgre)a do Collegio dos padres jesuitas. 

J , (**) Este casal lJroduzio cinco fi lhos ; destes, falleceram solteiros 
Aose .de Godoy e Guilherme de Godoy el e Almeida; João de God?Y de 
, lm crcl a, cn.sado com D. Anna el a Silva, teve uma unica filha, D. R1ta el e 
~odoy ele Alm eida e Silva, a qual, casada em Parnahyba corn João de 
1'lat.~?s Rap?so, natural da _ilha de S. Miguel. deixou numerosa próle ; 

· EscbolastJca de Godoy cnJO casnm cnto com Bento el o Amaral da Srh' n, 
~a~ura l do Rio cl.e Jan eir~, deu origem nos An~ n_ral ? urge!, .de Itú ; c, 
cln,tlm cnte, Francrsco ele Godoy Moreira, que, ca p1 tao-mor em 1\fmas-Gernes, 

e lá. voltou e fi xou residencia em 1\'iogy das Cruzes, onde, casando-se 
C. 011~ .D. Maria Jorge, teve um .unico filho - Antonio Jorge de Godoy, que 
1 esrd10 em J undialÍy, exercendo alli o posto de sargento-mór das ordeuauças. 
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vinjado até Lisbô:t c Angola, voltou a S. Paulo. Tendo de 
prestar contas da administração elas rendas gcraes na capi
tania de S. Paulo c S. Vicente, recolhia-se da cidade da 
Bahia onde fora a aqncllc fim, qnando enamorou-se, no R io 
de Janeiro, de uma viuva, D. Maria de Souza Coutinho ('"), 
c com clla casou-se. Passado algum tempo, foram ambos 
assassinados no leito em que dormiam, por um bando ele 
indivíduos que imadiram-lhcs a casa. Sem geração. 

PEDRO TAQUES falleccu em S. Paulo, aos 26 de 
Outubro de 1644.· Cf,~-) 

(*) Az i" ' EDO lVL\lLQUJ;S, Apontamenf.os hi.sto?·ir:o.s, geog?'aphicqs, 
uiogmphico.<, estatíst icos e noticiosos da P?'OVÍ??Cia. de S. Poulo, no 1101110 

Pecl1·o Ta.,.,ues, escreveu que sou filho Antonio Pompeu ele Almeida casara-se . 
com D. Potcm:in ele tal! E referio-sc a I'EDtlO TAQ,UJ>S, ll'obilia1·dâa 
l'auli~;tana, que não disse t.al invcrdaclc ! 

(**) Confira-se P1-:nt1.0 TAQUES, ]'{ouilim·chia Paulistana, na 
J?e,•i.•'n do Instituto Jlisto?·ico, Geog1·r~phico · e. Ethnogmphico elo Bra:il, 
XXX II, parte primeira, pags. 2H a 2Gl: 18G9. 
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casou-se conz D. Man·a de Lara 

LouRENÇO CAS'l'ANHO TAQUE· - o velho foi notabilíssimo 
0 nobre eidadão de S. Paulo. Como homem opulento que 
era em bens, c tambcm en1 virtudes privadas c cívicas, 
p~·cstou muitos serviços ao governo da mctropole, c á admi
l1lstraçJo da. capitania. de S. Viceutc (*). Exerceu, como 
~cu . pac, o cargo de juiz de orphi'ios; adquirindo, por sua. 
JUStiça, o respeito dos jnrisdicciona.dos. 

Quando, em 1.0 de Abril de 1641, Amador Bueno 
de Ribeira. foi acclamado Rei, em S. Paulo, LouRENÇO 
CA."TANuo TAQUES, a convite de mesmo Amaclor Bueno c 
dos frades do mosteiro de S. Bento, acuclio immediatamcutc 
com sua influencia para que o povo não insistisse no seu 
rcvo~u cionario proposito. Então goza.va elle de prestigio 
quast egual ('"''') ao elo Amador Bueno; existindo até uma 

. . (*) Só por provisão rle 22 de lVfarço de 168 1, :1 cabeç::t drt 
c~.p~t::tma pas ou para a vill::t de S. Paulo; eleYacla á cidade por carta. 
reg1a de 11 ele Julho de 1711. 

. (**) Nesse mesmo :umo de 1641, Lourenço Castauho Taques 
h::tYia. entendido que nfio rl everia retimr-se ela villn. de S. Paulo, npós o 
assassinato de seu irmão Pedro T:.H111es, como o fizeram os outros irmãos, 
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certa rivalidade entre as respectivas famílias. De então em 
diante, tornou-se elle o cidadão preponderante na villa, c 
mesmo na capitania. Entendendo que os padres da Com
panhia de Jesus eram necessarios as missões e a catechésc, 
não cessou de sustentai-os com os meios moraes e politicos, 
de que dispunha. Por isso, andou sempre i.dcntificado com 
o governador Salvador Corrêa de Sá e Benevides, accnsado 
de favorecer os jesuítas. 

Auxiliou com pessoal c dinheiro as despezas das 
descobertas de minas, quando em 1659 o referido Salvador 
Corrêa de Sá c Benevides, nomeado administrador geral elas 
minas de ouro e de prata, reunidamente com o governo das 
trcs capitanias- Espírito Santo, Rio de Janeiro e S. Vicente, 
chegou á villa de S. Paulo, trazendo-lhe uma carta el'El-R<>i 
D. João IV ('Y") para que lhe désse ajuda e favor. 

S;'io conhecidos os conflictos, que se deram no Rio 
de Janeiro, revoltando-se alli a populaçã.o contra o gover
nador ela praça Thomé Corrêa, de Alvarenga, o sargcnto-mór 
Martim Corrêa Vasques, e o provedor da fazenda. real PcJro 
ele Souza Pereira, em fins de 1660. Quando a S. Paulo 
chegou a noticia . do insulto, resolvendo o governador geral 
Salvador Corrêa rle Sá e Benevides « pór-se a caminho c 
ir para o Rio de Janeiro socegar o tumulto c dar o merecido 
castigo aos cabeças c autores da sedição >> , apressou-se 
LouRENÇO CASTANHO TAQ.UES a demovêl-o de tào imprudente 
proposito, « supplicando com instancias de leal vassallo não 
quizesse sua. senhoria por em tão evidente risco a vida e a 
autoridade ». H..csistindo o governador geral a tão sinceras 
ponrl.crações, LouRENÇO CASTANHO 'L~Q.UES assentou acompa
nhai-o com armas; mas nem este auxilio admittio. « Com 

< porque o seu granrle respeito e força d'armas o promptificava para pôr 
em <:erco :l!OS inimigos ». Arl:.luzimos este faeto só para mostrar seu poderio 
naq uella cpocha referida no t exto supra. 

(*) Sendo a ordem de El-Rri D. João IV, de 7 de Junho 
de 1644, para. a descoberta de taes minas, é provavel que a ca.rta supra 
fosse tmnbem desse auno. El-Rei D. Jo~w IV fallecera em 1656. 



- 401 

este total desengano, fomentou LouRENÇO CASTANHO que a. 
nobreza se juntasse em corpo de uniáo com o senado da 
camara, para, por carta e por parte de Sua Magcstadc, se 
lhe ponderar a materia com esperanças de aceitar as 
~01~deraçõcs que se lhe fizessem ». Afinal, feito isto, accedeu; 
hmrtando seu reoTesso até a Ilha Grande, sem embanro ela 

b " 
resposta já dàda a aguella carta, em 2 de Março de 
1661. C'") 

(*) PEDllO TAQUES, Nobilia?·cltia Paulistana, na Revista do Instituto 
Histo?·ico, Geog?·aplticv e Ethnogmphico do Bmzil, XXXIII, parte primeira, 
pags. 11 e 12, transcreveu o inteiro tl1eor da • resposta do govemador, 
general Salvador Corrêa de Sá e Benevides, á carta que lhe escreveu a 
nobreza de S. Paulo, com os prelados elas religiões o reverendo D. abbade 
de S. Bento frei Hyeronimo do Rosario, o prior do Carmo frei André de 
San~a 1\[aria, o guardião de S. Francisco frei Ga~par de Santo Innocencio, 
~ v~gano da igreja Domingos Gomes All1ernaz; os camaristas Estevão 

ayao Parente, Constnntino de Saavedra, Frandsco Dias Leme, Manoel 
~ardoso e Paulo Gonçalves; os da primeira nobreza Lourenço Castanho 
aque~ e seu filho Lom·enço Castanho Taques - o moço, o capit.i.i.o-mór 

Antonzo Ribeiro de Moraes, D. Francisco de Lemos, João de Godoy 
~rore!r~ João Ortiz de. Camargo, Hyeronimo de Camargo, Az~tonio Pires, 

· Sz.nMo ele Toleclo P1za, Paulo da Fonseca Bueno, Antomo Lopes el e 
Meclezros, Manoel Dias da Silva, Antonio do Canto de Mesquita, Antonio 
~e G~doy Moreira, Estevão Fernandes Porto, Gabriel Barbosa ele Lima, 
'stevao Gomes Cabral, Gaspar Maciel Aranha, Manoel Alves de Souza e 
outros muitos paulistas de veneração e respeito, que constam elo mesmo 
accorclào a fi. 117 do livro de registros n. 4, tit. 1658, do archivo ela 
camara de S. Paulo, onde se cont,lm 58 pessoas assignadas. , 

Eis o theor ela resposta: 

. _ « Conheço o zelo com que Vmcs. e mais ministros, camara, 
Cidaclaos e povo, tratam elo serviço de Sua 1\'fagestacle, como tão leaes 
vassallos seus: eu lhe representarei em todas as occasiões que Ee offere
~erem do augmento destas capitanias e moradores dellas, e ela minha parte 
~o com o devido agradecimento ela mercê que me fazem em abonar as 

n:mhas acções ; snpposto hão sido com o desejo de acertar, ás vezes não 
sao agradecidos. 

• A Vmcs. lhes é J)!'esente o que tenho obrado, e que me não 
fica que fazer por esta banda elo sul: e não é justo que, estando no 
cl~rra~leiro quartel da viela, me fique nesta villa tratando de conveniencias 
proprzas, quando posso occupar o tempo nas do serviço de Sua Magestade, 
Indo-me chegando á cidade do Rio de Janeiro a dar calor á obra dos 
1aleões que alli está começada, porque considero que os moradores, :1 vista 
c 0 bando qne já mandei lançar e lhes clava modo ele bom governo, 
accummoclando-me ás sua.s clesconjtanças, espero obrem como leaes vassallos, 
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Annos depois, clcsenvolvemlo-.sc ainda mais no governo 
em L isboa a mama da· descoberta de mmas, LouRENÇO 
CASTANHO TAQ.UES, ·« achando-se com clisciplinÇt mi litar na 
guerra contra os inclio3, c tçndo pratico conhecimento elos 
sertões que havia. penetrado na conquista · ele vari as nações 
elos mesmos in,lios, recebeu uma ca rtti do Prineipe Regen te 
o infante D. Pedro C'), datada em 23 de Fevereiro de 
167 4 (w1

"), sobre o descobrimento de minas de ouro c ele 
prata, para cuj a diligencia tinha j it partido Fernando Dias 
Paes, com patente de governador ele sua leva ou ti·opa; c, 
pois, Lourenço Castanho tomo u a s i, pelos se us cabedaes c 
força · elo corpo de armas, penetrar o scrUi o ele barbaros 
indios Ca.taguazes, c entrou para esta conquista com patente 

ceonbecenclo que a minha tençã.o ni'io é mais q:te conser·var a jurisclicçã.o 
real; qne, snpposto com a ajuda de Vmcs. e desta capitania, e zelo elos 
moradores della no serviço r eal, poLlia ou tratar elo castigo, me conformo 
antes em obrar, ern rnate1·ias de povo, com toLia a prudencia, até resolução 
de Sua Magostacle, para com ella obrar o que me mandar. Espero que 
nesta occasii'io o em todas as m;Li s que se ol't'erocerem elo serviço de Sna 
Magestade, o por mo fazerem mercê, os ache com a mesma vontade que 
em esta occasião oxperim ento. -S. Paulo, 2 de Março ele 1661. - Salvado1· 
C01'7'êa ele Sá e B enevides. » 

E' um documento ele grande m lor político, pela mocleraçã.o que 
revelou em seu assignatario. 

Algnm tempo depois, El-Rei dignou-se ngradccor a Lourenço 
Castanho Taqnes a intcrv ençl'w ele sua influencia em favor elo govern:ulor 
geral, o r eferido Salvador Co rrêa de Sft o BenoviL1es. 

(*) Depois El-Rei D. Ped1·o II. 

(**) A data desta carta r égia. é de 23 de Março ele 1664, 
segundo AzmvEDO MARQUES, Apon.twnentus histo1·icos, geographicos, biog,·a
plâcos, estr.tti.9ticos e noticiosos ela p rouincia ele S . Paulo, llO nome . L otwenço 
Cnstanlw 'l'aq~r.es, o pae. 

1\fas, foi engano seu; porque a carta. é do in fu.nto D. Pedro que 
em 1664 ainda não era regente. 

A data do tex.to, tirada da K obil·irn·c!.ia r aulistana, do PEDltO 
TAQ OBS, é a exacta; mesmo porque foi copiada do livro respectivo, 
tit. 1 G73, como el le c1eclara na nota á mesma data. 

Ainda mais que a carta. régia, citada por Azi>VEDO lVL11u~uE~, 
• o elogiou por te r sido um dos descobr idores das minas ele C"togua:es e 
(1m; sertões de Cuelh.é , ; e, pois, não podia ser senão 1'ostm·io1· ú de 23 ele 
F orcroiro do 16 7 4, que rocmumenda v a-lhe essa desco l> erta. 
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de governador, com juri1:idicção c poder correspondente ao 
?a.ntcter d11 sua patente, largando a serventia do officio de 
Jlltz de orphiios, que occupava por provisfio de mercê vitalícia, 
co~10 tinha tido seu pac Pedro Taques. E conseguia o 
pruneiro conhecimento, que depois veio a produzir a fertilidade 
da.s minas de ouro, chamadas no principio de seu desco
bnmcnto Cata,quazes, e, depois, estendendo-se em muitas 
lcguas de distancia, mas no mesmo sertão, os novos desco
brimentos, vieram estas .llfinas a ficar conheciuas com a 
nomenclatura ele Ge1·aes, em que se conservam. » 

Sua propriedade rural era a mesma fazenda da ribeira 
ele Y piranga, herdada de seus pacs. (''') 

. . Parece que essa propriedade abrangia, em seus 
ltmttes, tudo o que mostra actnalmentc naqnelle lugar 
vestígios de cultura antiga e ele bemfeitorias c edificações. 
As sesmarias eram s·emprc muito extensas; c homens ricos, 
como Antonio ele Proença, Pedro Taques, c LouRENÇO 
C As·riANHO TAQ.UEs, niío deixariam de as possuir na proporçiio 
do seus cabcdaes c de suas grandes forças. 

D. MARTA D E LAitA, tambcm paulista, era filha de 
D. Diogo de Lara c de sna mulher D. J\1agtlalcna Fernandes 
Pcijó. 

(*) E' a mesma far.enda que pertencQra a Antonio de Proença. 

. Ribeira de Ypimn.ga é a mesma ribeira de I ty -p omnga, tambem 
menciOnada por PEDRO TAQU ES, N obilim·chia P aulista na, na R et•ista do 
1~~tit1~to Historiao, Geog1·ophico e Ethn owaphico elo B1·az il, XXXIII, parte 
Plll1lCJra, pag. 211: 2. 0 trimestre de 1870. 

1 
. A parte, que ficara pertencendo a Francisco de Proença, é assim 

~ escnp_ta por PEDRO TAQUES, pag. 2.12: « teYe estabel.eciment~ de fazenda 
a mesma natureza da de seu pae, a qual es tava cont1gua, CUJ OS d1lataclos 

c~mpos e ferteis terras se estendem em grande distancia pela faces da 
l"Jheira de Itypontnga, de uma parte pPio caminho de Santos até o sitio 
~haJJ~arlo Bu1·d~.1 do Campo, e da outra pelo caminho dos carros até o rio 
ara1gbatiba, além da fregueziu de Sauto Alllaro. • 
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Casou-se com LouRENÇO CAsTANHO TAQ.UES, na matriz 
de S. Paulo, em 24 de Novembro de 1631. 

D . Dio.c;o de Lara, seu pae, era filho legitimo ele 
D. Diogo Orclonhcz de Lara, natural da cidade de Zarnora, 
Hespanha, de sangue muito illustrc, como consta dos autos 
de gene1·e e outros na camara episcopal de S. Paulo. Sua 
mãe era D. Antonia ele Oliveira. 

Foi o progenitor da família Lara C<), na capitania 
de S. Vicente c S. Paulo. Ent geralmente respeitado c 
venerado por suas virtudes. Vivia mais na cgrcja de Nossa 
Senhora do Carmo, junto ao altar-mór, onde estava o Santíssimo 
Sacramento no sacrario, do que em sua casa. Residindo ern 
uma quinta, que legou ao convento do Carmo, dalli sahia 
vestido diariamente no habito de irmão terceiro, trazendo flores 
para ornar o altar de Nossa Senhora do Carmo, na capclla-mór. 

Fallccenclo em 22 de Outubro ele 1665, seu corpo 
fi.li sepultado na capclla dos irmãos terceiros, com a vcneraçiio 
ele santo, por sua exemplar e penitente vida. 

As armas elos La1·as eram. em. campo de prata, duas 
caldeiras pretas postas em pala, corn as bocc:1s c azas 
guarnecidas de ouro. 

Deixou oito filhos: Joaquim de Lara c Moraes, 
casado na Ilha-Grande; 1Yiarianno ele Lara, carmclita com o 
nome de frei Alberto elo Nascimento; Pedro de Lara c 
Moraes, clerigo, tambem mudado para a Ilha-Grande; João 
de Lara e Moraes, casado com D. Maria ele Góes e Medeiros ; 
D. MARIA DE LARA, casada com LouRENÇO CASTANHO TAQ.UES; 

(*) O povo de S. Paulo costumava distinguir entre os de origem 
legitima, Lam, e os de origem illegitima, La1·á, desde 1780. 

Ainda é conhecida esta distincção ou differeuça. 

Assignalamos apenas o facto, sem pretendermos tirar o muito 
merito a pessoas que o têm realmente e cuja amizaue Jlrezamos. 



D. Anna de Lara, casada com Francisco Martins Bonilha: 
D. Maria Pedrosa, casada com Tristão de Oliveira Lobo ; 
e D. Isabel de Lara, casada com Luiz Castanho de Almeida. 

D . JJI(~gclulena l!'e?'?Wnd.~s Fe~jó, sua mãe, era fi lha 
legitima de Pedro de Moraes de Antas e de D. Lconor 
Pedrosa. FallcGeu em 18 de J ulho de 1661. 

Este Pedro de Moraes de Antas ("'') era filho legitimo 
de Balthazar de Moraes de Antas, com D. B rites Rodrigues 
Annes ; e, por sua nobreza, prende-se ao titulo dos B?·a
ganções C*), como bem o demonstrou PEDRO TAQ,UES, Nobilicwchia 
Paulistana, na Revista do Instituto Historico, Geog1·aphico e 
Ethnographico elo BTazil, XXXIII, parte segunda, desde 
pag. 27 á pag. 35. 

ele 
De seu lado, D. Leonor Pedrosa era filha legitima 

Estevã.o Ribeiro Bayão, natural ela cidade de Beja, 

d (*) Pedro de Moraes de Antas foi o fundador e primeiro padroeiro 
a capella de Nossa Senhora del Populo, situada no bairro do Rio-Grande, 

no caminho ele S. Paulo a Santos. 

Pedro de Moraes de Antas falleceu, segundo PEnn.o TAQUJ>S, 
~ ~n 1 ~ de J ulho ele 1Ci36; mas, segundo AzEVEDO MArtl~UES, Apontamentos 
.~sto?·wo.,, geog?·apAicos, biog1·aphicos, estatísticos e noticiosos da p?·ovincia de 
E . . Paulo, no nome P ed1·o de Jlfo;·aes de .Antas, em Dezembro . de 1649. 
fd Isto el!e o affirma, em formal contestação a PEDRO TAQUES, d1zen~o ~er 
e
1 0 

.. s~u testamento e o inventario, dos quaes era guan.la como pnmen·o 
SCl!vao de orphãos de S. Paulo. 

p (**) D. ANTONIO C.á.Jôl'l'ANO DE SouzA, Genealogia da Casa !l eal 
o?·tugueza, e outros genea!orristas fazem descender ele D. .lVIendo Alam, 

se!lhor da villa de Bragançn,"' casado com uma princeza armenia, os deno
n~nados B?·aganções, de Portugal. Succedeu a seu pae, no senhorio de 
c t.agança, seu filho D. Fernando Menues, rico homem, chamado- o velho ; 
)];,~ net9 D. Fernando Mendes, ·tambem 1:ico homem, clcnomi.nad?-:- o 
de ~·~n.ç((_o, caso~-se, segu ~do uus, com D. Thereza Affonso, fi lha Ill e~I t ima 
i. _ 1 Rei D. Affonso Hennques, seguuclo outros, com D. Sancha Hennques, 
Sl!Ua elo mesmo rei D. Affonso Henriques e secrunrlo alrruus, com D. Thereza 

oat· fi ' ' "' "' es, lha de D. Soeiro :!.\'[endes o Bom da Maia. 

. O .citado PEDRO TAQUES, no lugar supra imlicado, discute todas 
essas histon as de ca~ameutos. 
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(p~n·ente de Estevão Liz, morgado em Villa Real) c de sua. 
mulher D. Ma_gclalena Fernandes Fe1jó él.e Madure ira, natural 
da cidade do Porto, donde veio para. S. Paulo, já casnda. (*). 
Deste tronco procedem todos os religiosos da. Companhia de 
Jesus, de appellidos jJJoraes, Pedroso e Ribeiro ; c elelle 
tambcm sahiram varios familiares e commissarios elo Santo 
Officio, cavalleiros da. ordem de Christo, fida lgos da. casa. 
real, governadores, c um donatario - - o conhecido c já referido 
Bento Maciel Parente (''·if) que em 1638 foi govcrn:tdor do 
Estado do Maranhão. Outrosim dclles pl'ocedc o famoso 
sertanista João Amaro Nfacicl Parente, que, em fins do 
seculo XVII, penetrou os sertões ela. Bahia. C':'!!·) 

LouRENÇO CAsTANHO T AQ.UES, de seu casa,mento com 
D. M ARIA DE LARA, teve sete fi lhos e tres fi lhas. 

1.0 
) Lonrcnço Castanho Taques -o moço. Scrvio 

os mais honrosos cargos na villa de S. Paulo. Imitando :.t 

seu pac em todas as virtudes privaclas c cívicas, foi como 
ellc muito estimado c respeitado de seus concidadãos. Tor
nara-se pacificador infall ivcl das desavenças entre os desvairados 
para a inimizade. Tambem tratava-se á lei da nobreza ; 
não esquecendo nunca os preceitos christãos. Mereceu a 
honra de uma carta de E l-Rei. D. Pedro II, de 20 de 
Outubro de 1698, agradcccnclo-lhe os serviços c auxílios · que 
pn:starn. ao governador c capitão-general elo Rio de Janeiro, 
Artbur de Sá c Menezes. Depois ele ter casado os filhos c 
dotado as filhas, « apurou o resto da sua grandeza na fundação 
c construcção do Reco lhimento de Santa Thercza >> , com o 

(*) Alguns cltronistas não trazem o sobrenome de Madu1·ei1·a. 

(**) EEte Bento :i\'Iaciel Parente foi o que ficou feito prisioneiro 
dos holl::mdPzes, na cidade ele S. Luiz elo Maranhão. 

Veja-se o capitulo oitavo ela parte historica. 

(***) SJ;;DASTIÃO DA Ro eriA PITT.A, Ame1·ica P01·tuguez:a, attri?ue 
a este capitão-mór João Amaro Maciel Parente a conquista elos gentJOS, 
que offendiam as villas ele Cairú, Camamú e Boypeba, na Bal!ia; mas, 
P1mrto TAQUES, 1.Vobilia1·chia Paulistana, fa:r. restituir ao governador 
E stevão Ribeiro Bayão, jJae elo dito João Amaro, essa proeza, sem que 
as do mesmo João Amaro, de egual natureza, soffram }Jrejuizo. 
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auxilio de dinheiro que seu irm<lo- o capit5o-m6r c :dcaidc
mór Pedro Taques de Almeida prestou- lhe. Era c:1sado com 
D. Maria ele Araujo, natural de S. Paulo, filha legitima de 
Luiz Pcdroso de Barros, capitão de infantaria na restauração 
de Pernambuco, c de D. Leonor de Siqueira Góes Araujo, 
da cidade da Bahia, irmã germana do desembargador João de 
Góes Araujo. Segundo affirma PEDRO TAQUES, falleceu ellc 
com evidentes signaes de p?·edestinado, em Dezembro de 1708. 
Deixou clescendencia : cinco filhos e seis filhas. 

2. 0 
) Francisco de Almeitla Lara. Tomou ordens em 

Lisboa; c foi doutor c protonotario apostolico por bulia 
pontificia, com uso do habito prclaticio. 

3.0
) PEDRO TAQUES DE ALMEIDA, que é o elo texto 

genealogico seguinte. 

4. 0 
) Thomé de Lara clr..J Almeida. Residia na villa 

de Sorocaba. Foi casado duas vezes : a primeira, com 
D: Maria Pimentel, filha unica do capitão Antonio ele Almeida 
Punentrl e de sua mulher D. Lucrecia Pedroso de Barros; 
a segunda, com D. Maria. de Campos. Do primeiro matrimonio, 
entre outros filhos (ll ), o mais velho foi Fernando Paes de 
Barros. Do segun<lo, entre outros filhos ( 5 ), só deixou geração 
Thomé de · Lara Campos. 

5.0 
) Diogo ele Lara e Moraes. Casado com D. Isabel 

de Godoy, filha de Jo<'io de Godoy Moreira c de sua mulher 
D. Eufemia da Costa Motta. « Passou a viver na cidade 
:lo Rio ele Janeiro, occupando o emprego de commissario da 
JUnta elas fragatas de el-rei. » 

6. 0
) Antonio ele Almeida. Residia em seu sitio de 

Araçariguama, d istricto da vi !la ele Parnahy ba, onde servia 
de _juiz ordinario e de orphãos. Era casado com D. Potencia 
Le1te do Prado; e deixou apenas duas filhas, as quaes 
casaram-se c tiveram geração. 

7.o) José Pompeu de Almeida. Tomou ordens em 
Li~bóa, tambem como seu irmão Francisco de Almeida Lara. 
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Rebellaudo-so contra a disciplina ccclesiastica, ausentou-se 
para os sertões do Paraguay, onde falleceu miseravelmente, 
se não de fome, devorado por alguma f'éra. (*) 

8.0
) D. Anna de Proença. Casou-se duas vezes: a 

primeira, com Pedro Dias Leite, irmão germano do governador 
Fernando Dias Paes; a segunda, com Manoel de Brito 
Nogueira. Dç ambos os ca~samcntos deixou desccndencia. 

9.0
) D. Branca de Almeida. Casou-se com João 

Pires Rodrigues, « paulista de muita veneração, chamado por 
antonomasia Pai da Patn:a, pelo grande zelo que mostrou_ 
sempre pelos interesses do bem publico della >1 . Entre · os 
doze filhos, tem menção especial Pedro Taques Pires, que 
sustentou longa c custosa pcndencia contra o ouvidor e corre
gedor ela comarca, pela infracção do alvará que garantia ás 
duas famílias Pi1·es c. Camm·pos seis lugares de vereadores. 

10.0
) D. Maria de J .. Alra. Casou-se com João de 

Toledo Castelhanos ; o qual, enviuvando, contrahio segundas 
nupcias com D. Anna do Canto de lVfesquita. D. Maria ele 
Lara deixou numerosa clesccndencia. 

LouRENÇO CAsTANHO TAQUES falleccu no dia 5 de 
Março de 16 7 7 ; c foi inhumado, em sepultura rasa, na cgreja 
dos Carmelitas, no jazigo proprio que ahi deixara seu pac, 
Pedro Taques. 

D. MARIA DE LARA tinha fallecido no dia 8 ele 
Dezembro elo 1670. 

(*) O padre lVIANOETJ DA FoNSECA, Viela do pad1·e E elcltim· ele 
P ontes, mtrra que o paure Pontes, mesmo de S. Paulo, transportara-se 
em espirito até o lugar em que estava a morrer o padre José Pompeo de · 
Almeida, e confessara-o. 
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Pedro Taques de A!màda casou-se co1n 

D. Ange!a de Sz'quez'?'a 

PEDRO TACWE.' DE AummA, nobre ci<lad<'ío d<t villa 
de S. Paulo •. occupou ahi os prineipacs cargos. Foi tambem 
rommanJantc da fortaleza. ele V era Cruz, ele Itapemn, em 
Sant~s; rapit<i.o-mór go \' crnacl0r ela cap itanin. ele S. Paulo e 
S. VIcente, por patente r égia, 1684 -1 687, com jurisdicção 
pnra provêr postos mi litares c outros cargos. Em 1704, por 
carta regia. ele 1 3 de Setembro, foi nomeado alcaidc-mór c 
administrador elas aldêas do real pa.droado. 

f:', só 
---

E ra muito consiLlerado pelo governo real em L isboa ; 
com inforn:wç:'ío sua c•·), o governo r esolvia as pcn-

(*) Exemplo disso é a carta régia de 3 de Abril de 1709, 
cscripta no officiaes da cn.ma.ra de S. Paulo : 

. • Officiaes ela camara ela vi li a de S. Paulo . - Eu cl-roi vo 
~1VIO .mui to sa udar. Havendo visto a conta que me deu Pedro TaqueB de 

n~ e1da soln·e a incapacidauo de . Bento do Amara l da Silva, a quem o 
oundor-ge ral João Saraiva rle Carva lho deixou em ~cu lugar, auseutnndo-se 
para o Il io de Janeiro por ser um hom em criminoso ; rne pareceu orde
ll at:-ros, como por esta faço, lhe não obedeçais, nem ao mesmo ouvidor
i)01 a~ Pt~oprieta ri o, se tornar a entrar na correição .• E porque o mesmo 

eelt 0 1uqucs me rerJresentou a grau de 11erturba.rao que causou nesse pov , .. 0 as moedas falsas, que se acharam nessa. capitnnia, vos orclPno qu e 
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dcncias, dcmittindo e nomeando funccionarios da capitania. 
Por seus conselhos foi que, não podendo continuar a visitar 
as ~ldêas, El-Rci dctcrmi~1ou que fossem governadas, cada 
uma dellas, por um missionario, com jurisdicção parochial 
para os sacramentos; havendo tambem, para a administração 
política c economica, um capitão-mór, um sargcnto-mór, e 
alguns capitães escolhidos entre os mesmos indígenas. 

Pelos grandes serviços prestados á corôa, sempre á 
custa de sua fazenda c com o maior zelo, El-Rei D. Pedro II 
o tomou para fidalgo da sua casa, eom o fóro c moradia de 
cavalleiro fidalgo, que era o qne tinha seu ter-avô Antonio 
Rodrigues de Almeida CJ Nem disso precisava ellc, por
quanto, a fim de provar a pureza de seu nobre sangue, 
requereu no juizo ecclcsiastico as diligencias de gene1·e, pelos 
costados ele seus quatro avós, c foram expedidas as seguintes 
cartas requisitarias : 

1.11
- Ao bispo da Guarda, em Portugal, para inqni

ri ções sobre a pureza de sangue de Antonio de Proença, ele 
Belmonte, moço da camara que tinha sido do infante 
D. Luiz. 

2.a - Ao arcebispo de Lisbôa, tambem rm Portugal, 
quanto á pureza ele sangue ele Pedro Taques, de Setubal. 

3.a - Ao bispo de Zamora, em Hespanha, quanto á 
pureza ele sangue de D. Diogo Ordonhez de Lara. 

Além destas, foi expedida outra requisitaria acerca 
ele Balthazar de :Moraes de Antas, fidalgo da casa real, 
natural ela villa de Mogadouro, tambem de Portugal. 

E as sentenças proferidas pelos vigarios geraes c 
juizes das justificações de gene1·e., do bispado do Rio de 

neste particula.r procedais com aquella diligenciu e cuidado que pede 
mat.eria tão importante. Escripta em Lisbôa a 3 de Abril de 1709.
Com a. rubrica. de Su~t l\'ragestadc. • 

Moedas falsas ! Hoje são introduzidas; e os introductores são 
condecorados .... 

(*) Vêr o texto I, desta Linha B . 
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Janeiro (ainda então não havia sido creado o bispado de 
S. Paulo, que só o foi em 17 45 ), existiam na respectiva 
camara episcopal, donde foram transferidas depois para a 
do bispado de S. Paulo. 

Tambem no juizo cível, por sentença do ouvidor 
geral c corregedor da camara de S. Paulo, em 16 de Maio 
de 1702, foi julgada a :fidalguia. hereditaria de seus ascen
dentes. E , porque a estes autos de puritate et nobilitate 
probanclâ juntou os instrumentos de Baltbasar éie Moraes de 
Antas, seu bisavô, processados na rilla ele Mogadomo em 1567, 
foi julgado, por este costado de Moraes ele Antas, tambem 
legitimo setimo neto de l\'fcnclo Affonso de Antas, senhor 
clonatario c alcaide-mór ela villa ele Vimioso, como consta 
dos ditos instrumentos. E dos livros genealogicos, entre os 
quaes tem toda a primazia a obra elo conde D. PEDRO, 
consta o mesmo que foi escripto nos mencionados instrumentos 
de Ba:lthazar de l\1oraes rlc Antas, « que veio casar-se em 
S. Paulo em 15 80 ». Baltbasar de Moraes ele Antas, com 
effeito, casou-se em S. Paulo com D. Britcs Rodrigues 
Annes, filha de Joanne Annes Sobrinho, e irmã de outras 
duas que egualmente casaram-se com pessoas de conhecida 
nobreza; c tiveram somente dous filhos e duas filhas, entre 
os quaes Pedro de Moraes de Antas, já referido no texto 
genealogico antecedente. 

F undou c fez construir, á sua custa, na egreja da 
Ordem Terceira. elo Carmo, o altar do Senhor Bom-J es uc:; 
da Boa-Morte, em talha; e um jazigo para si e sua familia. 
E, bem assim, fundou na egreja do mosteiro de S. Bento 
outro altar, de talha dourada, para. a Imagem de Nossa. 
Senhora da Conceição (''f). Emquanto vivo, fazia celebrar nos 
dias 3 de Maio e 8 ele Dezembro, nas egrejas do Carmo 
( ordem terceira ) e de S. Bento, respectivamente, as solem-

(*) Segundo PEDRO TA<~UES, Nobilia1·chia Paulistana, < o pavi
mento todo deste altar , que é colateral ao pé do arco da capella-mór, da 
parte da epístola, fi cou pertencendo por escriptura de transacção ao 
fundador, para seu jazigo e dos seus legí timos descendentes, in pe1:petmrm ) , 



- 412-

nidadcs da Santa Cruz c da Concciç5o. E, para depois de 
sua morte, providene.ion no testamento, instituindo um vinculo 
com a renda precisa para serem continuadas aquellas festi 
vidades; cuja administração ficou a cargo de seus descendentes 
por varonia, dos quaes o ultimo foi o brigadeiro Bernardo 
José Pinto Gavião Peixoto. C) 

Concorreu com o dinheiro preciso, segundo já ficou 
escripto, para que seu irmão, Lourenço Castanho Taques-
o moço, cone] uisse o Recolhimento de Santa Thcreza, « com 
os clormitorios, cêrca, cgreja, córo, e tudo o mms em sua 
ultima perfeição ». 

Falleceu, em S. Paulo, a 4 de Agosto de 1724; e 
seu corpo foi sepultado no jazigo, de sua propriedade, juuto 
ao altar do Senhor Bom--Jesus da Boa Morte C'"):- em 
cuja campa estavam abertas as armas dos Taques, P1·oenças, 
La1·as e JJJO?·a es, em qnatro qnarteis dentro de um escudo, 
na fúrma que lhe foram illuminacla.s no brazão, tirado em 
Lisboa, aos 5 de Julho de 1707. 

D. AJGELA DE SrQUEIRA, nascida em S. Paulo em 
1648, era filha de Luiz Pedroso de Barros c de sua mulher 

(*) Por effeito da lei de 6 de Outubro de 1835; comquanto o 
art·. 3." não prot l.'ja a extincção do .-inculo, no caso do instituído no 
testamento referido no texto supra. 

Tambem ha o dec·rcto de 29 ele Maio de 18?7; segundo o qual, 
« todas as di sposições tcstamentarias, ou doações para instituições de 
morgados, c vinc.ulos, que se não verificaram, são havidas como nã.o 
cscriptas. c o"s bens, que dcllas fizeram objccto, perteucem aos herd eiros 
elos iust.ituielores ». 

(**) Emq uanto viveu, t fazia celebrar neste altar, todas as 
sextas feiras de cada semana, uma missa, antes da qual se corria o réu 
que encobri;L a i::>agrada. Imagem, havendo nesse neto duetos de incenso e 
·na missa o mesmo •, segundo escreveu PEon.o TAQUES, N)bilia?·chi<t 
P cwZistana. · 

Segundo este mesmo genealogista, « antes de clispôr o seu tes
tamento, havia o ca.pitiio-mór governador Pedro Taques, ele commum 
accôrdo com sua mulher, mandado estabelecer no reiuo ele Portugal uma 
missa quotidiana •. 
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D. Leonor de Siqueira de G6es Araujo; clle, capitão de 
infantaria na restauração de Pernambuco, ella, irmã grrmana 

. do desembargador Joti.o de Góes de Araujo, da cidade da 
Bahia. · 

Tambem, D. ANGELA DE SrQ.UETRA e sua irmã , D. Maria 
de Araujo, ambas casaram-se egualmente com dons irmãos, 
o alcaide-mór PEDRO TAQ.UES DE ALMEIDA e Lourenço Castanho 
Taques - o m.oço. 

D. ANGELA DE SrQ.UEIRA, quando casou- se co1n o 
alcaide-mor PEDRO TAQ.UES DE ALMEmA, já era viuva de 
Sebastião Fernandes Corrêa, segundo. provedor e contador 
da fazenda real da capitania de S. Vicente e S. Paulo; de 
cujo matrimonio tivera nn1 muco filho, Timotheo Corrêa 

·de Góes, 

Era D. ANGET"A DE SrQ.UEIRA mulher de animo varonil. 
Tendo clla o privilegio, concedido por EI-Rei D. Affonso VI, 
de nomear para o cargo de provedor c contador da real 
fazenda c juiz ela alfandega em Santos, nomeara, durante a 
menoridade de seu filho do primeiro matrimonio - Timotheo 
Correa de Góes, o seu segundo marido - capitão- mor PEDRO 
TAQ.UES DE ALMEIDA; chegado, porém, o tempo de exercer 
dito cargo, como herdeiro, o referido Tirnotheo Corrêa de 
Góes, este empussou-se no cargo, e retirou-se para S. Paulo, 
deixanrlo commissii.o ao cscrivüo para os despachos das 
cargas. 

N1io quiz pagar este imposto um individuo, compadre 
c protegido do ex-capitão-mor governador da capitania Diogo 
Pinto elo H.cgo, pessoa de distincta qualidade c nobreza, c 
muito abastado de fortuna; e, resultando disso a prisão rlo 
referido individuo, Diogo Pinto do Rego o mandara soltar, 
em rlesprestigio de Timotheo Corrêa de Góes. (*) 

(*) Casado com D. Maria Leme elas Neves, bisneta de Pedro 
Dias Paes Leme e ele sua mulh er D. Maria Leite. E deste consorcio 
teve Timotbeo Corrêa de Góes onze filhos: dos quaes, D. Isabel Caetano 
de Araujo casou-se com Diog,J Pinto do Rego, cavalleiro fidalgo da casa 
real, e neto do mesmo Diogo Pinto do Rego, governador, mencionado. no 
texto. 
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Este facto foi considerado uma ll1Juria; e, pois, os 
parentes de Timotheo Corrêa de Góes determinaram que, 
passada a festa da Paschoa, baixasse o provedor a Santos, 
acompanhado do padrasto, e de outros parentes de autoridade 
e respeito, que lhe sustentariam a jurisdicção e o prestigio, 
castigando os réos conforme o Direito. 

Com a noticia, preparou-se, em Santos, Diogo Pinto 
do Rego para a lucta, fortificando e municiando suas casas; 
e, passada a Paschoa, descendo Timotheo Corrêa de Góes, 
em companhia de sua mãe D. ANGELA DE SrQ,UEIRA. e de 
seu padrasto - o capitão-mór PEDRO T AQ,UES DE ALMEIDA, e 
de numerosos parentes, entre os quaes -Fernão Paes de 
Barros, Pedro Vaz de Barros, Antonio Pedroso de Barros, 
Pedro Taques Pires, Lourenço Castanho Taques, formava 
todo esse pessoal um corpo de mais de mil pessoas. 

Felizmente, chegados a Santos, após preparativos de 
ambos os lados para a lucta armada, durante dias, intervindo 
religiosos dos conventos do Carmo e de Santo Antonio, e 
muitos moradores do lugar, os qua,es todos ponderaram as 
desgraças para os contendores, Diogo Pinto do Rego resolveu 
entregar o infractor; o qual voltou á carlêa, com ferros aos 
pés, ainda que para ser solto após dnas horas, como justa 
satisfação ao provedor Timotheo Corrêa de Góes. 

Deste mesmo Timot.heo Corrêa ele Góes e de sua mulher D. Maria 
Leite descendia D. Maria Leme, a qual casou-se com José Pedro Galvão 
de Moura .e Lacerda, moço fidalgo, capitão de infantaria, natural de 
Lisbôa; cujo filho unico foi o brigadeiro José Pedro Galvií.o de Moura 
Lacerda, casado com D. Gertrudes Thereza ele Oliveira Montes, e pro
genitor da familia Galvão de Mo1n·a e Lace1·da, em S. Paulo. Uma das 
filhas, D . Gert.rudes Galvão de Oliveira Lacerda, clama honora.ria do paço, 
foi casada com o brigadeiro Manoel Rodrigues J ordão. O filho mais 
velho, Joaquim Marianno Galvão de Moura ·Lacerda, marechal de campo, 
fidalgo da casa imperial, deixou de seu casamento dons fil hos e uma fi lha; 
um daquelles dons filhos é o dr. Joaquim Mariano Galvão de Moura 
Lacerda. O filho segundo, José Pedro Galvão de :J1oura Lacerda, coronel, 
casado com D. Gertrudes de Brito, deixou um filho do mesmo nome, qne 
reside em S. Paulo, e uma filha, D. Rita Heuriqueta, que, em scgtmdas 
nupcias, casou-se com o dr. José Alves Pereira de Carvalho, advogado 
no R.io de Janeiro, natural do Maranhão. 
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E' inutil relatar que as pazes foram feitas com geral 
app1auso. 

D. ANGELA DE SrQ.UEIRA ainda enviuvou do seu segundo 
marido. A ella refere-se o padre MANOEL DA FoNSECA, na 
obra Vida do pad1·e Belchio1· de Pontes, XXXV. A' sua 
custa, fizera ella reconstruir a egreja elo Collegio dos padres 
da Companhia de Jesus, em S. Paulo. 

Falleceu em 1728. 

Luiz Pedroso de Barros, seu pac, era o terceiro filho 
do capitão-mór governador Pedro Vaz de Barros e de sua 
mulher D. Luzia Leme. Foi capitão d,e infantaria, c, como 
tal, marchou em 1639 a soccorrer Pernambuco, possuído dos 
inimigos hollandezes. 

Tendo estado na Bahia, alli casaram-se clle, e seu 
irmão Valentim de Barros, com duas irmãs germanas do 
desembargador João de Góes Araujo: - Valentim de Barros, 
com D. CathaFina de Góes e Siqueira (*); c elle, com 
D. Leonor de Siqueira. 

Luiz Pedroso de Barros, não contente com os annos 
que consumia na guerra ele Pernambuco, ainda depois passou 
ao Perú, colonia hespanhola, onde fallecen em 1662; tendo 
deixado a mulher em S. Paulo. 

Seu pae, o capitão-mór Pedro Vaz de Barros, era 
de reconhecida c provada nobreza em Portugal. C*) 

Sua mãe, D. Luzia Leme, era filha de Fernando 
Dias Paes, portuguez, casado com D. Lucrecia Leme; os 

(*) Esta D. Catbarina de Góes, enviuvando, casou-se em segundas 
nupcias com D. João Matheus Rendon, tambem viuvo, como já foi escripto. 

(**) PEDRO TAQUES, Nobilia1'Cltia Pa.ulista~~a, na Revista do 
Instituto .Histo·rico, Geog1·aphico e Ethnog1·aphico do B1·M il, XXXV, parte 
segunda, pags. 44 e seguintes, 3. 0 trimestre de 1872. 

Ahi PEDRO TAQUES exJ)Õe com abundancia o que foi Pedro Vaz 
de Barros, capitão-mór e governador. 
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quaes t inh::!m seu estabelecimento de cultura em Pinheiros, 
« cujas terras ele matos e campos chegavam até a ribeira 
do Y poranga ("~-), comprchendendo a distancia de uma legua >> . 
Fernando Dias Paes fora casado, em primeiras nnpcias, com 
D. Helena Teixeira; cujos tres filhos foram para a Bahia, 
em companhia de um parente. C'\') 

D. Leonor de Siqueira, sua mfic, era fi lha de Jorge 
de Ara ujo de Góes, c de sua mulher D. Angcla de Siqueira, 
ambos naturaes da Bahia. 

(*) E' a ribeira Ypi?·anga. 

(**) Deste Fernando Dias Paes c de sua mulher D. Lucrccia 
Leme procederam: 

a) Fernã.o Dias Paes, cnjo unico fi lho legitimo foi o padre 
j esuíta Francisco de lVIoracs, e por isso elle e sua mulher D. Catktrina 
Camacho deixaram ao Collegio em S. Paulo tudo o que tinham, c0m a 
pensão de uma festa annual i Inwgem de N o'sa Senhora do Desterro, em 
um altar fnndado por ell es ; 

u) Pedro Dias Paes Leme, casado co1n D. :M:nl'ia Leite, pue e 
mãe rle Fernão Dias Paes, o governador das Esme7·aldo.•, casado com 
D. lVlaria Betimk, esta - filha de Gnreia Rodrigues Velho, natura l e 
cidadão de S. Paulo, e el e sua mul her D. Maria Betimk; 

c) D. Potencia Leite, que, casada com l'cdro Taques, filho do 
primeiro Pedro Taques, enviu 1· ara em 164-1 , em consequencia elo assas~inato 
ele ·seu mnrido por Fernando de Camn,rgo. Caso u-se, depoi s, com Manoel 
de Carv:J!ho de Aguiar, cuja nobreza e brazilo de armas prendem-se aos 
JJ{omes de Anta-<, ele que já trat:'tmos, com r efe rencia · :1 ascendencia de 
D. Maria ele Lara, mu lllCr de Lourenço Castanho Taques - o velho, no 
tex to IV, desta Linha B; e deste consorcio nasceram em S. Paulo quatro 
filhos, um elos quaes Manoel de Carvalh o Aguiar, casado com D. Francisca 
da Si lva Teixeira, natura l ele Santos, fi lh:J do capitã')-111Ól' Gn,spm· Teixeir:li 
de Azevedo, teve uma filha, D. Cat harina Magclalena Leonor ele Aguiar; 
a qual, casnndo-se com o coronel Francisco do Amaral Co utinho, nntural 
do Rio de Janeiro, e ele nob reza co nh ecidn, mudou-se com sen marido 
para Villn-Doa ele Goyaz; c ahi til'eram duas fi lhas, uma elas quaes, 
D. Anna Maria Joaquina de Jesus Men ezes Couti nho, cnson-se com o 
rlr. Antonio Mendes de Almeida, müural de S. P<lulo, fi lho de Ventura 
Rodrigues VelLio e ele ·sua mu lher D. Cecilia lVIendcs de Almeida, e 
po rtant.o neto, por esta, de Manoel Mendes de Almeida, portuguez, mns 

. qne foi cnpitão-mór da cidade de S. Paulo, como adiante se dirá, com 
rebreucüt á familia .irlencles de .Almeida. 
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Neta, por parte paterna, de Gaspar de Araujo, natural 
ela villa de Ponte de Lima, e de sua mulher D. Catharina 
de Góes, natmal de Lisbôa. E, pela materna, de Sebastião 
Peelroso Barboza, natural da villa de Vianna do Minho, e 
de sua mulher D. Leon_or de Siqueira, natural ela cidade da 
Bahia. Tudo isto, escreveu PEDRO TAQUES que consta dos 
autos de p1witate et nobilitate pTobandd do desembargador 
João de Góes Araujo, para lêr no paço em Lisbôa. 

. .Torge de Araujo de Góes foi irmão germano de Simão 
de Araujo de Góes, muito conhecido na guerra da Bahia 
contl'a os hollandezes. E ainda teve ao serviço real, na 
mesma guerra, seus filhos Ignacio de Araujo de Góes, 
Antonio de Araujo de Góes e Francisco de Araujo de Góes. 
O desembargador João Góes de Ar::.tujo prestou muitos 
serviços; e, entre estes, o das negociações para a fabrica de 
fragatas de alto bordo no Estado do .Brazit. 

O capitão-mór governador e alcaide-mór PEDRO 
TAQUES DE ALMEIDA, de . seu consorcio com D. ANGELA DE 
SrQuEmA, teve sete filhas, e um unico filho ( primogeníto): 

1. 0
) José de Góes e Moraes, casado com D. Anna 

de .Ribeira. Leite, foi sargento..:mór de S. Paulo, onde 
tambem exerceu os maiores cargos, inclusive o de juiz 
ordinario, e posteriormente o de ca.pitão-mór governador da 
capitânia de S. Paulo e S. Vicente, com patente. Foi este 
José de Góes e . Moraes que, conforme escreveu frei GASPAR 
DA MADRE DE DEus, llfemm·ias para a histo?·ia da capitania 
de S. Vicente, II, 89, « entrou no projecto de comprar as 
cincoenta leguas (*) de Pedro Lopes de Souza >> ; mas foi 
atalhado em seu proposito por El-Rei D. João V, como 
consta do alvara de 22 de Outubro de 1709 c da escriptura 
publica de compra de 19 de Setembro de 1711, para serem 

(*) Era a mesma capitania de Santo Amaro de Gua.ibe, da qual 
fôra capitão-mór .Antonio Rodrigues de .Almeida, primeiro antepassado do 
mesmo José de Góes e Moraes, nesta Linha D. 
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adjudicados á corôa real, pelo preço de 40.000 cruzados, c 
mais 4.000 de luvas (*). O vendedor foi o marquez de 
Cascáes, então na posse da succcssão do donatario. Este 
acto do governo causou a José de Góes c J\f oraes um 
enorme prejuízo, porque foi perdido o grande cabedal remet
tido a Lisboa para esta arrojada negociação. Com cffcito, 
empregado o dinhciro em mercadorias pa,ra commercio no 
Rio de Janeiro c outros luga,res do Brazil, o navio que as 
trazia foi assalta -::lo e tomado por piratas francezes. Não 
arruinou, porém, a José de Góes e Moraes este infeliz successo; 
porque, fundando fazendas de gado nos campos gcracs, 
denominados de Curitiba, refez em pcuco tempo aquelle 
preJUIZO. 

2. 0
) D. A ppollonia de Araujo, casada, com Martinho 

de Oliveira Leitão: fallecen sem geração. 

3. 0 
) D. Branca. de Almeida Taques; a qual, ca

sando-se com Antonio Pinto Guedes, deixou uma unica filha, 
D. Isabel Ribeira ele Alvarenga, que, apezar de casar-se duas 
vezes, a - primeira com Sebastião Pinheiro, é a segunda com 
_seu primo João Barboza de Lara, não deixou descendencia,. 

4.0 
) D. MARIA DE An.AUJO, que é a, ·do texto 

genealogico seguinte. 

5. 0 
) D . Leonor de Siqueira Paes, casada com 

Bartholomeu Paes de Abreu (*"''), foi mãe de PEn~o TAQ.UES 

(*) Este alvará e a escriptura publica, frei GASl'Alt DA MADRE 

DE DEus transcreveu no fim de sua supracitada obra. São dous documentos 
historicos de grande importancia para S. Paulo, P ernambuco e Parnahiba; 
porquanto o alvará explica detalhaclameute a capitania de Pedro Lopes de 
Souza, e dá outras explicações de valor. 

O capitão-mór José de Góes e Moraes otfereceu 40.000 cruzados, 
e mais 4.000 de lu.vas. Os 40.000 seriam pagos immediatamente, e postos 
a juro para serem empregados em bens de raiz, quando se otferecesse a 
occasião. 

(**) Bartholomeu Paes de Abreu foi juiz orclinario em S. Paulo, 
pelos annos de 1705 em diante. No exercicio deste carge, tendo feito 
prender um assassino, este, ao passar pelo Recolhimento de Santa Thereza, 
agarrou-se ao ferrolho da porta principal da egreja, clamando pela immu
nidade desta. Não o quiz atteucler o juiz ordinario, porque . a corrente 
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DE ALMEIDA PAES LEME, autor da .ZVobiliarchia Paulistana, e 
de ü. Escholastica Paes da Siha, regente do Recolhimento de 
Santa Thercza, mnitas vezes, sob o nome de irmã Escholastica 
de Santa Thereza. 

6. 0
) D. Thcrcza de Araujo. Fallcceu solteira. 

não havia sabido das mãos dos officiaes de justi<_:a que o conduziam. O 
vigario da vura, padre André Baruel, entendendo que o juiz ordinario 
menospresara a immunidncle ecclesiastica, o declarou logo por excommungado. 
lVIas, o juiz ordinario, apoiado por numeroso sequito de parentes e amigos, 
continuou no exercício elo cargo, não aceitando a excommunhão; e, recor
rendo á Relação metropolitana na Bahia, este tribunal ecclesiastico o 
absolveu. Não obstante, o vigario André Baruel, apoiado pelo bispo, não 
quiz dar execução ao accordão do tribunal; e, porque, chegada a epocha 
quaresma!, Bartholomeu Paes de Abreu fôra ao Collegio dos padres 
jesuítas e lá se desobrigára, o referido vigario ainda insistia, declarando 
que a absolvição do confessor jesuíta não era . legitima. De sua parte, o 
bispo escreveu a Bartholomou Paes de Abreu, aconselhando-o a pedir ao 
proprio vigario a absolvição. Não o permittio, porém, o alcaide-mór 
Pedro . Taques de Almeida, seu sogro ; o qual, pelo conceito que muito 
merecia a El-Rei, tomou o expediente de representar ao governo em 
Lisbôa, expondo o caso e suas circumstancias, e pedindo justiça. Não a 
demorou El-Rei; e, pois, mandou pelo Conselbo Ultramarino expedir 
ordens ao bi§po para fazer levantar a excommunhiio; e assim terminou 
esta }Jendencia, que alvorotou tanto a capitania naquelles tep1pos. 

Este mesmo Bartholomeu Paes de Abreu, em requerimento datado 
de 23 ele Março de 1720, propoz a El-Rei abrir um caminho, pelo interior 
do sertão, do Rio-Grande do Sul a S. Paulo, cento e oitenta leguas, mais 
ou menos. E dizia : « Acho-me com talentos e cabedaes para, com forças 
ele um avultado corpo ele armas, fazer entrada no Rio-Grande, sem a 
menor despeza da fazenda real, talar aquelle vasto sertão e abrir caminho 
pelo centro delle, demaudando o rumo da comarca de S. Paulo, tendo 
}JOr premio deste particular serviço, á custa de minha fazenda e risco de 
vida, aa mercês seguintes: ser clonatario ele quarenta leguas ele terra, 
abeirando o Rio-Grande, vinte para a parte elo norte e vinte para a elo 
sul, medidas por costa, com todo o sertão que Be achar pertencer a 
Vossa Magestade, de juro e herdade para sempre, com um padrão de 
200SOOO, estabelecido na passagem do Rio-Grande, sendo capitão-mór 
C.aquellas capitanias. Os primeiros nove annos livres de direitos os animaes 
que extrahir por mim ou socios meus; ser guarda-mór de quaesquer 
minas que se descobrirem nas vertentes do Rio-Grande e serras annexas, 
com os mesmos ordenados que se conferia ao guarda-mór das Minas-Geraes 
em S. Paulo. » 

Este Rio-Gmnde é o canal que communica a lagôa dos Patos 
com o mar, de duas leguas de extensão sobre uma de largura. A mesma 
lagôa, porém, foi denominada Rio-G,·ancle pelos primeiros navegantes; e 
mesmo depois tem conservado este nome. 
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7.0
) D. Catharina ele Siqueira Taques. Falleccu 

solteira. 

8. 0
) D. Angela de Siqueira. Falleccu solteira. 

D. MARIA DE ARAL'JO (*), qnarta na ordem dos 
nascimentos, casou-se com D. FRANCisco MATHEUS RENDON," 
fundindo em uma unica as Linhas A e B desta · genealogia, 
como adiante, no texto, será melhor explicado . . 

(*) Na Nobilim·chia Pauli.•taua foi impressa, á margem deste 
nome, ·à seguinte nota: bisav6-m. ( lJisavó-materna). Esta nota foi ab i 
escripta _pelo general José Arouche ele Toledo Rendon, com referencia a 
ell e . · 

Bem assim escreveu elle egual nota, á margem elo nome de 
D. Maria de Lara, filha ultima de Lourenço Castanho Taques - o velho; 
por ser mãe de Diogo de Toledo Lara, seu avô, como será explicado no 
texto II da Linha A e B. 
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CAI._)ITULO SEXTO 

LINHA-· A e B 

Esta Linha é a união das Linhas precedentes A e B; 
c . tem por· progenitores D. Francisco Matheus Rendon, da 
Llllha A, o unico Rendon que manteve residencia em 
S. Paulo·, c D. Maria de Araujo, da Linha B, filha do 
governador e alcaide-mor Pedro Taques de Almeida. 

Esta Linha A c B começou no fim do scculo X Vlf, 
depois ele 16 9 O. 

Por Diogo de Toledo Lru;a, esta Linha A c B 
prende-se ainda aos Tolcdo Piza e aos Laras; pois que 
Diogo de Tolcclo Lara, filho de D. João de Toledo Cas
telhanos e de D. Maria ele Lara, era neto de D. Simão de 
Toleclo Piza. 

Por Agostinho Delgado e Arouchc, esta Linha é 
aparentada com os Freires, do norte da província ; e, 
conforme uma justificação, produzida no juizo ordinario de 
S. Paulo, 1793 - 1794, o mesmo Agostinho Delgado c 
Aroucbe, por sua mãe D. Anna Pires Leite de Barros, 
descendendo do capitão-mór Rodrigo Bicudo Chassim, c de 
sua mulher D. Maria Pires de Barros, filha do capitão 
Pe1.lro Vaz de Barros c de D. Maria Leite de Mesqnit~, 
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ligou esta mesma Linha A e B <dts i Ilustres · familias dos 
Pires, Barros, Pedrosos, Mesquitas, Bicudos, Leites, Britos, e 
Lemes ». 

Pelo sobredito Agostinho Delgado e Arouche, esta é 
a Linha do tenente-general Arouche c ele seus irmãos. 

Por D. Anna Lr.onissa de Abelho e Fortes, estabc
leeeu-se o parentesco com os Abelhos e os Bustamantes; 
bem como com os Pinto do Rego, os Borges ele Cerqueira, 
os Paes Leme, c outros. O sobrenome Bustarnante e Sá 
procede de Manoel ele Sá, que casou-se com D. Lucrccia Leme 
Borges de Cerqueira, filha ele Garcia Rodrigues Paes Leme, 
este -filho do governador Fernão Dias Paes. ' Este gover
nador era casado com D. Maria Garcia Betimk; dahi t'ambem 
o sobrenome de Betim entre os Paes Leme. 

Pelo mesmo governador Fernão Dias Paes, filho de 
Pedro Dias Paes Leme, cuja. mulher era D. Maria Leite, 
filha de Paschoal Leite Furtado, esta Linha A e B vae até 
D. Maria Alvares Cabral, filha do senhor de Belmonte, irmã. 
portanto de Pedro Alvares Cabral, o descobridor do Brazil (Y"), 
casada com o fidalgo Fernão Velho. 

Por ultimo, esta Linha prende-se aos Gama Lobo, 
do Minho, em Portugal. 

O resto pertence a Deus. 
o\ 

o• 

(*) PEDR.O TAQ,UES, Nobilia1·chia Paulistana, lU R evista do · 
Instituto liisto1·ico, Geogmphico e Et!mog1'ophico do B1·azil, XXXV, 1.0 tri
mestre de · 1872, pags. 95 á 102. 
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D. Frmzcisco Matheus Rendon, fidalgo, paulista, 

casou-se com D. Maria de Ar_aujo, fidalga, 

lambem pauhsta 

D. FRANCISCO MATHEUS RENDON, filho de D. Pedro 
Matheus Rendon e Luna, e de sua mulher D. Maria Moreira 
~abral, foi o unico Rendon gue em S. Paulo deixou prole 
a familia, segundo ja foi referido. 

. As chronicas não dizem em que_ se occupara. Sendo 
rtco, e estando as ambições voltadas para as minas dos 
sertões de Goyaz e de Cuyabá, além das peraes, tambem 
ando·u por estas ultimas; onde parece que falleceu, em 14 
de Março de 1 7 3 3, pois que de Minas-Geraes voltou a 
S. Paulo seu filho D. Francisco Taques Rendon, que o 
acompanhara, e nada é referido a seu respeito. 

De seu consorcio com D. MARtA DE ARAUJO, nasceram 
dous filhos e quatro filhas. 

1.0
) D. ANGELA DE SIQUEIRA RENDON DE QuEYEDO. 

Primogenita. Nasceu em 20 de Março de 1695. E' a do. 
texto genealogico seguinte. 
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2.0
) D. Ignacia Francisca Rendon de Araujo. Nasceu 

em 3 de Julho de 1696. Falleceu solteira. 

3.0
) D. Maria de Araujo da Assumpção. Falleccu 

impubere. 

4. 0
) D. Francisco Taques Rendon. Em vez das 

lettras, preferio a vida de fidalgo rico. Durante muito tempo, 
esteve solteiro; até que resolveu casar-se com sua prim.a 
D. Maria de Almeida Lua, de muita formosura, e bem 
dotada de virtudes e de dinheiro. Sem geração. Nascido . 
em 1.0 de Novembro de 1699. (*) 

5.0 Dr. Pedro Taques de Almeida. Nasceu · em 8 
de Março de 1701. Foi oppositor na Universidade de 
Coimbra; e, preterido na nomeação para a cadeira vaga, e 
i1ão querendo aeeitar o lugar vago de desembargador na 
Relação da Bahia, rceolheu-se ao mosteiro de S. Bento, a 
convite do D. abbade geral de Tibães. Servio de familiar 
no Santo Officio da Inquisição em Lisboa. 

6.0
) D. Custodia Paes de Araujo Rendon. Nasceu 

em 15 de Julho de 1708. Casou-se com Simão de Toledo 
e Almeida, seu parente, capitão de infantaria nomeado em 
1762 para marchar e.m soccorro das fronteiras .do Rio Pardo, 
no Rio-Grande do Snl; onde foi infeliz, juntamente com 
seu filho- o alferes Francisco Xavier Matheus . Rendon, 
ficando prisioneiros dos hespanhóes, e sendo rcmettidos depois 
para Portugal, onde continuaram presos par·a responderem a · 
conselho de guerra, que os absolveu em 1768. O pae, 
ainda preso, morreu . em 1766. O filho, já livre, falleceu 
em 1768. 

Portanto, só realmente D. ANGELA DE SIQUEIRA RENDON 
DE QuEVEDO foi destinada p~ra continuar a família. 

. (*) Morrem outro irmão, do mesmo nome, nascido em 4 de 
Janeiro de 1698, segundo o affirma PEono TAQUES, Nobilia7·cltia Paulistana. 



II 

D. ANGELA DE SIQUEIRA RENDON DE QuEvEDO, sendo 
~ unica filha de D. Francisco Matheus Rcndon para. con
tmnar a familia, aão contrahio matrimonio senão na propria 
familia, pois que DroGo DE ToLEDO LARA era sobrinho do 
pac de súa mãe, e portanto primo-irmão desta. 

Fallecen, mais de vinte e dons annos, após seu 
marido; isto é, «a 24 de Setembro de 1764, segunda-feira, 
pelas seis horas da tarde, dia da Senhora das Mercês, de . 
quem era summamente devota, quasi repentinamente, de um 
ataque do peito, que tinha tido principio tres dias antes 
pelos excessos . que obrara na assistencia, sem interrupção, 
de dia c de noute, á sua amada filha :.D. Maria Thcrcza de 
Araujo c Lara C·), em uma maligna que a atacou fortemente, 
da qual vei'o a fallecer tres dias depois de sua p1ãe, sem 
saber uma da outra, ainda que as suspeitas, que uma e 
outra teve do perigo ou da morte da que não via presente, 

(*) E' a mesma do texto seguinte, nesta Linha A e B. 
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contribuíram muito para aggravar-se mais a molestia, pnn
cipalmente da mãe, que ouvio soar a . campainha e as vozes 
dos que acompanhavam o Sagrado Viatico para a filha, e 
esta por lêr no semblante das irmãs, e mais parentes que 
a assistiam, a dór que, a seu pezar, queriam. disfarça~· » C''). 
Accrcsccntou PEDRO TAQ.UES: « foi esta a scena a mais com
pungivcl que se pode considerar, e que nunca esquecera aos 
que foram della testemunhas. » E concluio: « Foi D. Angola 
de Siqueira tão virtno~a c tão escrupulosa em tudo o que 
podin. prejudicar a sua pura consciencia, que passou a ser 
excessiva: basta dizer-se que dispendia tudo quanto tinha 
em esmolas, que procurava occultar com grande cuidado; e 
continuamente estava a mandar dizer missas pelas almas dos 
dizimeiros, . a quem clla pagava os dizimas das suas fazendas 
( em S. Paulo andam por contratadol·es que os arrematam 
a fazenda real, a quem pertence por direito do padroado ), 
por lhe ficar o escrupulo de que haveria alguma falta, sendo 
aliás ella tão cxacta. » 

DwGo DE ToLEDO LARA, seu marido, era filho de 
João de Toledo Castelhanos· c de sua pnmCJra mulher 
D. Maria de Lara (""*). Nasceu em 1.0 de Fevereiro de 
1680. 

(*) PEDRO TAQUES, Nobilia?·clâa Paulistana, na Reui.•ta do lns· 
tituto RistO?·ico, Geographico e Etlmogmphico do Bmz-il, XXXlH, parte 
primeira, 1. o trimestre de 1870, 11ags. 63 e 61. 

(**) PEDitO TAQUES, Nobilia?·chia Pmt.l:stana, na Revista do 
Instituto Historico, Geop?·aphico e Etlmog?·aphico do B1·azil, XXXIII, parte 
primeira, 1.0 trimestre de 1870, pag. 39, pm·ece confundir esta D. Maria 
de Lara, filha de Lourenço Castanho Taques- o velho, com a ·outrll 
D. Maria de Lara, sua sobrinha, filha de Lourenço Castanho Taques
o rnoço ; esta sobrinha é que foi casada com João Gonçalves F~gueira, o 
qual, com seus irmãos e ont.ros muitos parentes, estabeleceu-se no valle 
do Rio de S. Francisco, em a região dos • Curráes da Bahia •. 

Dizemos- pa.1·ece, porque é citada tambem a pag. 14 em seguida 
ao nome desta D. Maria de Lara, sobrinha; quando á pag. 1 J. só está 
mencionado o nome de D. Maria de Lara, sua tia. E' certo que tambem 
cita a pag. 19. E as duas pags. 14 e 19 são citadas invariavelmente, 
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Servio em S. Paulo honrosos cargos, inclusive o de 
JLllz orelinario e de orphãos. Com a patente ele capitão-mor, 
datada de 26 de . Agosto de 1725 C), governou as minas 
de Paranapanema e as ele Apiahy. 

Foi b segundo padroeiro elo altar ele Nossa Senhora 
ela Purificação, na egreja do Collegio dos padres jesuítas, 
em S. Paulo, fazendo a festa, annualmente, no dia 2 de 
Fevereiro ; e, por sua morte, ficou esse encargo ao reitor e 
seus successores, mediante · um reddito deixado em seu 
testamento, Seu pae fora o primeiro padroeiro, fazendo a 
festa com o concurso de seu cunhado- o capitão-mor gover
nador c alcaide-mor Pedro Taques de Almeida, alternadamente, 
ora um, ora o outro. 

DroGo DE ToLEDO LARA falleceu a 20 de Janeiro de 
1742. 

João de Toleclo Castelhanos, seu pae, nascido em 
S. Paulo, era filho de D. Simão ele Toleclo Piza e de sua 
mulher D. Maria Pedroso. 

Tenciona v a em 16 58 tomar o estado sacerdotal; mas, 
arrep~ncleu-se desse proposito, e casou-se com D. Maria de 
Lara. ("''"'") 

ás .Pags. 33, 36, 37 e 39, sem duvida como meio de referencia dos seis 
ult1mos filhos do dito Lourenço Castanho Taques- o moro a elle, seu pae; 
estando na pag. 14 o § 1. a, a elle relativo. 

Em todo o caso, fica esta declaração como esclarecimento expli
cativo: a fim de evitar confusões. 

. (*) AZEVEDO 1\TARQ.UES, Apontamentos histo?·icos, geogmphicos, 
b~~graphicos, estatísticos e noticiosos da. p?'01•incia. de S. Paulo, no nome 
D~ogo ele Toledo Lam, refere-se a uma provisão de 26 ele Junho de 1726. 

Talvez houvcssom sido expedidas duas; ainda que coincidindo 

P
com a data do dia. 26. Acreditamos, porém, mais na mencionada por 

EDRO TAQ.lJES. 

. (**) AZEVEDO l\'LutQ,UES, Apontamentos histo1·icos, geographicos, 
bt~g?·aphicos, estatísticos e noticio.•os ela p1·ouincia de 8 . Paulo, no nome 
Stm.r'io ele Toledo Pit a, 1.0 , o dá casado a-penas com D. Anna do Canto 
de Mesquita; quando é certo que esta foi sua segunda mulher. 
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Servia \'anos cargos, entre o.s quaes o de juir. ordinario 
c de orphãos. 

·sendo morgado do Pico Redondo na Ilha Terceira, 
por sua avó D. Gracia ela Fonseca Rodovalho, consen,tio 
que seus parentes o clesfructassem; recebendo apenas duas 
vezes os rendimentos, - c mesm0 isso por intervenção dos 
padres da Companhia ele Jesus. De sorte que, seguindo 
seu filho primo-genito, o capitão-mór D. João ~c Toledo 
Piza Castelhanos, o exemplo dado, desde o avó, para o 
abandono, seus herdeiros vieram a pérder aquellc morgado. 

« Vivia no retiro de uma quinta ou chacar;:t, situada 
no alto-plano, no ponto em que a ribeira Anhangabahy 
une-se ao rio Tamanduatchy ~por detrás do mosteiro · de 
S. Bento). Nesta quinta se recreava com a cultura ele 
varias flores de um jardim que era o total emprego dos 
seus cuidados. Com essas flores fazia adornar os altares dos 
templos, principalmente de Nossa Senhora do Carmo, de 
cuja terceira ordem ent irmão professo. » C") · 

E PEDRO TAQ.UES accrescentou: « Mui to dado ao uso 
da oração mental, praticando sempre as virtude~ moraes em 
beneficio do. proximo c da perfeita educação de seus filhos, 
.. . . as suas virtudes c exemplar vida mereceram conseguir 
uma ditosa morte; porque, enfcrmando, e conhecendo o 
perigo da vida, se dispoz com todos os sacramentos, tendo 
actualmcnte a assistencia dos reverendos, que gostosos lhe 
faziam tão piu obzcquio, assim o reverendo commissario de 
terceiros, como os de S. Francisco, de S. Bento e da 
Companhia de Jesus; conservando uma tranquillidade de 
espírito c catholica. resignaç:'io, expirou no mesmo ponto em 
que se elevava a Sagrada Hostia pelo .cclebrante ela missa 

O mesmo Azi>VEDO MAnQUES esquecera-se sem duvida - de que, 
no nome Lou1·enço Co8tnnlw Taqi, e.o, 1.0 , já havia escripto « D. Maria de 
Lara, casada com João de Tolcdo Castelhanos >. 

(*) PEono T L\QUES, 1\'obiliw·chia Paulistana., na Revista elo Ins
tituto Fli.sto?·ico, Geog1·aphico c Ethnogmphico elo B1·a•il, XXXlY, parte 
segunda, 3.0 trimestre de 187 1, pags. 12 a 14. 
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cantada na festa da Purificação, que a ellc tocou no dia 2 
de Fevereiro de 1727. » 

João de Toledo Castelhanos, enviuvando de D. Maria 
de Lara, da qual teve sete filhos, um dos quaes DwGo DE 

ToLt:no LARA (*), recebeu em segundas nupcias a D. Anna 
do Canto ele Mesquita, entre cujos seis filhos sno notaveis o 
tenente-general Bento de Tolcdo Castelhanos c o padre 
jes.uita Francisco de Tolcdo, .provincial no Maranhão em 
17 56. Do primeiro matrimonio, o filho Ignacio professou 
na orclem cannelitana calçada. 

D. Simão de Tolcdo Piza, pae de João ele Toledo 
Castelhanos, era natural da Ilha Terceira, . cidade de Angra; 
filho do sargcnto-mór D. Simão de Tolcdo Piza e de sua 
mulher D. Gracia da Fonseca Rodovalho. Em seu testamento 
declarou « que, vindo de Madrid despachado com os alvarás, 
que se achavam na provedoria da fazenda, por secretos juizos 
do seu destino fóra preso no castello, ele onde fugira, e veio 
dar á villa de S. Paulo, onde casou--se, c sempre cuidou em 
I::lo Clar-sc a conhecer, consentindo que o seu morgado con
ttnuasse · a ser desfructado por seu primo D. Pedro de 
Lom brciros, conego da sé de Angra >> . 

Sem embarQ"o disso, tornando-se cidadão ele S. Paulo, 
teve sempre o pl1meiro voto no governo. E exerceu os 

(*) A familia do irmão mais velho, D . João de Toledo Pizn. c 
~astelhanos, composta de dez :filhas e de um unico filho, Antonio ele 
1ole.do, espalhou-se por diversos lugares da capitania, c por Minas-Gentes, 
Bab1a, Rio de Janeiro. Em l\1inas-Geraes, onde elle falleceu, estavam 
então com residr.ncia na Campanha do Rio-Verde suas duas fi lhas mais 
velhas, D . Anna Ferreira de Toledo, casada com Salvador Corrêa Bocarra, 
natural ele Taubaté, e D . Branca de Toledo, casada com Francisco Xavier 
ela Silva, portugucz. Parece que tambem lá residiam outras suas :filhas. 
O referid_o flalvador Corrêa Bocarra era guarcla-mór das minas da Cam
panha do Rio-Yerde de Santo Antonio de Yal de Piedade:- é a actunl 
~idade da Campanha, tambem conhecida por Campanha ela I'1·inceza, cujos 
fundadores foram paulistas . 
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cargos de juiz de orphãos e ele juiz ordinario C'"), na villa 
de S. Paulo, além dos de vereador e procurador; e tambem 
o de om-idor da capitania. Era cidadão muito considerado 
pela população em geral. 

Quando foi preso no referido castcllo, tinha o posto 
de capitão de infantaria. 

O sargento-mor D. Simão de Toledo Piza, pae do 
antecedente, era filho de D. João de Toledo Piza, natural 
ela villa de Alva ele Tormes, c de sua mulher D. Anna de 
Castelhanos, natural ela cidade de Madrid: em Hespaüha. 

Este sargento-mór D. Simão de Toledo Piza, ainda 
então capitão, tomou parte, militando com D. João de 
Austria, na celebre batalha naval de Lepanto, 1571, como 
o affirma PEDRO TAQ,UES, No6ilia?·chia Paulistana. 

Estes Toledo Piza, segundo o mesmo PEDRCJ TAQ,ms, 
que escreveu ter visto os documentos, descendem dos condes 
ele Oropeja c duques de Alva ele Tormes. 

Por sua avó paterna, D. Maria Pedroso, DIOGO DE 

ToLEDO LARA era bisneto de Sebastião Fernandes Corrêa, 
natural de Refojos de Ponte de Lima, em Portugal, primeiro 
provedor c contador da fazenda real da capitania de S. Vicente, 
e de sua mulher D. Anna Ribeira, natural de S. Paulo, 
filha de Sebastião de Freitas ("""=-), natural da cidade de 
Silves, em Portugal, e de sua mulher D. Maria Peclroso de 

(*) Foi suspenso do exercício destes cargos, com o ouvidor 
Antonio Lopes de Medeiros, por bando do governador-gemi Salvador 
Corrêa de Sá e Benevides, de 15 de Novembro de 1660 . 

(**) Sebastião de Freitas pertencia a uma familia nobre em 
Silves; e seu pae, Manoel Pires, foi lá provedor da Misericordia. Por 
morte deste, sua mãe passou a segundas nupcias com Diogo Mendes da 
Motta, cavalleiro professo da ordem de Christo e almoxarife ela fazenda 
real na sobredita cidade. 
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Alvarenga, natural de S. Paulo, onde fallcceu em 17 de 
Julho de 1666 e foi sepultada em jazigo proprio na egreja 
do convento do Carmo. 

Por sua bisavó, D. Maria Pedroso de Alvarenga, era 
ter-néto de Antonio Rodrigues de Alvarenga, fidalgo da casa 
real, natural da cirlade de Lamego, em Portugal, e de sua 
mulher, D. Anna Ribeira, natural da cidade do Porto, 
tambem em Portugal. Este Antonio Rodrigues de Alvarenga 
era filho de Balthazar ele Alvarenga e de sua mulher 
D. Mécia Monteiro, fidalgos de cóta de armas, como se 
declarou na sentença proferida no juizo cível de Lisbôa, por 
virtude da qual foi passado o brazão de armas em 22 de 
Julho de 1681 (*). Antonio Rodrigues de Alvarenga foi 
um dos nobres povoadores de S. Vicente. 

(*) PEDRO TAQUES, :Nobilim·chia Paulistana, na Revista do Ins
tituto Hísto?·ioo, Geogmphico e Etl!nog?·aphico do BmziZ, XXXIII, parte 
segunda, pags. 291 e seguintes, em titulo de .Alva1·engas ii'Iontei1·os, e 
XXXIV, parte primeira, 2. 0 trimestre de 1871, pag. 146 a 150, em titulo 
de C!tassins, tra.nsci'eveu esse brazão de armas, cuja sentença, formalisada 
depo1s pelo Ilei de a1·nws Po1·t~tgal, é em resumo a seguinte: « Vistos . . . , 
se mostra serem os just.ificantes filhos legitimas de Diogo Martins da Costa 
e de sua mulher Isabel Ribeiro, netos pela parte masculina ele Belchior· 
~Iartins da Costa e de sua mull1er Ignez 1\'Iartins, naturaes que foram ela 
c1dade de Evora, e pela parte feminina de Estevão Ribeiro de Alvarenga 
e de sua mulher Maria Misse!, naturaes ela villa de S. Paulo; mostra-se 
outrosim ser o dito Estevão Ribeiro de Alvarenga, filho ele Antonio 
Rodrigues ele Alvarenga, que foi natural da cidade de Lamego, filho ele 
Balthazar de Alvarenga e de Méssia Monteiro, sua mulher; e o dito 
Antonio Rodrigues de Alvarenga teve outro irmão inteiro chamado 
lVIanoel Monteiro de Alvarenga, o qual foi familiar ela Santa Inquisição: c 
como se mostra legalmente serem os justificautes descendentes da illustre 
familia dos Alvarengas, tão conhecida e esclarecida neste reino, o que 
tudo visto com o mais dos autos, julgo aos sobreditos justific::tntes por 
filhos legítimos do dito Diogo Martins da . Costa, e por descendentes da 
muito illustre geração e farnilia dos Alvarengas e Costas, e os julgo 
tambcm por christã.os velhos sem raça de mouro ou judeu, nem de outra 
alguma infecta nação, e poderáõ tirar as suas sentenças de processo, e 
paguem as custas dos autos. Lisbôa, 2 de Junho de 1681.- João 
Xancecem. > 

O brazão era assim: « um escudo direito, eom suas orlas e 
folhagem, com um elmo em cima, e sobre o dito elmo um leão rapantc 
com uma espada dourada na mão direita, e na outra, mão esquerda, uma 
estrrlla de prata, e o dito escudo orlado com filetes dourados; e terá no 
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Por sua ter-avó, dita D. Anna Ribeira, era qnarto-néto 
de Estevam Ribeiro de Bayão, natural da cidade de Beja, 
c de sua mulher D. Magdalena Fernandes Feijó de Madurr.ira, 
da cidade do Porto; aos quaes já se fez referencia, quando 
foi relatada a ascendencia d(l D. Maria de Lara, como paes 
que foram de D. Leonor Pedroso, a qual casou-se com 
Pedro de Moraes de Antas, cuja filha, D. Magdalena Fer
nandes de Moraes Feijó, casou-se com D. Diogo de Lara, 
paes da referida D. Maria de Lara, casada com Lourenço 
Castanho Taques - o velho. (*) 

De Estevam Ribeiro ele Bayão e ele sua mulher 
D. Magclalena Fernandes Fcijó de Madurcira procedeu a 
primeira e mais qualificada nobreza da capitania de S. Paulo. 

DIOGO DE ToLEDO LARA, ele seu con.::;orcio com D. ANGELA 
DE SJQ.TJElRA RENDON DE QuEYEDO, teve os seguintes filhos: 

1. 0
) Dr. Antonio de Tolcdo Lara, clerigo. 

2. 0
) D. MARIA THEREZA DE ARATJJO E LAltA, que é 

a elo texto genealogico seguinte. 

3. 0 
) D. Anna ele 'foledo Lara Rcndon. Solteira. 

4. 0 
) D. Escholastica ele Toledo Renelon de Alarcão 

e L una. Solteira. · 

5. 0 
) D. Ursnla. Maria elas Virgens de Toledo Rcnclon. 

Solteira. 

E, pois, b: D. :MARIA TI-mREZA DE ARAUJO E LARA 
ficou reservado o encargo ele prolongar a fa.milia. 

meio cinco · cstrcllas vratcaclas em campo azul, c as pontas das folhagens 
serão tam bem douradas. , 

(*) Veja-se o texto IV da Linha A. 
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III 

D. Maria Thereza de Arau;o e Lara, paulista, 

casou-se com Agostinho Delgado e Arouche, 

tambent paulista 

D. MARIA 1\mREZA DE ARAUJO E LARA foi matrona de 
grandes virtudes, e muito amada de seus paes; sendo para 
notar que falleceu na mesma casa, trcs dias depois de sua 
m~e, D. · Angela de Siqueira Rendon de Queveclo, como já 
fot referido; isto é, no dia 27 de Setembro de 1764, 
quinta-feira, bs ave-maria. 

Foi sepultada na capella-m6r da ordem terceira do 
Carmo. 

AGOSTINHO DELGADO E ARoucn.E, natural da freguezia 
de, Araçariguama, filho de Francisco Nabo Freire, sargmito
mor dos auxiliares da villa de Guaratingueta, e de sua 
mulher D. Anna Pires Leite de Barros. 

. . Exerceu os cargos de escrivão da ouvidoria geral ela. 
capttama de S. Paulo, de thesoureiro de defuntos e ausentes, 
0 de guarJa-mór das mitlUS de ouro da villa de Parnahyba, 



-434-

por provisão de 1773 : e, outrosim, 
patente de mestre de campo da legião 
de Paranaguá. (*) 

foi-lhe conferida a 
auxiliar ela comarca 

Casou-se com D. MARIA THEREZA DE ARAUJO E LARA, 
em S. Paulo, na egreja ele Nossa Senhora do Carmo, aos 
23 de Janeiro ele 17 46. 

Os chronistas não dão o dia ou ao menos o anno 
ele seu fallecimento ; mas pára em nosso poder uma justi
ficação, por elle requerida ao juiz orclinario ele S. Paulo, 
em 3 ele Agosto de 1793, a fim de provar sua nobreza. 

A ascendencia de AGOSTINHO DELGADO E ARoucHE 
ficou bem provada na supra-mencionada justificação ; sendo 
assim redigido o requerimento inicial : 

« Sr. Juiz Ordinario. - Diz Agostinho Delgado e 
Arouche, desta cidade, mestre ele campo da legião auxiliar 
da comarca de Paranaguá, que el!e Supplicante, para con
servação da sua nobreza, quer justificar neste Juizo os itens 
seguintes com testemunhas de toda a fé e autoridade : 

« Item, que o justificante é cidadão republicano (**) 
desta cidade, onde tem servido os cargos mais honrosos da 

(*) AzEVEDO' MAnQUES, Apontamentos l!isto?·icos, geograpl!icos, 
biog?·aphicos, estatisticos e noticiosos da província de S. Paulo, no nome 
.Agostinho Delgado A1·ouche, além de errar este nome e o da mulher, bem 
como o da mãe desta, escreveu que era c mestre de campo do terço 
auxiliar de S. Paulo • . Não foi exacto: a verdade está no texto, como 
consta da mesma referida justificação. 

(**) Nos tres seculos colouiaes, como já deixámos escripto, as 
palavras ?'epubl·ica e ?'epublicano não tinham a significação hostil ao Rei : 
ao contrario, a ?'epublica e os ?'epublicanos eram d' El-Rei. 

Por isso, ainda hoje em S. Paulo ha muita gente que se cliz 
?'epublicana, na supposição de que não se trata de destruir a monarcbia. 
Conhecemos até, como chefes republicanos, barões fabricados pelo Imperador. 

Os paulistas antigos apreciavam muito a denominação de cidadãos 
?'epublicanos, isto é, leaes vassallos d'El-Rei. 
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republica ( como o fizerão os avós), e hoje se acha exereendo 
o honorifico posto de mestre de campo da legião auxiliar 
da comarca de Paranaguá. 

« Item, que o justificante é filho legitimo de Francisco 
Nabbo Freire, que· foi sargento-mór elas ordenanças da villa 
d? , Guaratinguetá, por mercê de Sua Magestn.Je, e que o 
chto seu pae foi casado com D. Anna Pires de Barros Leite, 
mãe do justificante. 

~ « Item, que o dito seu pae, o sargento-mór Francisco 
Nabbo Freire, sempre se tratou á lei da nobreza, e nunca 
exercitou officio algum mecanico; antes, em a villa de Gua
ratinguetá, desta capitania, onde se estabeleceu, logrou até a 
sua morte o maior respeito, tratando-se sempre com o 
tra~amento . devido á sua pessoa, por ser a sna casa uma das 
mawres em riqueza naguella villa, a qual é da primeira 
nobreza . da cidade de Lagos. 

« Item, que o justificante, por parte materna, é 
l~gitimo neto do capitão-mór Rodrigo Bicudo Chassim C'"), 
Cidadão e republicano desta cidade, e um dos paulistas mais 
?Pnlentos do seu tempo que teve o maior tratamento, que 
a sua custa fundou uma egreja na freguezia de Araçarignama, 
do termo da villa de Parnahyba, a qual egreja, não só a 
fundou, como a ornou de todos os paramentos, e a dotou 
com muitos centos de mil réis, e hoje está servindo de 
parochia. 

(*) Este Rodrigo Bicudo Chassim era filho de Gonçalo Simões 
Chassim, homem nobre, tronco da familia Chassirn, e de sua mulher 
D o Maria Leme de Brito; esta, filha de Antonio Bicudo de Brito e de 
sua mulher Do Maria Leme de Alvarenga, casados em S o Paulo a 19 de 
de Abril ele 1635 ; neta de Antonio Bicudo e ele sua mulher Do Maria 
de Brito, que foi filha ele Diogo Pires e ele sua mulher D o Isabel ele 
Brito o Diogo Pires, filho ele Salvador Pires, que, em segundas nupcias, 
casou-se com Do Mécia Fernandes, neta ele Antonio Rodrigues, e bisneta 
de Piqui?ooby. 

Confira-se . PEDRO TAQUES, Nobilia?oc/da Paulistana, na lle!Jista do 
Instituto Histo?oico, Geogmphico e Etlmogmpldco do B?oazil, XXXIV, parte 
primeira, 2o 0 trimestre ele 1871, desde pag o 141; e 1.0 trimestre de 1871, 
pago 65. 
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« Item, que o justificante, pela mesma parte materna, 
é legitimo neto ele D. Maria Pires ele Barros Leite, irmã 
inteira elo coronel Jeronymo Peelroso de Barros e ele Valentirn 
Pedroso de Barros, todos filhos legítimos do capitão Pedro 
Vaz de Barros c ele sua mulher D. Maria Leite de 
Mesquita ('"j, bis- av6 do justificante; o qual capitão Pedro 
Vaz ele Barros, por sua illustre qualida.cle c riqueza, foi um 
dos paulistas que nesta cidade logrou o maior respeito, elle 
e seus irmãos. 

« Item, que o dito justificante, por parte ele sua 
mãe D. Anna P_ires de Barros Leite, descende legitimamente, 
sem quebra de bastardia ou mecanismo, das illustrcs famílias 
dos Pi?·es, Bm·1·os, P edTosos, lJiesquitas, Bicudos, Létes, B1·itos 
c L emes, que são os ela primeira nobreza. desta capitania. 

« Portanto, etc., etc. >> 

Nesta justificação elepuzeram as seguintes notaveis 
testemunhas : 

1.0
) Reverendo José Joaquim Monteiro de Mattos 

Moraes. 

ex-provincial 
Brazil. ("'") 

Reverendo D. ft·ei Gaspar ela Madre de Deus, 
dos monges bcnedictinos da provmc1a do 

.,\ 3. 0 
) Reverendo conego Firmino Dias Xavier. 

4. 0
) ~anocl Galvão de França, capitão da cavallaria 

auxiliar de ligeiros desta capitania. 

5.0
) Joaquim José Pinto de Moraes Leme, capitão 

ele cavallaria da legião ele voluntarios rcacs de S. Paulo. 

6.0
) Capitão Manoel de Oliveira Garcia, lavrador 

c fazendeiro: 

(*) O padre lVIANOEL DA FONSECA, Vida dÓ padre Belchio?' ele 
P ontes, XXII, menciona este casal com grandes elogios : ambos os conjuges, 
opulentos da fortuna, e mais ainda de virtudes. 

(**) E' o autor das Memm·ias pm·a a ltisto?·ia da capitania de 
S. Vicente. 



) 

- 437 -

7.0
) Francisco José Pcreirn, tenente do regimento 

ele cavallar.ia auxiliar de S. Paulo. 

8. 0 
) Antonio de Godoy Leite M orcira ; o qual 

rlcpoz, por precataria, ante o juiz ordinario da villa ele 
Parnahyba. 

Todas estas testemunhas responderam affirmativamcnte, 
c com as requeridas individuações, aos itens cb justificação. 
E, por isso, foi proferida a sentença final: « Hei por justi
ficados os itens deduzidos na petiçüo do jnsti:ficante a fi. 2. 
O que julgo por sentença, c nw.ndo se lhe passe instrumento 
pelas vias que pedir. Pague o mesmo justificante as custas 
ex-causâ. S. Paulo, 23 de Fevereiro de 17D4.- Antonio 
José Vaz. » 

Já antes dessa justificação, AGOSTINHO DELGADO E 
A.aoucHE havia mandado requerer, na cidade de Lagos, uma 
C'gual justificação acerca de sua ascenclencia paterna. 

Eis o que PEDRO TAQUES escreveu: « Francisco ?\abo 
Freire, natural da cidade de Lagos, no .A.lgarve, filho de 
João Netto Dclgal1o .Arouchc e de D. Maria Freire; nascido 
em 20 de Julho de 1G42, c casou alli a 2G ele Janeiro de 
1660. Neto, pela parte paterna, de Domingos Netto, natural 
ela villa de Sctubal, capitiio c governador da antiga fortaleza 
do Azevial, na barra de Lagos, onde fui morto com sua. 
mulher em uma invasão, que :fizeram os mouros em um 
domiilgo, estando todos h missa c descuidados ( o sobredito 
Domingos Netto era filho ele Joáo Alves c Joa.nna Netto), c 
ele sua mulher Francisca. Amado (a. mesma. morta pelos 
tnouros ), filha de Jo;to Netto Delgado c de sua mulher 
Maria Rodrigues, naturacs ambos ele Lagos. Neto, pela. 
parte materna, de Balthazar Nabo, filho de Gaspar Nabo e 
ele Maria Freire, c ele sua. mulher Anna Dias, filha de 
Jo;l.o Dias Ribeiro c ele Lconor Dias, todos naturacs de 
Lagos. » 
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E accrescentou: « Isto consta do instrumento que se 
processou nu cidade de Lagos, por parte ele AGOSTINHO 
DELGADO E ARoucHE, em que depuzeram as pessoas mais 
distinctas da dita cidade; e se acha nos autos de ,qenere de 
seus fi lhos, na camara municipal de S. Paulo. Letra F. » C) 

O mestre de campo AGosTINHO DELGADO E ARoucHE, 
ele seu consorcio com D. l'lifARIA TBEREZA DE ARAUJO E LARA, 
teve, nascidos em S. Paulo, quatro filhos e sete filhas. 

As sete filhas foram: 

l .w) D. Anna Thereza de Ar aujo Rendon. 

2."') D. Caetana Antoniu ele Toledo Lara c Moraes. 

3."') D. Pulcheria Leocadia de Tolcdo Rendon. 

4.a.) D. Maria Hosa de Tolcdo Rendon. 

5.a.) D. Gertrueles Genebra de Toleelo Renelon. 

6."') D. Joaquina Luiza de Toledo e Lara. 

7.a.) D. Rudezinda de Toledo Rcndon. 

Nenhuma casou-se; c a primeira. fallece n em tenros 
annos (""'~) . Os filhos f'o ram : 

1.0
) DR.. FRANCisco LEANDRO DE ToLEDO RENDON, 

<l_I_Ue é o do texto gencalogico seguinte. 

2. 0 
) Dr. Diogo de Tolcclo Lara Ordonhez. Nascido 

em 1752. Desembargador do paço; c conselheiro de fa.zenda: 
no Rio de Janeiro. Foi- lhe conced ido, por despacho de 22 
de Janeiro de 1820, o titulo de alcaide-mór ela villa de 
Paranaguá. Em 179 5, mereceu a honra ele ser aclm ittido 
socio correspondente da AcaclemiFt Real ele Scicncias, de 

(*) PEDRO T.tQUES, 11-obilia?·chia Paulistana, na Revista elo Ins
tituto Eiisto?·ico, Geog?·aphico e Etlmog?·aJJhico do Bmzil, XXXIV, parte 
primeira, 2.0 trimestre de 1871, pag. 169. 

(**) Todas estas irmãs moraram sempre juntas, na mesma easa; 
c eram conhecidas pelas moças o, depois, velhas da Case~ Ve1·de . 
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Li:sbôa. Eleito deputado poe S. Paulo á assembléa consti
tumte do Brazil, 1823, não tomou assento. Fez doação á 
Santa Casa de Misericordia de S. Paulo de uma fazenda que 
possuia á margem do R io Pardo, proxima á então villa de 
Mogy-mirim. Essa fazenda, denominada Lambed01·, foi ven
dida; e sen producto applicado ás o bras do hospital. Falleceu 
em 18 2 6, no Rio de Janeiro. Solteiro. Sem geração. 

3. 0
) Tenente-general José Aronche de Toledo Hendon. 

Nasceu em 1756. Formado em leis na universidade de 
~oimbra, bem como os dons irmãos anteriores. Eleito deputado 
a assembléa constituinte do Brazil, por S. Paulo, 1823; e, 
depois, á assembléa geral legislativa, 1826 - 1829. Foi o 
pnmeiro director da Academia do scicncias jurídicas e sociaes 
de S. Paulo, hoje ·Faculdade de Direito. Exerceu muitos 
outros cargos publicas. Diversas vezes foi provedor da Santa 
Casa de Misericordia. Casado com D. Maria Thereza Ro
drigues de Moraes ; de cujo consorcio não teve filho algum ("'} 
Falleceu no dia 26 de Junho de 1834. 

(*) Julgámos util transcrever para este livro o testamento do 
tenente-general José Arouche de Toledo Renclon; a fim de ficarem corrigidos 
0~ erros ele AzEVEDO MARQims, .Apontamentos histo1·icos, geogmzJhico8, 
bwg,·aphicos, estatisticos e noticiosos da. p1·ovincia ele S. Paulo, nos nomes 
.Agostinho Delgado A1·ouche e José .A?·ouclw ele Toleclo Renclon, quanto ao 
nome da mulher deste, e quanto á sua filha D. Maria Benedicta. 

Eis o testamento : 

~ Em nome de Deus. Eu José .A.rouche de Toledo Rendon, em 
estado de saude, faço este meu testamento na forma seguinte. Declaro 
que sou casado com D. Maria Thereza Rodrigues de lVIoraes, de cujo 
ma.trimonio não temos filhos . Declaro que D. lVfaria Benedicta be minha 
fill~a, nascida antes de meu casamento, e se acha legitimada por Carta que 
exrste em meu poder; e por isso he minha herdeira legitima e universal, 
c, se he necessario, tambem a institúo. (Seguem-se: a nomeação de 
testamenteiros; e disposições de legados .) Esta he minha ultima vontade, 
que se cumprirá na forma de nossas Leis. S. Paulo, 30 ele Dezembro 
de 1821.-José .A1·ouche ele Toleclo Renclon.) 

Este testamento foi a.pprovado na então villa de Santos, no dia 
7 de Janeiro de 1822, pelo tabellião Manoel Marques de Carvalho, sendo 
testemunhas.: tenente-coronel José Antonio rla Silva Valente, coronel .Antonio 
Leite Pereira da Gama Lobo, sargento-mór José Joaquim de Vasconcellos 
Alamhary, tenente José Joaquim de Saut'Anna, c capitão Guilherme Tutti 
Maggessi . 
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4.0
) Concgn F rancisco Joaquim <le Tolctlo Arouchc. 

Nas c eu em 17 58. An.:i preste da Sé, desde 2 2 de Fevereiro 
de 1823. Falleceu em 1846. 

S6, portanto, o Dr. F rancisco Leandro de Tolcdo 
Rc ndon foi o reservado para continuar esta geraç.ão. Mais 
de uma vez, por falta de casamentos, ou por esterilidade, 
esta linhagem correu o risco de quebrar-se ; c, com a num erosa 
prole de AGosT rNHO DELGADO E ARO C'CHE c de D. :MARIA 

THEREZA DE ARAUJO E LARA, não deixou esse n sco de ser 
sorprenclcntc c assustador, visto como, ao prmc1p10, parecu:L 
não ter a minima probabilidade. 

Em 25 de Março de 1834, fez nm cod icil!o particular, confir
mando aquelle testamento, mas fazendo tam bem algumas modificações sobre 
testamenteiros e acerca de legados. Este codicillo recebeu no mesmo 
papel, em 15 de Abril do mesmo anuo, um accrcscimo relativo a legados ; 
c era concluiclo nos segui ntes termos: • Para constar, o r eferido vac por 
mim assignado, c igualmente por toda a minha família que se aeha reunid n., 
e por todos os mais que se acharem presentes . S . Paulo, 15 de Abril 
de 1834 . - .José A1·ouche ele T oleelo Rendon..- Jlfa?·ia 'l'he?·aa R or.i?-igues ele 
Jlfo?·aes A1·ouche .- Jlfa?"ia BenecUctr1 de Toledo A1·ouche . - Anna Jlfr.wgw·irla 
Rocl?·igues de T olrdo .-F1·ancisco J oaquim ele T uleelo A?·ouclu. - D. Cactana 
Antonia ele Toleclo La?·a e J.l'Io?·aes. - D. Ma1·ia Rosa ele Tulcdo R.enclon. 
- D. Joarzu.ina Luiz a de T oledo e Lewa . - D. Ge?"l7"udes Geneb1·a ele 
1'oleclo Henclon. - - F1·ancisco Gomes de Almeida .- Benedicto Antonio dct 
Luz .- F1·ancisco Pinto do R.ego F1·eitos . > 

Este coclici llo não foi appr ovaclo por tabellião algum. Niio eram 
ela familia do testador Anna 1\'largarida Tioclrigues ele Toledo, nem os trcs 
ultimas assignatarios. 

E' mencionado um fi lho do tenente-general Ar ouche, o teue.nt.e
coroncl Diogo Arouclte de Moraes La.ra, que falleceu victima de seu valor 
em S . Nicolau, no Rio-Grande do Sul, em 18 19 . De certo nasceu tam bem 
antes de scn casamento; pois qne, quando fa.lleceu, 1819, t inha a cdadc 
el e cerca de 30 a.nnos. 1\L<~.orrAno .uE ÜLIYEm.A, que foi seu amigo c 
companheiro ele armas, publicou na R evisto elo Instituto Histm·ico, Geogra
'phico e Ethnog?·aphico elo B1·uzil, VII, pag. 256, a. biographia desse illust.rc 
soldado. 

A mesma R evista, no mesmo tomo VII, pags . 125 e 273, publicou 
a. llfenwl·ia da campanha ele 1816, escripta em 1817 por Droco AnoocRE 
DE MottAES Luu, aimla então cnpitão ele infantaria da legião de S . Paulo. 
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IV 

O Dr. F ... nmcisco L eatttdro de Toledo Rendon, 

paulista, casou-se, primez"7/o com D. :Joaqzti·na 

:Josepha Pinto da Silva, depois com D. Amtta 

L emtzz"ssa de Abelho e Fodes, innãs, e mnbas 

paulistas 

O DR. FRANcrsco. LEANDRO DE ToLEDO RENDON, 
nascido ern S. Paulo, em 1750, formou-se em leis na 
uniYcrsiJaue de Coimbra, em 1 770 . Habilitado pelo descm
bargo do paço em 1781, foi nomeado ouvidor geral da 
comarca de Paranaguó. em 1783, em virturlc da consulta. do 
mesmo dcsemba.rgo do paço em 1782. 

Casando-se com D. Joaquina Josepba Pinto da Silva, 
crrviuvon sem deixar geraç;'io ; mas, tempos depois, recebeu, 
em segundas nupcias, sua cunhada, irmã de sua primeira 
mulher, D . ANNA LEONrSSA DE AnELHO E FoRTES C). A 

. c~') AzJW.EDO JYIAnQUES, Apontamentos historicos, geogmpltico.o, 
b,og>·aphicn.•, estati~<licos e notiâosos da p1·ouincia de S . l'aulo, 110 nome 
.r~go.stinho Delgr.1.do .lf?·oucli e. eJTOU o nom e da scgunrla mulh er do Dr. Fran
Cisco Leandro de Tulcdo Rc11dun, c escreveu D. Anna Cw•alhei?·o . 
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dispensa ecclcsiastica não foi obtida senão após o decurso 
de mais de doús annos; porque, estando vaga a Sé desde 
21 de Outubro ele 1789, assun permaneceu até 19 ele 
Março de 179 6, sendo portanto indispcnsavel recorrer ao 
Papa em Roma. 

Falleccu em 181 O. 

D. ANNA LEONISSA DE AnELHO E Fo.RTES, nascida em 
S. Paulo, era filha do Dr. Antonio Fortes de Bustamantc c 
Sa Leme, o qual, segundo PEDRO TAQUES (*), era dontor de 
capello c foi oppositor a cadeiras na universidade de Coimbra; 
descendente de Ferni'ío Dias Paes c de sua mulher D. L u
crecia Leme, cuj a filha D. Lconor Leme casou-se com Sim:'ío 
Borges de Cerqucira, moço ela camara de El-Rei D. Henrique, 
c natural de Mczamfrio, em Portugal c-i("). A referida 
D. Lucreeia Leme era filha de Braz Estcvcs c de sua 
n1U1her D. Lconor Leme; esta, filha de Pedro Leme, fidal go 
da. casa real, c de sua primeira mulher D. Luzia Fernandes, 
fallccida na villa de S. Vicente em 15 60 c tantos C'"*). E 
o mais consta do attestado da camara ele S. Paulo, que 
adiante scra transcripto. 

O vigario da freguezia ela Sé, que baptisou suas duas filhas 
i!ioaquina e Anna, ora escreveu D . Anna Leorâzcl FoTtes, ,ora D . .Annn 
Leoniza Bu.stomcmte Sá . Em geral, os parochos não ligam aos assen
tamentos a necessaria importaucia. 

(*) PEon.o TAqUE.', Nobilia?·chia Paulistana, na Revista elo Ins
tituto TiistoTico, Geogmphico e Etlmogmphico elo B?·azil, XXXV, parte 
primeira, 2. o trimestre de 1872, pag. 296 . 

Lêmos em autos que o Dr. Antonio Fortes de Bustamante e Si 
era o proprietario do officio de escrivão da ouvidoria da cidade ele S. Paulo 
em 1768, por t.ransmissão llereditaria ele Diogo Pinto elo Rego, seu sogro, 
cavalleiro fidalgo da casa real. 

C'*) PEDRO TAQUES, obra e lug:-tr retro-citados, pags. 87 a 89 : 
1. 0 t.l'Ímetre ele 1872. 

D . L eonor Leme era irmã gcrmana lle Pedro Dias Paes Leme, 
pac ele Femão Dias Paes, governador das Estr.ct·aldas . 

(***) PEnrro TAQUES, obra c lugar r etro-citados, pags. 21 e 22 . 
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Por sua mãe, D. Maria Xavier Pinto da Silva, 
D. ANNA LEONISSA DE AnELHO E FoRTES era neta de D. Isabel 
C<lctano de Araujo, casada com Diogo Pinto do Rego, 
cavallciro fidalgo da casa real, mestre de campo dos auxiliares 
de S. Paulo, c proprietario do of6cio de escrivão ela ouvidoria 
c correiç.no da comarca daquclb mesma cidade; bi::n cta de 
D. Maria Leme das Neves, casa.fla com Timotheo Corrêa 
.de Góes ('"); ter-neta de D . L ucrecia Leme, casada com 
José de Godoy; qnatnor-ncta de D. Isabel Paes da Silva C!f) 
c de seu segundo marido Simão Ferreira Delgado ctWf): 
sendo que esta D. Isn.bcl Paes da Silva era irmã germana 
de Fcmfio D ias Paes, governador das Esmeraldas C'~'·**), c 

('1') E' o mesmo Timotheo Corrêa de Góes, mencionado no 
texto V da Linha B; entoado de Pedro Taques de Almeida, casado com 
sua mãe D. Angola de Si ;ueira . 

. _ C":') Na cl escendencia desta com o primeiro marid o, Bart!J olomcu 
S1moes de Abr en, l1 a D. Mar ia de Abreu Pedroso Lemo, a. qual casou-se 
corn Estevam Raposo Bocarra, cuja fi lha D . Ignez de Oliveira Cotrim 
caso u-se com Antonio do Fa ria Sod ré. Um fi lho deste casal, :Miguel 
de Far ia "'odré, casado com D. Veronira Dias JJeite F erraz, teve Miguel 
(lc Fari a F ialho; e é este o mencionado por PEmW T AQUES, em sua 
J:'obil-ia1·chia Paulistcrn;, como casado co m D. Maria de Moraes Siqueira, 
filha de Manoel Preto Rodrigues c de D. Francisca. ele Siqueira de Moraes, 
natural de Junrliaby, fi lha el e Manoel Ro drigues ele .Moraes e de D. Francisca 
el e . Siqueira . Pensamos que esta D. Fi·ancisca de Siquei ra de Moraes, 
cn;'nlVando de Manoel Preto Hoclrigues, foi a que casou-se com o sargento
ITIOJ' Antonio da Sil va Prado, portuguez, fundador da família Silva Pmd.o . 

(***) Segundo PBDrro TAQUES, « Simão Ferreira Dolga.rlo, natural 
da cidade da, Bahia, e professo da ordem ele Cbristo, de cuja praça era 
capit:'io de infantaria da companhia de seu pae o mestre de campo 
Sebastião Fernandes Tourinho, ele quem era :filho, e de sua mulher 
D. lVIa ria Braz Reis, que foram senhores de engenho e de grandes cal.Jedaes 
na Dabia. Fallecendo o dito mestre el e campo Sebastião Fernandes 
Tourinho, pa ssou á Bahia seu filho e unico herdeiro desta grande casa, o 
capitão Siu1ão Ferreira Delgado, e dalli embarcou para o reino a. tratar 
dos seus se rvi ços com o concurso dos que lhe ficaram por morte de Eeu 
pac. TeYe a infelicidade ele ficar o naYio do seu transporte captivo elos 
mouros, e para o porler destes barbaros foi tambem captivo o capitão Simão 
Ferreira Delgado, e, encontrando o seu destino rigores e crueldades, não 
ll~ c durou muito tempo o tormento, porque aos effeitos delle perdeu a. 
VIela. > 

(*'1.*'1) D. Potenci <~ Lrite, bisavó de D. Anna :iVIaria J oaquina 
Lle J esu~ Menezes Coutinho, esta casada co m o Dr. Anto nio Mendes de 



- 444 -

portanto filha de Pedro Dias Pae» Leme c de sua mulher 
D. Maria Leite ("'"); este Pedro Dias Paes Leme -filho de 
Fernando Dias Paes e de D. Lucrccia Leme; esta, filha de 
Pedro LCl'ne, fidalgo da. casa real, c de D. L uzia Fernandes. 

O Dr. Antonio Bustamante, filho segundo de Manoel 
de Sá e I~'igneiredo c de D. Lucrec ia Leme Borges de 
Ccrqueira, teve de seu casamento dous filhos c oito filhas ("'· ~="). 
Dos dons filhos é neccssario assignalar o capitão Manoel 
Joaquim de Sá P into do Rego Fortes, o qual, indo a 
negocias da família em l\1inas-Geracs, vio-sc preso em 1789 
c Clwolvic1o no famoso processo como cumplice do alferes 
Joaquim José da Si lva Xavier, vulgo o Tú·a- De11tes, na 
abortada revolução. Já havia fallecido na prisão, onde esteve 
mms de dons annos, quando :1 sentença o dcchrou sem 
enlpa. Esta sentença foi publicada em 20 de Abril elo 1792. 

Para provar ainda mais a nobreza de D. ANNA 
LEONJSSA DE AnELHO E Fou.TES, bastará trcsladar para aqui 
a attestação dada a ella c á sua irmã D. l\1arianna Ano·clica , r 

Fortes ele B ustamante Sá Leme peb camara. ela cidade de 
S. Paulo, em 27 de Abri l ele 1789. Eil-a: 

« O Dr. Juiz Presidente, V ereadorcs, c Procmador, 

Almeida, era irmã germana de Fernão Dias Pn,es, governador das Esme-
raldas, c portanto tambcm de D. Isabel Paes ela Silva. • 

(*) D . Maria Leite era filha de Paschoa,l L eite Furtado, natural 
da ilha de Santa Maria, Aç.orcs, c de sua mulher D. Isabel do Pmclo, 
irm ã do padre jesuíta Domingos do Prado. Este Paschoal L eite Furtado 
era neto el e Jorge Furtado ele Souza, qu e teve o fôro de fidal go da casa real. 
PEDRO T AQUES, ]{obilia~ · chia Paulistana, na Revista do In8tituto Ili.sto1·ico, 
Geog?'Ophico e Ethnog1·aphico do B1·a::il, X:XX\', par te prim eira, pag. 96, 
faz refercncia ao Kobilir.o·io elo reverendo Dn. GASPAH FRUC1'UOSO, III, 
3, e IV, 16, para demonstrar a nobil íssima e muito antiga linhagem de 
Paschoal Leite Furtaflo; e dó, integralm ente o brazfto de armas, elo qunl 
se vê que esta D . :Maria Leite descende el e D . Mnria Alvares Cabr al, 
irmã. de Pedro Alvares Cabral, o descobridor elo Drazil. 

(**) Segundo AZEVEDO MARQUE~, .Apontamentos hi.sto? ·ico.~, geogra
phicos, biogrophico.<, e.statistico.ç e noticiosos da p1·ovincia ele S. P aulo, no 
nome Diogo Pinto do llrgo, o Dr. Antonio Dmtamante foi assassinado en.1 
l'itangni, capitania ele l\'linas-Geracs. 
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Cidadães Republicanos da Govern:mça deste Senado o pre-· 
sente anuo por eleição c bem das Ordenações de S. M. 
Fidelissima, etc. " ' 

« Attestamos e fazemos certo que D. ÁNNA LEOl\TJSSA 
DE ABELHO E FoRTES, c D. Marianna Angelica Fortes ele 
Bustamante Sá Leme, SilO naturacs desta cidade, c elas mais 
distinetas c illnstres Famílias desta Capitania.: por serem, 
pela parte paterna, filhas legitimas de Antonio Fortes de 
Bustnmante Sá c Leme, Doutor ela Faculdade de Leis, 
legitimo dcscC'ndente dos I! lustres Cavalheiros Abelhas, E ortcs, 
c Bustamantcs, que elo Reino da Andaluzia se passarão ao 
de Portugal, c depois para este Brazil na pessoa ele Manoel 
de Sá c Figucredo, pac elo dito Dr. Fortes; o qual dito 
lVIanod ele Sá, por ser ele qualidade clistincta, casou com 
D. Lucrecia Leme Borges de Ccrqueira., irmfi inteira do 
DJ'. Pedro Dias Paes Leme, mestre do campo do terço ela. 
nobreza do Rio ele Janeiro, o-uarcla-mór geral das minas, 
l . o 

a c:l!Jc-mór da cicla.clc da Bahia, commcnclador da, ordem ele 
Christo, c fidalg-o da casa real, filho de Gnrcia. Rodrigues 
P~tcs Leme, capitão-mór, administrador c guarda-rnór das 
mu1as, ficlal o·o . da casa real, c de sua mulher D. Maria 
\inhciro da °Fonscca ; c, por · isso, netos do grande servidor 
d El-Rei no Drazil, o n·overnaclor Fernão Dias Paes Leme (*); o . 

(*) R efere P ED I.W TA QU ES, obra c lugar r etro-ci tados , pags. 129 
e 130: < Ainda em. solteiro F ern ão Dias P aes q nane! o to mou a virtuosa 
rc.solução de despender os seus cabcdaes fun dando, co mo fu ndou, o mos
t~Iro, que ainda lwje existe, el o pat ri ar cba S. Bento, ela ciLlmle .de 
8 · Paulo, cujos monges existiam d'antcs em uma limitada c::tsa c igr l'Jn : 
construía-se esta obra com tres grandes dormitarias c igreja, que a fez 
acahm· com côro, pulpito c al ta res, e doto u es ta casa com cem índios 
Pn1·a cul t ur:-t elas t er ms dos r eligiosos . E stabeleceu pat rimonio para 
s ustentação do azeite da alampnLla d0 altar-mór, onde está o sacrario, 
0111 umu rendosa fazcmltt chamada de S . Cuct:ono, com fabrica de olaria 
pura cozer telha e tijolo; c, ao presente tempo, é o rendim ento m~is 
certo qu e t em este mostei ro . Omon a capella-mór com alampada de 
prata c casti çács do mesmo meta l para a banqueta do al tar-lll ór, cnjos 
rn oveis uincla exis tem r ecordando nos monges a mern oria deste bemfei tor 
c ftmLlador. Em nnTac..l cc..:im cm o da, c..:onstrncção e funcl :J riio deste convento 
cederam os religios;s monges (por cscriptura celebrada ~ a nota do tabelliüo 
de S. Paulo, João Dias Moul'a) o pavimento da capclla-mór para jazigo 
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-vindo asstm a ser as sobreditas D. Anna. Leonissa, c sua. 
irmfi, legitimas descendentes dos Illnstris~imos Lemes, que 
ela Ilha, da Madeira se pa::;shrfio pnnt esta Capitania, :fidalgos 
m ui to antigos nos linos d'El-Rci; e por sua. bisav6 D. Maria 
Pinheiro, são as mesmas -legitimas descendentes elo granrle 
S imfío Borges Serqueira C), que, no tempo do Senhor Rei. 
o Cardeal D . Henrique, se passou á esta Capitani.a. no ser viço 
do n1esmo Senhor, com o foro de moç.o :fidalgo de sua real 
eamara, que se acha no archivo desta. 

« Da mesma. sorte attestamos quo a.s sobreditas 
D. ANNA LEONISSA DE ABEMIO E FoRTES, o sua, irmã 
D. ~fn ri anna Angelica. I• ortes de Bustamantc, sito, pela. parte 
materna , filhas leg itimas de D. Anna Maria Xav ier Pinto 
Ja S il va, filha legitima de Diogo Pinto do Rego, proprietario 
elo officio de escrivão rla omi do rin. desta comarca, mestre de 
campo de auxiliares, c fida lgo da real casa; neta de André 
Curs ino elo Mattos, proprietario que foi do mesmo offit: io, 
sargento- mor governador da fortaleza de G uaibê ; c, por 
esta parte, bisneta de José Monteiro de Mattos, primeiro 
propriotario do dito offic io, mestre de campo, governador 
desta Capitania, o fidalgo ela casa. rea l, legitimo irmão de 
E ugenio Monteiro de Mattos, governador do Grão-Pará. 

« E, pela parte paterna do dito seu pae, é a sobredita, 
D . ANNA LEoNrssA bisneta de Diogo Pinto rlo Rcgu, tambcm 

elo fundador c seus descendentes por linha rt'cta, tendo-os, c os das lin!Jas 
OlJ]i C[U::tS . , 

Esta doaçã.o fo i, pois, em 1 GGO a 1 ti70, mais ou menos . 

PEDRO TAQUES escreveu em fins do scculo XVIII. 

O referido FPrnão Dias Paes era easatlo com D. l\faria Gareia. 
Betimk. Duhi o ::tppellido 13etim entre os Pa es Leme. 

(*) Pela ge ra ção ele D. Lconor Leme, filha de F crua ndo Dias 
Paes com sua mulher D . Lucrccia Lemr, esta- filha ele Pedro Leme, 
iidnl~o da casa rrnl, c de sua mulher D . Luzia Fernandes . A dita 
D . Leono r Leme foi casada com Simão Borges de Cerqneira. 

I'~D ilO L\QUES, olJra c lugar retro-citarlos, pags. 22 e 87; c, 
rJn::tnto n. parentesco antigo, desde Portngn l, r11 tre Lemes c Borges llc 
Ccrqucira, png. 15, geração ele Manoel Leme Coutinho. 
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governador que foi desta Capitania, de quem tcstificão as 
suas abonações, que existem no archivo desta cam cra, que 
era da mais distineta nobreza da corte de L isbôa, e legitimo 
neto de Manoel Paes da Costa c D. Isabel do Rego Pinto; 
o qual Manoel Paes da Costa fora governador do ,_.reino rl.c 
A,ngola; e o sobredito D iogo P into elo Rego casou nesta 
Capitania com D. Maria de Brito Silva, filha c irmã dos 
povoadores da villa da Laauna c do Rio-Grande de S. Pedro 

tl 

do Sul, onde forão primeiros governadores. 

. « Item, attestamos que o mestre ele campo Diogo 
P1nto do Rego, avó das sobreditas D . ANNA c sua inni'i, foi 
casado com D. Isabel Maria Caetana ele Araujo, das Illustres 
Famílias dos mesmos Lemes, Góes, Godoys Moreiras, antigos 
proprietarios da provedoria da r ea l fazenda desta Capitania, 
~uc se extinguio em se u it·nl:to José de Godoy Moreira q ue 
falleceu solteiro sem successão. 

« E :fin:1lmcnte attestamos que as sobreditas vivem 
rccolbiLlas em sua casa, c se tratão com muita distincçã o c 
lei rla uobreza: o que tudo certificamos, por ser pt~blico 
nesta cirlaelc, c por nos constar por documentos, que nos 
apresentarão, e por outros authenticos que se achão no 
archivo desta camera, a que nos reportamo~. 

« E, por nos ser pedida esta, a passamos debaixo 
do juramento de nossos cargos, c sellada com o real sêllo, 
que perante nós serve uesta. cidade de S. Paulo em ca.mera 
ele 27 de Abril ele 1799. Eu Antonio José de Lima, 
escrivão da camcra que a subscrevi. - José Vaz ele Cm·valho. 
- José llfa?·ict da Oruz .Almada. - Antonio .llianoel ele 
Camar·go PiTes. - Francisco Alves Fer1·eira elo Ama.ml. » 

Esta attcstaçi'io é ielentica á que, em 4 de Março 
de 1789, foi dada ao capitiio Manoel ele Sá P into elo Rego 
F ortcs (") ; sal v o quanto ao final, rclativa.mcn te á cond neta 

(*) Convem conferir com o que, r eferindo-se a documentos 
officiues e registrados escreveu Pr-:o:w TAQUEs, em sua :Sobilia,·cltia Pau
btana, acerca da ~scenrl encia de Francisco P in to do Rego, o qual foi 
casado com D . Escholastica J aciutlla ele !li beira Góes e Moraes . ( ll..euista 
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c tratamento social, qnc nfio podia deixar de variar. Portanto, 
é uma attestaç5o q ue necessariamente foi copiada c registrada 
no l ivro cornpetentc. 

Por D. Marianna Angelica Fortes de B nstamantc c 
Slt Leme, outra filha do Dr. Antonio Fortes ele I3ustamantc 
c Sa Leme, os descendentes de D. ANNA LEONISSA DE ABELHO 
E FoRTES sfio parentes dós nrtuaes condes ele Sarzedas, em 
Portuga l, c dos Lorenas, em S . Paulo c Rio de Janeiro. 

Ainda ex istem em S. Paulo duas netas da referida 
D. Marianna Augclica Fortes, filhas elo coronel elo estado- maior 
do exercito D. Francisco ele Assis Lorcna c de D. :Maria 
Ritu. de Almeida Lorena; e sfLo: . 

1.1
') D. Leonor I\nclromeda ele Almeida Lorena, 

vim·a do Dr. Luiz Rodrigues Ferreira. Tem dous fi lhos : 
José Rodrigues Ferrei ra, res i,.lcntc no H.io de Janeiro, cujo 
fi lho Dr. Luiz Ror1rigues Lorena Ferreira é addido no corpo 
cli'plomatico brazilciro; c Dr. Luiz Ro<lrigucs Ferreira, resi
dente em S. Paulo, c ainda. solteiro, · tendo sido vere1:!dor c 
deputado provincial. 

2 .<t) D . Anna T\'faria r1c Almeida Lorcna, vi uva ele 
Luiz Pereira Machado. Sem gcraç;"io. . 

Seu irmiio, o conde de Sarzedns, r esid in. em. Portugal; 
c lá fallcccn. O fi lho mais velho traz hoje aqudlc titulo ; c 
ma.is o ele marqucp, segundo ret:entcs not ieias. 

As armas dos Abelbos s<"io em campo verde um[t 
111'\'0rc de sua cô r, perfilada ele ouro, c ao pó dell a um 
eortiço <lc ouro, sobre o qu;1l estú uma fo ice tlc podar, cabo 
ele Olll'O, C ferro de prata, C Yàam auclhas; elmo de prata 

do I nstit11 to lcli.sto·J·ico, Gcogra7' !ti co e Et!magmp hico do B1·a:âl, X ::\Xf!T, 
rarte pri:ncira, 1. 0 tri mestre de U'\70, desdL1 p:1g . 57.) Este Fr::wei~cu 
Piuto du Hego em inuüu de Diogo Pi:tLo Llo R ego, sogro do llr. Du~tama u tc. 
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aberto o guarnecido do onro; c por timbre um cortiço de 
ouro em cima dellc, o abelhas do mesmo voando. 

Os solares dos Abelhas o dos Fortes, em Hcspanha, 
foram reunidos no seculo X VI, om virtude do casamento de 
João Fern:mcles Abdho, senhor dos dous solares de Abelhas 
c de Abelhas, com D. Catharina Alvares Fortes de Sicrra, 
filha legitima de Domingos Fortes de Sierra, senhor da casa 
c solar dos Fortes. E, pois, é essa a raziío dos dois sobre
nomes Abelha e Fortes, dados pelo Dr. Anton io Bustamantc 
aos seus filhos. (*) 

O DR. FRANCisco LEANDRO DE ToLEDO RENDON teve, 
de scn consorcio com D. ANNA LEONISSA DE ABELHO E FoRTES, 
somente duas filhas, c nenhum filho: D. Joaquina Josepha 
de Abelha Bustamanto e Henclon, nascida em 1793, c fallecicla 
sem geração; e D. ANNA RrTA D:Js PRAZERES ABELHO E 
FoRTEs C*), nascida em 17 D7, baptisada aos 2 de .Maio desse 
anuo, na egreja matriz de Santa Ephigcnia e-x-:~), sendo 

. (*) Da familia Abelhas, em Hespanlln, procederam os t.res 
Irmãos : D. Bernardo Abellln, D. frei Ferre r Abelha, c D. Bercngncl 
Abelha. Este ultimo foi rreado cardeal em 1300 com o nome de can1eal 
el e Rodas; e, vindo :1 llcspanhn. por legado apost.olico, esteve em Dn.r
eelona, onde, no mesmo nnno, com assist.encia de sen irmiio D. frei ferrcr 
Abelha, du. ordem de S . Domingos, bispo de Barcelona, celebrou a 
trasladação da Gloriosa Santa Eulali:1, mart.yr, estn.n1lo presentes o Rei de 
Aragão, c a principal no brczn. do reino. D. Bernardo Abelha foi general 
elo exercito aragouez. 

Os solares das Abelhas c dos Abelhas foram reunidos pelo 
consorcio de D . Pedro Abelha, senhor da casa c solar elas Abelhas, 
com D. C'atharinn. Fern::mdcs .Abel/to de Rayo11, filha de Fernando Bn.yon 
ele Lnarca e de sua mulher D . Tllcrcza lVIenencles Abellw, a quem pertenceu 
a torre c solar elos Abelhas, em Brieves, conselho de V:1ldez, e por cuja 
morte passaram, torre e solar, :1 sobredit.a D. Catharina Fernandes Abelho 
de Rayon; e depois a D. João Fernandes Abel/to, que, por casnmrnto 
com D. Catharina Alves Fo?·tes de Sicna, reunio ainda o solar dos F )"l'tes, 
nm dos mais antigos e respeitados em Hespanha, tendo principiado em 
FGrtes Sanc.hcz; como constava do nrchivo da egreja de Oviedo. 

('1*) E' a do texto gcnealogico seguinte, nesta Linha. A c TI. 

(***) Segundo AZEVEDO Màll.QUES, Apontamentos hislo1·icos, geog?·a-
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padrinho seu avó o mestre de campo Agostinho Delgaflo e 
Aroucbe, c madrinha sua tia, irmã de sua mii.e, D. l\1m·ia 
Joscpha do Rego Fortes. 

Só uma filha. para prolongar a 
Mais uma vez esta linhagem esteve a 
dcsappareccr. 

- 1 . . ' geraçao egttima . 
quebrar-se, e a 

JJhico.•, biogl'nJJhico.•, estatisticos e noticiosos ela JWouincia c7e S. P nulo, no 
nome .Jo.~é .A•·ou che de T oleJo R enclon, este tenente-general, ent.re outros 
serviços notabili ssimos, < distinguia-se na eclificaçi.i.o da egreja de Santa 
Epbigeni·a, pura a qual offereceu o agenciou valiosos donativos». 



v 
D. Anna Rita dos Prazeres Abelho e Fortes, 

paulista, casou-se co1n o tenente-corO?Jtel Ardonz"o 

L ez"te Pereira da Ga11za Lobo, portuguez 

ANTONIO LEITE PEREIRA DA GAMA LoBo casou-se no 
Rio de Janeiro, por procuração, com D. ANNA RrTA nos 
~RAZERES ABELHO E I< ORTES; vindo depois á cirhdc de 
S. ~anlo receber a bcnção nupcial na cgreja-matriz de Santa 
Eph1genia, em 1815. 

Era então tenente-coronel do exercito. Mas, quando 
0

111 1814 viera ela Inclin. para S . Paulo, ainda era capitão. 

Nascera em Portuaa], de uma famila nobre, muito 
h . o 

con ec1d[l. em Cabeceiras de Bastos, província do Minho. 

Seu irmão mais velho, o Dr. Francisco Xavier Le ite 
Pereira Lobo, foi deputado ás cortes geraes e extraordinarias 
da. nação portugueza, 1821 - 1822, pela mesma província 
rlo M::inho. 

ANTO~TJO LmTE PEREIRA DA GAMA LoBo tomon parte 
aetiya na inclependencia do Brazil, desde 1 821, sendo jó, 
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entiio coroneL · A historin. refere o facto de 23 de Junho 
de 1821, quando foi resolvido constituir em S. Paulo um 
governo provisorio: - o coronel ANTONIO LmTE PEREIRA DA 

GAMA Lona app::trcceu, na praça. dos Paços do Conselho, 
commnnchnclo o 1.0 regimento de· cavallaria miliciana, c o 
2.0 regimento, bem como o de utcis c o 2. 0 de infantaria, 
todos milicianos que se achavam na cidade. 

Em conseqnencia, fui crcado o governo provisorio; c 
dcllc fez parte, pelas armas, o mesmo coronel ANTONIO 
LmTE PF.REIRA DA GAMA Lona. 

Mais tarde, em 3 de Janeiro de 1822, foi nomeado, 
juntamente com o conselheiro José I3onifacio de Andrada c 
Silva, para irem ao Rio de Janeiro a fim de pedirem, com 
representação elo mesmo governo provii;orio, a S. A. R. o 

. Snr. D. Pedro L1c Alcantara para demorar-se no I3razil, até 
a decisão definitiva elas càrtes geraes e constituintes da naçiío 
portugucza. 

E, qnando em 14 de Agosto ele 1822 o Príncipe 
D. Pedro resolveu visitar a província ele S. Paulo, a fim do 
pacifica 1-a, foi ao sen encontro em Pinclamonhangaba; c este 
encontro realizou-se no dia 21 do mesmo mcz do Agosto, 
em Agua- Pret::J, uma legua adiante daquclla. villa, juntamente 
com o coronel Manoel Marcondes r1c Oliveira Mello (depois 
b:m1o <1c .Pindamonbangaba ) ; c no c1ia 7 de Setembro, 
cÕmmandando a, Guarda de Honra. no lagar denominado 
Ypircm.c;a, ouvio elo mesmo Principo ( c tambcm ouviram 
todos os da. referi ela guarda c os da comitiva) « q uc . as 
cortes portuguezas queriam massacrar o Brazil, pelo que se 
clevia immcdiatamentc declarar a sua, indopcudencia )) , c, 
arr::mcando o tope portuguez que trazia. no chapéo, c lan
çando-o por terra, o Principc soltou energico o brado de -
JNDEPENDENCIA. OU MORTE. 

Já então o coronel ANTONIO LEITE PEREIRA DA GAi\B
LoBo esta v a v1n v o, pois que em 1818 sua mulher fallcccrn. 
do segundo parto, ou da desastrada operação feita. E, 
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militar, jol'cn, rico, fidalcro, dcixan,Jo a filha unica, D. MARIA 
~1IQ.UILINA FoRTES LEITE "'Lono ('''), em companhia das tias, 
Irmãs do avó e do tcncntc- o·encral José Arouche de Toledo 
Rcndon, acompanhou D. P~dro I ao Rio de Janeiro, na 
qualidade de commanrtante da Guarda de Honra, e de seu 
amigo intimo e sincero. Lá permaneceu muitos armos, até 
que D. Pedro I Q.urz abdicar. 

Voltando a S. Paulo, tratou Je rcgularisar. seus 
negocias; c, só então, compreheodeu que a ausencm na 
corte lhe fora muito oncmsa. Passados alguns annos, c eis 
que a filha adquirio a cclade precisa, levou-a para Portugal, 
a fim ele casal- a com o sobrinho, primogenito ele seu irmão 
morgado. E assim aconteceu, como mais adiante se vera, no 
texto gcnealogico. 

De regresso a S. Paulo, contra bio segundas nupcias 
com D. Leonor l\1onteiro, tambem vinva, da cidade de Arêas, 
e já quinqnagcnaria. 

Foi membro da assembléa legislativa provincial, na 
legislatura de 1837 - 18.'39. 

Na famosa rebclli;'io de 1842, em que os rebeldes 
se deixaram vencer e dispersar tão fa.cilmente pelas forças 
do governo, o coronel ANTONIO LEITE PEREIRA DA GAJviA Lono 
foi chamado a prestar s.crviços de gúarnição na cidade de 
S. Paulo e nos lu crares visinhos. o 

Era geralmente estimado; pois que, embora conservador 
por nascimento, educação, e temperamento, cultivava com 
esmero a amisade de muitos adversa rios politicos, sobretudo 
ao norte da província. E mesmo eram estes os seus melhores 
amigos pessoacs; demorando-se em suas casas, dias c dias, 
sempre que fazia viagens entre S. Paulo c Rio de Janeiro, 
<L fim de retemperar as velhas affeições. 

Amava muito o Jogo do voltarcte; c o fazia com a 
maxima pcrfciç:i o. 

(*) E' a do téxto geucn.Jogico seguinte, nesta Linha A c B. 
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Falleceu no posto de brigadeiro, como reformado, em 
12 de Julho de 1857. Na qualidade de 1 .0 commanclante 
da Guarda de Honra, competia-lhe o posto de tenente
general: nunca, porém, conseguia essa patente, por lh'o 
obstarem os diversos ministros da , guerra, e tambem os 
inimigos adquiridos no primeiro reinado. 

Era condecorado com gráos de varias ordens ; e um 
dos primeiros que o foi na Ordem do Cruzeiro, como official. 

Tambem foi honrado com o cargo de veador de 
Sua Magestade a Imperatriz. 

Exerceu 'em S. Paulo mais alguns cargos de eleição 
popular, além do de membro da asscmbléa legislativa provincial. 

Seus ossos repousam em carneiro alto, no cemiterio 
co-lateral da egrcja ela ordem terceira ele S. Francisco. 



VI 

D. Maria JWi"quzlúza Fortes Leite Lobo, paulúta, 

casou-se con;z Frmzcisco yosé Lez"te Perez"ra 

Lobo, portuguez 

D. MARIA MrQ.UILINA FoRTES LEITE LoBo,-nascida em 
1816, baptisou-se em 19 de Agosto do mesmo anno, na 
egreja-matriz de Santa Ephigenia, sendo padrinho o conde 
de Palma, governador e capitão-general ela capitania de 
S. Paulo, e madrinha D. Caetana Antonia de Toledo Lara 
e Moraes. Casou-se em Portugal, . no dia 31 de Outubro 
de 1837, com seu primo-irmão FaANCrsco JosÉ LEITE PEREIRA 
LoBo. E voltou com este para S. Paulo, Brazil. Foi a 
herdeira de todas as suas tias, D. Caetana Antonia de Toledo 
Lara e· Moraes e suas irmãs, vulgarmente conhecidas pelas 
moças e, depois, 'velhas da Casa Ve1·de. Falleceu em 27 de 
de Novembro de 1856; c seu corpo foi depositado em 
carneiro alto, no cemiterio co- lateral da egreja da ordem 
terceira de S. Francisco. 

FRANCisco JosÉ LEITE PEREIR.A LoBo era sobrinho do 
coronel Antonio Leite Pereira da Gama Lobo, como já foi 
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rcfcritlo; c, por primogenitura, morgado em Cabeccir:1.s de 
Basto, Portugal. 

Seu pae pretendeu que ellc se formasse em Direito 
na universidade de Coimbra; c lá esteve com outros irmãos. 
Mas, as luctas entre D . Miguel c D . Pedro, forçando aquellc 
proposito, o arrebataram para o serviço no exercito. consti
tucional. Foi um dos combatentes no cerco do Porto. 

Sabe-se o que foram estas luctas entre D. lVIigucl c 
D. Pedro. Aquellc entendia que este, sendo Imperador do 
Brazi], não podia ser ao mesmo tempo rei de Portugal; c 
que, portanto, a ellc, c n;ío a D . Pedro ou seus descendentes, 
fóra devolvida a coroa portugueza pela morte elo El-Rei 
D. João VI. De seu lado, D. Pedro, concordando em que 
não podia reunir as duas corôas, abdicou em sua :filha 
D . Maria, pois que o filho nnico que tinha seria o Imperador 
do Brazil. A guerra acccndeu-sc, porque D. Pedro, abdicando 
em 7 de Abril a coroa do B razil em seu :filho D. Pedro, 
scguio para a Europa, contrahio cmprestimos, organisou 
esquadra e exeróto, c arregimentou partidarios entre os por
tuguezes sob a bandeira da restauração constitucional. A 
guerra durou desde 1832 a 1834; tendo termo. pela 
convenção de Evora-Monte, ele 27 de Maio deste anno 
ultimo. 

Finda á guerra, 1! RANcrsco JosÉ LEITE PEREIRA LoBo 
não quiz mais voltar aos cstndos em Coimbra; c, tendo 
falleciJo seu pac, retirou-se aos seus dominios em Cabeceiras 
ele Basto. 

Casando-se com sua. prima-irmã, D. MARIA l\1rQ.UJLINA 
FoRTES LEITE LoBO, 1836, veio para S. Paulo; de onde, após 
muitos annos, tendo perdido a mulher, c depois de casadas 
as duas fi lhas, retirou-se para Portugal, com os t.res filhos. 
Alli falleccu em 1876. 

As filhas foram : 

1.(1,) D. ANNA RJTA FoRTES I-'ETTE LoBo, que é n. 
elo texto gcncalogico seguinte. 
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2.n.) D. l\faria. l\1iquilin:t Fortes Leite Lobo. Casou-se 
com o Dr. João R ibeiro ela Silva. A pezar ele bacharel em 
D ireito, preferia a carreira commercial, associando-se com 
dous c.unhados em uma infeliz casa bnncaria; por entenderem, 
os tres, que assim melhor liquidariam o artivo millionario 
do acervo inventariado elo commendador Antonio José Ribeiro 
da . Si lva, pac c sogro dos soc:ios. A sociedade tinha a razão 
socwl - B . G aviüo, RibeiTo 9r Gavião ; mas, esta razão 
social soffreu, no decurso de muitos annos, successivas 
modificações, até que veio o desastre da fallencia, requerida 
pelo proprio Dr. Jofio R ibeiro da Silva. Acabru nhado por 
cste.s factos, fallcceu em :2 6 ele Setembro de 1882; deixando 
de seu consorcio trcs filhos c cinco filhas : 

1. 0 
) D. Maria Miquilina Ribeiro da Silva. Nascida 

em 8 de Maio de 1863. 

2.0
) D . Rita :Maria. Ribeiro da Silva. Nascida em 

7 ele Maio de 1 864. Casada com o Dr. Joaquim Canuto 
de Figueiredo Junior, ach·ogado em S. José de Além Parahyba, 
Minas-Gcraes . 

24 ele 

E tem tido os .seguintes filhos : 

a) D. Jc-uina Ribeiro ele Figueiredo, 
Novembro de 1883. 

nascida em 

b) Joaquim, nascido em 8 de Março c fallecido 
em 9 ele Julho de 1884. 

c) Joaquim Canuto ele · Figueiredo Filho, nascido 
em 7 de J lll bo ele 18 86. 

3.0
) D. Anna Rita Ribeiro ela Silva. NasciJa em 

11 de Abri l de 1866. Casada. com o Dr. Francisco ele 
Pennaforte Mendes de Almeida, a.dvoo·ado em S . Paulo, seu 

• • <:> 
pnmo-m11flo; do qual se t ratará no texto gcnealogico seguinte. 

· 4. 0 
) João Ribeiro ela Silva. Nascido en1 7 de Junho 

de 1867. 

5.0
) Antonio José Ribeiro da Silva. Nascido em 

11 de Set~mbro de 186D. 
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6.o) D. Eugenia Ribeiro da Silva. Nascida em 8 
de Abril de 1871. 

7.o) D. Julieta Ribeiro da Silva. Nascida mn 9 
de Março de 1876. 

8.o) Francisco José Ribeiro da Silva. Nascido em 
5 de Maio de 1878. 

Os tres filhos, que acompanharam seu pae, FRANCrsco 
JosÉ LEITE PEREIRA LoBo, para PortugnJ, foram: 

1.0
) Dr. Francisco Xavier Leite Pereira da Gama 

Lobo. Bacharel em Direito pela Faculdade de S. Paulo. 
Snccessor do morgado, por ser o primogenito. Casou-se em 
Portugal com D. Maria Angelica de Valladarcs, filha legitima 
do visconde de Ribeira ele Pena. Falleceu em Junho ele 
1885. Sem geração. 

2.0 
) Antonio Leite Pereira da Gama Lobo. Ainda 

solteiro. Reside em Cabeceiras de Basto. 

3.0
) José Maria Leite Lobo. Falleceu em Portugal, 

annos depois, 1871, ainda menor. 

o• 
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D. A1ZJZa Rita Fortes Lez"te Lobo, paulz"sta, 

casou-se com, o Dr. :foão JVfe1zdes de Almeida, 

Joxo :MENDES DE ALMEIDA nasceu na ainda então 
villa de Caxias C), provincia do Maranhão, aos 22 de Maio 
ele 18 31 C;f), mas bn ptisou-se na jh então vi lia do Brejo, 
na mesma provincia. Filho de Fernando Mendes de Almeida, 
capitão de milicias, negociante na mesma villa de Caxias, 
natural de Fornotilheiro, província da Beira-Baixa, em Por
tugal; c ele sua mulher D. Esmeria Alves de Souza, filha 
elo capitão-mór Domingos Alves de Souza e de sua mulher 
D. Euzebia Maria da Conceição, moradores que eram na 
referida villa do Brejo, após que a esta então fregueúa foi 
rcuni1la a de S. Bernardo da Parnabyba, por neto especial 
de 7 de Setembro de 1799. 

Joxo :MENDEs DE ALMEIDA, desde que nasceu, passou 
por transes difficillimos da vida. Tinha pouco mais de um 

(*) Elevada á cidade, pela lei provincial n. 24 de 5 de Julho 
de 1836 . 

(**) Na carta de bacharel formado em Direito csttí 1820. 
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anuo, quando, incendiando-se-lhe as roupas, fui quazi desen
ganado da cura pelos meclicos, por causa das horríveis 
queimaduras no corpo. Já faJlaya; mas a commoção foi tal · 
que ficou mudo durante mais de trcs annos. CircumBtancias 
fortuitas restituíram-lhe, tres annos depois, a falia . 

Quando os rebeldes em 1839 entraram na cidade 
de Caxias, c seu pae, com outros chefes conservadores, foi 
preso, tinha apenas oito armas, mais ou menos. Já antes, 
durante o longo assédio da cidade, sentira a commoçf\o dos 
que assisteh1 a combates quazi diario!':, ouvindo o sibj]]ar das 
balas, c vendo o transporte continuo de mortos c de feridos. 
Todos os dias, em sua casa, assim como nas de outras 
famílias, outra não era . a oceupaçii o senão o fabrico de 
cartuxos. Em uma bella manhã, acordando, estranhou o 
aposento; observou, c vio sua rÚãe assentada, debulhada em 
pranto, tendo ao colh a. pequena filha, e ao lado o outro 
filho, apenas um anno mais velho do gne elle. A mudança 
fóra necessaria, porque os rebeldc,s, durante a noite, haviam 
obtido do prefeito a capitulação da praça, sem condições. 
Os chefes conservadores haviam sido immediatamente presos: 
inclusive o capitão Fernando Mendes de Almeida, cuj:L 
principal culpa era a de ter dirigido c sustentado a defesa 
da. cidade, por ttio longo tempo. E os rebeldes não c~peraval11 
senão o amanhecer elo dia, para o saque nas casas particulares 
e nos edificios publicos. Felizmente, o saque •foi colorido 
como contribuição de guerra; escusada, assim, a violeneia 
em todas as snas manifestações. Passaram-se dias: -mais 
de uma vez o partido dos que queriam a matança elo~ 
presos c das famílias esteve a triumpha.r nos conselhos; ate 
que . o chefe principal resolveu descer o rio Itapicurú, con1 
os presos c as famílias destes, acampando afinal na povoaç~~ 
denominada Cu?·oatú. O que occorrcu, desde então, fot 
narrado na parte h istorica, rclati v a ao 1\Iaranhão. 

Debellada a rebellião, a familia voltou a Caxias; c, 
porque era ainda nccessario o serviço dos milicianos, o 
capitão Fernando Mendes de Almeida: que tinha precedido 
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a familia na volta, foi chamado a fiscalisar as ronclas. Foi 
entã<? que, atacado de plcuriz, falleceu no dia 20 de Setembro 
de 1840; deixando a vinva c trcs orphiios, ainda que já 
estava formado em Direito, ha poucos mczcs, o filho mais 
velho, Canclido Mendes de Almeida. 

A situação da família n:'i.o podia ser mais desoladora. 
A fortuna dcstruiela, em parte, estava fortemente eompromettida, 
quanto ao resto, por despczas extraordinarias c excessivas 
para a deslocaçi'io violenta ele Caxias a capital, c, após uma 
longa estada nesta, para a volta a Caxias com carregamentos 
ele mercadorias a fim de ser reconstituído o negocio. Todavia, 
era urgente tratar ela cducaçiio dos orph:'i.os; '-c, pois, JoÃo 
l\iENnEs DE ALMEIDA, em principio de 1842, foi remettido 
para a capital, com destino ao collegio de Nossa Senhora 
dos Remcdios, como interno. Lá csteye de 1842 a 1846; 
c ~oi nesse collegio que aprendeu os preparatorios, com a 
s?nedade c a con vicçJ o que o director c os professores 
tinham de sua missão c responsabilidade. 

Em 184 7, houve duviua- se ellc dcverirt cursar a 
Escola Militar, para ser engcnhci.ro, ou se era preferi vcl h ir 
para 01inJa, a fim ele formar-se em Direito. Prevaleceu 
tste ultimo . alvitre. Tudo corria pcrfeitamcntt', quando em 
1851, nntcs de fazer o aeto do quinto anno para tomar o 
gráo de bacharel, vio-se cnvol vi do em um processo academico, 
:orno co-réo em um tllmulto por causa de um R no 
Julgamento elo um collega. Tinha tomado tanta parte em 
tal tumulto como qualquer pessoa que la niio esteve. :Mas, 
~)nra o excluírem do processo, impunhnm- lhc uma condiç;'io, 
él. qne em tempo algum submettcn-se para. com quem quer 
que seja, niio accnsando-sc de culpa alguma:-uma s:~.tisfaç~o, 
e pela imprensa! Preferi o o processo, c todas as consegucnnas 
de uma sentença conclemnntoria. De facto, conclcmnado á 
suspensão do acto por seis annos C'), teve a fortuna de vêr 
que o clirector da Academia, o visconde de Goyanna, não 

(*) Os outros dous collcgas foram tambem condemnados á 
suspensão, mas somente por cinco aunos. 
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se conformando com a decisão da congregação, rccon:cu 
ex officio para o conselho ele Estado, adcluzinclo razões que 
patenteavam a injustiça elo julgado. Em 1852, o conselho 
de Estado, bem pezando aquellas razões, proferia sentença 
ele absolvição. 

Não obstante, ainda Joi\.o MENDES DE ALMEIDA não 
estava livre das perseguições academicas. No fim de 1852, 
transportando-se á cidade de S. Paulo para fazer o acto, e 
tomar o gráo, se approvaclo fosse, foi obstado de o fazer, em 
virtude de um aviso do ministro elo imperio, então Francisco 
Gonçalves Martins, depois visconde de S. Lourenço, orde!1ando 
ao clirector que qualquer providencia p::tra o aeto fosse 
suspensa, até que JoÃo MENDES DE ALMEIDA c seus dous 
companheiros se mostrassem livres do processo criminal no 
termo de Olinda, em Pernambuco! 

Forçoso foi obedecer. Scguio para Pernambuco; c 
em Olinda encontrou um processo ele tentativa de mo1'te 
contra o lente Dr. Pedro Antran da Matta e Albuquerque, 
com testemunhas falsas ! 

Era isto em principio de 18 53 ; c, sendo i na fiança vcl 
o crime imputado, Jo Ão MENDES DE ALMEIDA dirigio-se ao 
chefe de policia, e requereu-lhe guia para recolher-se n.o 
est:vlo-maior elo corpo policial ('"'), a fim de recorrer da 
injusta pronuncia. De facto, recorreu para um dos juizes de 
direito, o Dr. José Thomaz Nabuco de Araujo, 'depois con
selheiro de Estado c senador; c claquelle magistrado obteve 
o pi·ovimento, - ainda <.:om o accrescimo da rcsponsabilidarle 
do juiz municipal e da erclem para o desentranhamento de 
peças elos autos a fim ele serem processados os que, como 
testemunhas, havendo jurado de modo favoravel no processo 
academico, todavia não duvidaram pe1jurar no processo criminal. 

Desembaraçado da tal famosa culpa, e com folha. 
corrida, voltou de Pernambuco para S. Paulo; mas uma 

(*) Não tinha direito perfeito a isso; mas o c11efc de policia, 
magistrado integerrirno, entendeu sensatamente que não devia um acadcmico 
ser recolhido :1 caclêa publica. 
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reprovação estava-lhe preparada, dizendo-se-lhe que escolhesse 
c~ltre adiar o aeto para o fim do a1mo, ou ser reprovado, 
VIsto que escapara aos dons processos, pela absolvição em 
um, pela despronuncia em cutro! Subgeitou-se á reprovação, 
por ser isso mais consoante ao seu temperamento. Deixar 
de fazer o acto seria aceitar uma situação hur11ilhante, e ao 
mesmo tempo facilitar allivio aos que haviam planejado a 
cnccijicação ("'). Foi, pois, consummado o supplicio. E, no 
mesmo dia, matriculou-se de novo no quinto anno; de sorte 
que, só no fim de 18 5:3, consegui o tomar o gráo de bacharel 
em sciencias jurídicas e sociaes. 

. Parece que a prov!ncia de S. Paulo queria prendêl- o 
a SI; pois que, dmante 18 53, cogitou de casar-se com 
D. ANNA RrTA FoRTES LEITE Lono, sem poder explicar até 
hoje a razão desse facto. E, logo depois de formado, ajustando 
? casamento, cuja solução definitiva ficou dependente de 
lllfo~·r,nações que seriam pedidas de Portugal acerca de sua 
famtl1a e que com effeito foram prestadas parti~ulnrmentc 
pelos então bispos de Lameo·o c da Guarda, retirou-se para 

R. o 
0 IO de Janeiro, onde permaneceu até qnazi 1854. Por 
~.ue, tendo .sido adiada a decisüo d~jinitiva, de sorte que não 
fora tomado desde logo compromisso algum, Jo.io MENDES 
DE ALMEIDA sentia-se incessantemente como que sob a acção 
de . uma força mysteriosa para voltar a S. Paulo, e ahi 
casar-se com aquclla que Deus lhe designava? E não lhe 
faltaram conselhos de amirros, em sentido contrario; nem as 
seducções e os enredos ;om que o demonio sóe cnleiar as 
creaturas. A verdade é que, no fim ele 1854, voltava para 
S. Paulo com a nomeação ele juiz municipal e ele orphãos 
do termo da Franca do Imperador. E já ningnem esperava 
por elle: - salvo aquella que teria de ser ante o altar sua 
fiel companheira na vida. --r (*) Dizemos - crucificação, porque nesse mesmo dia tambem 
tinha de fazer acto um academico, Fulano Cruz; e, por ser d~ muito 
alento, e estar condemnado ecrualmente á reproração, por motivos de 
~utra especie, na sua seria ju~tificada a ele Joxo lYIENDES DE ALi\[EIDA · 

alculos ele justiça relapsa .... 
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Mas, o despacho nfio agradou· a família da noiva . 
Entfio, ainda não havia. estrada. rle ferro: c a. YiaQ·em seria 
ele mais de oitenta leguas. I• oi, pois, rcsolviLlo '"'que Jo;\0 
MBNDES DE Au.mmA obteria. a permuta para o termo do 
J undiaby. Por um conjnncto favora,,cl de circumstancias, era 
presidente ela provincin o Dr. José Antonio Sara iva, hoje 
senador; c ministro ela justiça o já mcneionado conselheiro 
José Thomaz Nabuco de Araujo. A permuta foi feita em 
poucos dias; c, em Dezembro, clle tomava pos c elo cargo 
em J undiahy. 

Só, porém, em Fevereiro de 18 55, tendo assumido 
interinamente o exercício da vara de juiz de direito da 
comn.rca da capital, á quC' ainda ent;\o pertencia. aque1 lc 
termo, teve a ventura de realisar seu casamento, no dia 17 
do referido mcz. 

A pilitica c a. advocacia eram as aspirações tlc Jow 
1\1E, oEs DE AummA. Em 7 (l c Setembro de 1857 fundara 
o pcriodico A Lei, orgam consl' rvador, na. capital de S. Paulo. 
Assim, pois, desde cntc~o renuneiara de facto a carreira d<t 
magi ~tratma. Todavia, só em Fevereiro de 1858 requereu c 
obteve a. demi:s;\o do cargo de juiz municipal c de orphiios 
do termo de J undiahy. 

Em 1 8 5 6 tinha sido eleito suppleote do dcputaao 
á assembléa geral legislativa pelo sexto di tricto da pro1iucia. 
do Maranhii.o; c eom isso a, politica mais o attral1io. Como 
tal, foi convi(larlo a. toma r assento na cama.m dos deputados, 
em Maio de 1860. 

l\Ins, dcsr.lc 1861, em vez ele rceligir periorl ico' 
aceito u o encargo de correspondente tl•J Ju1'1wl do Comme1·cio, 
do H. io de Janeiro; c, mais tanle, ]imitou-se a coll abornr 
no Dim·io de S . Paulo. 

Em 1869, fundou o periodico Opinilio Conse1·vaclo1'a, 
com o programma da política subonlinada aos princípios 
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religiosos. Deixando de _publicar esse prrioclico em 1872, 
passou a. collaborar na Ordem, orgam do clero de S. Paulo; 
e, quando em 1876 a 01·dem desappareceu, instituio em 22 
de Abril a Sentú1ella, sustentando a mesma política da 
Opiniâo Conse?·vado?·a. Por motivos manifestados no ultimo 
numero, a Sentinella cessou sua publicação em 31 de Março 
de 1879. 

de S. 

Depois dessa cpocha, nií o mais red igio jornaes. 

Exerceu o cargo de vereador da camara municipal 
Paulo, no quatriennio de 1861 - 1864. 

Tambem exerceu, duas vezes, interinamente, o cargo 
de procurador fiscal da fazenda nacional. 

Foi presidente da assembléa legislativa provincial de 
S. Paulo, na, sessão de 1870; deixando ele ser eleito na de 
187:, por contrariedades nascidas da já existente divisão no 
part1do conservador. Foi então substituído, de commum 
ac~o:·do, . por um seu particular amigo, o reverendo vigario 
Sc1püto Ferreira Goulart Junqueira. 

geral 
1872 

Já em 1868 havia sido eleito deputado á assembléa 
legislativa pela provinci<t de S. Paulo; reeleito em 
e em 1876. Scrvio pois até a sessão de 1877. 

Em 18 7 8 foi o nono elPito ; mas a camara dos 
d.eputados, liberal em sua maioria, com a ferocidade das 
Situações políticas nascentes, annullou seu diploma; ainda 
~uc o parecer da commissão de verificação de poderes, 
lllsuspeita. por ser liberal, foi fa.voravcl á sua eleição. 

. Em 1881, 1884 c 1886, sob o regimen da eleição 
chrecta censitnria, c de districtos de um só deputado (Lei 
11

• 3029 de 9 ele Jane:iro de ] 881 ), foi sempre derrotado 
crn primeiro escrutínio, no 1. 0 districto de S. Paulo. Tambem 
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por ISSO mais se accentuon a scisão do partido conservador, 
até hoje. Expondo a origem e as cansas de tal divisão, 
publicou, em 1882, um JYianifesto ao partido conservador. 

Na eleição senatorial rle 1871, a província de S. Paulo 
collocou-o no segundo lugar da lista tríplice; e, quando 
todos acreditavam caber-lhe a honra de ser escolhido pelo 
Imperador, por seus innumeros e incontestaveis serviços á 
causa da Lei n. 2040 de 28 de Setembro de 1871, outro 
a mereceu. 

Tambem em 1878 consegnio ser o sexto na lista 
sextupla para dons senadores ; mas, esta vez, estando no 
poder os liberaes, foi natural e politicamente preterido. Não 
existia, como em· 1872, uma razão politica determinativa da 
escolha de seu nome. 

Como deputado á assembléa geral legislativa, fez 
parte de varias commissõcs espec1aes. 

Em 18 7 O, da do projecto de interpretação do A c to 
Addicional á Constituição Política elo Imperio . 

Em 1871, da do projecto de emancipaçao do ventre 
escraYo. Concorrentemente escreveu, nesse mesmo anno, e 
durante a sessão legislativa, no Jornal do Comme1·cio, os 
artigos assignados A guarda comtitucional. 

Em 18 7 3, da do projecto de reforma eleitoral. Foi 
o relator. Escreveu o parecer, apresentado na sessão de 4 
de Agosto (*), embora divergente pelos motivos exarados 
nesse mesmo documento. 

(*) Tendo pedido a palavra para offerecer o parecer da com
Jmssao, apenas começam a fallar, foi interrompido com o chamado urgente 
ele sua mulher, porque sua filha Rosalina estava a expirar. Mandou {J, 
mesa o parecer; e sahio. 
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Em relação a esta reforma eleitoral, sobre a qual 
deu o já mencionado parecer de 4 de Agosto de 187 3, e 
oflercccu emenda substitutiva, mereceu os elogios de A UBRY

VrTET, em sua obra La v1·aie ?"éforme éléct01·ale ( Pariz, 18 7 4 ), 
e os applausos da Associação reformista de Genebra, em 
seu Relatorio annual sob o titulo Les progres de la réforme 
é~éctorale en 187 3 (Gene v e, 18 7 4); e lisongciramente tem 
Sido citado em monographias sobre a representação das 
minorias. 

Seus discursos acerca da reforma eleitoral constam 
elos annaes da camara elos dE~putados, de 1874 c 1875; 
tendo o prazer de vêr, afinal, na terceira discussão do 
projecto, 1-8 7 5, adoptada a circumscri pçã o provincial, em vez 
da de districto, qual passara na se;gund.a discussão. 

. Elaborou, a pedido dos respectivos ministros, sem 
~stip~ndio de especie alguma, o regulamento da reforma 
]Ud1c1aria (Decreto n. 4824, de 22 de Novembro ele 1871 ), 
e o da emancipação do ventre escravo (Decreto n. 5135, 
de 13 de Novembro de 18 7 2 ). 

Desde 1858, não tem tido outra profissão senão a de 
advogado no fàro da cidade de S. Paulo, defendendo as 
principaes causas. 

Teve sempre repugnancia a empreg0s publicos, c a 
quaesqucr dependencias para com o governo. 

De seu consorciO com D. ANNA RrTA FoRTES LEITE 

LoBo teve treze filhos : 

1.0
) João Mendes de Almeida Junior, nascido em 

30 de Março de 1856. ('~·) 

(*) Mais adiante se tratará dellc. 
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2.0 
) D. Maria Miquilina Mendes ele Almeida, nascida 

em 30 de Março de 1858. 

3.0
) Fernando Mendes de Almeida, nasciJo em 30 

de Março de 18 6 O. (*) 

4. 0 
) Francisco de Pennaforte Mendes de Almeida, 

nascido em 23 de Janeiro do 1862. ('"*) 

5. 0
) D. Anna Rita Meneies de Almeida, 1.\ nascida 

em 24 ele Dezembro de 1863. C*i(·) 

G.0 
) D. Rosa1ina Mendes de Almeida, nascida em 

3 de Outubro ele 186 5. (*1''i<if) 

7.0
) Hemique Mendes do Almeida, nasciJo em 11 

ele Setembro de 1867. (".;.:.;,,'f,,..) 

8.0
) D. Esmeria Mepdes de Almeida, em 1 1 de 

Outubro de 1869. 

9. 0 
) José Mendes de AlmeiJa, nascido em 8 rle 

Novembro de 1 871. 

10.0
) D. Anna Rita Mendes de Almeida, 2.'\ nascida 

em 7 do Maio de 1874. 

11. 0 
) D. Maria José Mendes ele Almeida, nascida 

em 10 de Novembro de 1876. 

12,0
) Angelo Mendes do Almeida, nascido em 15 

de Outubro de 1878. 

(*) Estes tres primeiros filhos nasceram, com o intervallo de 
dous annos, em 30 ele lVIarço . 

Este Fernando falleceu no Rio ele Janeiro, em 2 ele Março ele 
1873, ele febre amarella. 

(**) Mais adiante se tratará delle. 

(**''') Falleceu no Rio ele Janeiro, em 2 de lVIarço de 187 3, ao 
amanhecer, ele febre amarella; no mesmo dia, á tarde, veio a fu1leccr seu 
irmão F ernando, já acima referido. 

(****) F alleceu no Rio de Janeiro, em 4 de Agosto de 1873, 
ele carie do osso facial direit.o: como já foi referido. 

(*****) Falleceu em S. Paulo, aos 20 de lVIaio de 18G9, ele 
affecção da espinha . 

I 
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13.0
) Luiz Gonzaga McnJcs de A lmcida, nascido 

de Junho de 1881. 

· · Os ossos dos quatro que fulleceram, HenriquP, Fernando, 
Anna Rita c B,osalina, cstr"io no jazigo da. família, no cemiterio 
municipal. Os dos tres ultimas vieram do Rio de Janeiro. 

Tambem no mesmo jazigo repousam os ossos dQ 
capitão Fernando Mendes de Almeida, transportados da 
cidade de Caxias, província do Maranhão, onde fallecern, 
como já foi dito, no dia 20 de Setembro de 1840; juntos 
aos de sua mulher, D. Esmeria Alves de Almeida (""), 
fallccida em S. Paulo, no dia 2 8 de Maio de 18 81. 

· João Mendes de Almeida Junior, primogenito, bacha
relou-se em 18 7 7, e defendeu thcses, para doutorar-se, em 
1880, na Faculdade de Direito de S. Paulo. 

Estudara os prcparatorios como alumno interno no 
seminario episcopal de S. Paulo. 

Eleito em 1880 primeiro vereador da camar:t municipal 
de S. Paulo, servia como presidente só dous annos, 1881 -
1882; visto que, em virtude da Lei n. 3029 de 9 de 
Janeiro de 1881, foi eleita em 1882 outra camara municipal 
pelo systema do voto uninominal, com quociente no primeiro 
escrutínio, e com maioria relativa no seaundo, IJara os não-
I . o 

e eltos no primeiro. 

t Escreveu e publicou em 1882 -- jJfonograplda do 
municipio da dclacle de S. Paulo. 

Tem sido jornalista, desde o tempo em que ainda 
cursava os annos lectivos na Faculdade de Di1·eito. 

Professa as mesmas idéas políticas de · seu pae; e 
----

C) D. Esmeria Alves de Sou za, antes do casamento. 
Yeio para S. Paulo, a viver em companhia de seu filho João, 

em Agosto de 18.38. 
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tambem é simples advogado, actualmcnte na cidade de 
Mogy-mirim. 

Casou-se em Mogy-mirim, no dia 29 de Junho de 
18 7 8, com D. Leontina N ovaes, nascida em 28 de Março 
de 1862: filha do Dr. Joaquim Novaes Coutinho de Araujo, 
medico, e proprietario de uma fazenda ele cultura de café; c 
de sua mulher D. Maria Amelia da Luz. Deste consorcio 
tem tido quatro filhas : 

1.a) D. Maria Amelia, nascida em 29 de Outubro 
d!3 1880. 

2.a) D. Anna Rita, nascida em lO de Março de 
1883. 

3.a) D. Leontina, nascida em 27 de Novembro de 
1884. 

4.a) D. Esmeria, nascida em 13 de Outubro de 
1886. 

Francisco de Pcnnaforte Mendes de Almeida tambem 
foi alumno interno no seminario episcopal de S. Pa_ulo. 

Tomou o gráo ele bacharel, na Faculdade ele Direito 
do S. Paulo, em 1883. 

E' egnalmente simples advogado, na cidade de S. Paulo, 
onde reside; e tambem nas cidades de Santos e Campinas. 

Acaba de ser eleito, em primeiro escrutínio, vereador 
ela camara ele S. Paulo, para o quatriennio de 1887 - 1890. 

Professa as mesmas icléas políticas de seu pae. 

Casou-se com sua prima-irmã, D. Anna Rita Ribeiro 
da Silva, nascida em 11 de Abril de 1866, filha do Dr. João 
Ribeiro da Silva, e de sua mulher D. Maria Miquilina Fortes 
Leite Lobo, já mencionados. 

A i.nda sem geração. 
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CAPITULO SETIMO 

A fa1nilia Mendes de Almeida 

Não ha em Portuo·al senão uma familia MENDES DE 
Ar.,~rEmA, espalhada nas ~·ovincias da Estrcmadura, Beira 
Ba1xa e Trás- os-Montes, desde muitos scculos. Tem tido 
ella alli yarios homens illustres nas letras; alguns elos quaes 
no sacerdocio. ("') 

Chegando a S. Paulo, e fixando resiclencia desde 
1855, foi-nos motivo de cstranhesa e, em seguida, de 
cmiosidacle o facto de encontrar espalhado no interior desta 
província aquelle appelliclo. Em vão procun[tmos informações: 
ninguem as clava certas. 

Passaram-se mmos. Acaso tendo necessidade ele con
sultar a obra do padre MANOEL DA FoNsECA, Vida do padTe 
Belchio?· ele Pontes, deparámos com a dedicatoria c o nome 

(*) Era, ainda ba pouco tempo, vigario geral do bispado da 
Guarda o conego Lucia Mendes de Almeida, muito considerado por suas 
virtudes e illustração. 

Falleceu, ha poucos annos, na cidade do Desterro, capit~l de 
Santa Catharina, o padre José Leit.e l\fendes ele Almeida, já naturahsado 
br~zileiro, reitor do lyceu provincial. Era perito em varias lingnas mortas: 
latim, grego, liebraico. 

Este ser:í ainda mencionado. 
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do capitão-mór Manoel Mendes de Almeida. Mas, escla
recimentos alguns foram encontrados nesse livro. 

Mais tarde, abrindo a obra de AzEVEDO MARQ.:.:Es, 
Apontamentos histor icoH, geog1·aphicos, biographicos, estatísticos 
e noticiosos da p1·ovincia de S. Paulo, procuramos o nome 
JJfanvel 111endes de Almeida: nada! Percm-rendo, porém, as 
paginas da obra supracitada, podemos por ventura lêr aquelle 
nome escripto apenas como sogro de Francisco P e1·ei?·a 
JJfendes! E, na Ch1·onolo,c;ia, 1720 - Junho 28, · apparece o 
mesmo nome entre os assignatarios do « termo que se fez 
sobre proposta do povo de Vi !la-Rica, na occasião em que . 
veio amotinado á villa do Carmo » ; termo esse lavrado no 
dia 2 de Julho do mesmo anuo. E, tambem na mesma 
Chronologia, 1734 - Dezembro 3, a proposito de uma junta 
reunida em palacio, no dia 2 5 de Abril de 17 3 5, para 
resolyer acerca da administração elas minas de Goyaz. 

Após isso, na Nobilicl1'chia P aulútana (*), foi-nos 
dado encontrar o fio para guiar-nos na investigação da 
procedencia do referido capitão-mór Manoel Mendes de 
Almeida; c, auxiliando-nos do inventario de sua mulher (o 
dclle não foi encontrado ) e da justificação de genere de 
Agostinho Rodrigues ele Almeida, processada no jt,1izo eccle
siastico em 17 59, logramos formar, mais ou menos, a 
:~;espectiva genealogia. 

Dividiremos este estudo, com relação aos dous scculos. 
COITespondendo ás duas capitanias, S. Paulo e Maranhão. 

(*) PEDRO TAQUES, N obiliarchia Paulistana, na. R evista do 
Instituto Histo1·ico, Geop1·aphico e Etlm.op1·aphico do Bmzil, XXXY, parte 
pt·imeira, 2.0 trimestre de 1872, pag. 308 . 
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Seculo XVIII 

Em pnncrpw do seculo XVIII vieram de Portugal 
para S. Paulo, Brazil, quatro portuguczes que eram parentes 
proximos: 

l.o) -Manoel l\1encles de Almeida. 
')o ) ..... Padre ·Dr. Manoel Mendes de Almeida. 

3.0) Luiz Mendes de Almeida. 
• 4.o) José Mendes de Almeida. 

Talvez os tres ultimas fossem irmãos. 

:MANOEL ~lEN'nEs DE ALJVIEIDt\, natural ela frcguczia, 
depois villa de Fiuuciró dos Vinhos em Portnua1, veio antes o ' o 
elos outros. 

A carta r égia de 11 de Fevereiro de 1719 creara 
casa de fundição nas Minas ; e foi elle nomeado provedor 
claquclle cst~~ bclecimcnto, sendo esse o mo ti I' O ele achar-se, 
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no 'dia 28 de Junho ele 1720. na Yilla do Ribeiriio do 
Carmo, quando lá esteve o governador e capitã o-general 
D. Pedro de Almeida, conde de Assumar, c occorreu a 
revolta por causa da cobrança do imposto do ouro c de 
outras exigencias fiscaes. 

Continuando as amotinações naquelles lugares, resolveu 
fixar residencia na capitania de S. Paulo, logo que as Minas 
foram separadas desta. Ha muitos annos ja era casado com 
D. ".Maria Gomes de Sá, natural da freguezia de Acuthia. ('':), 
c filha de Manoel Gomes de Sá, qne, segundo PEDRO TAQUES, 
pertencia. á. família Lopes Silats. ('"''') 

Desde 17 3 3 até 1 7 54, servi o o posto ele capitão
mór das ordenanças da cidade de S. Paulo, por nomeações 
dos capitãcs-gcneraes - Antonio Luiz de Tavora, conde de 
Sarzedas, e D . Luiz de Masearcnhas, depois conde d'Alva e 
vice-rei da India. 

Por provisão régia de 3 de Dezembro de 1734, foi 
ordenado ao governador e capitão-general de S. Paulo (então 
o conde de Sarzcdas) que convocasse uma junta de todos 
os homens distinctos da capitania, a fim de estudar c propor 
o melhor modo de conservar, angmcntar c desenvolver as 
minas ele Goyaz. Esta junta foi reunida cffectivamcnte no 
dia. 25 de Abril de 1735, em o pala.cio c na. presença (lo 
governador capitão-general. Della fez parte o capitão-mór 
.!YIANOEL MENDES DE ALMEIDA. Entre as cinco resoluções 
tomadas, cumpre assignalar a. ela. prohibição do curso da 
moccla. cunhada, c a da scparaçiio de Goyaz c ele J\lfatto
Grosso para formarem capitanias indepcnJcntcs da de S. Paulo. 

Quando falleceu, seu inwntario, a regular pelo da. 
mulher, foi de cem contos de réis, ou pouco mais, em boa 
moeda c em valores daquelle tempo. 

De seu consorciO com D. Maria Gomes de Sa teYc 

(*) Hoje, a villa da Co tia. 

(**) Este titulo Lopes Silvas não foi publicado na Nobilim·cltia 
Paulistana, como muitos outros, apenas prornetliuos. Talvez extraviados. 
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apenas um filho, irei Francisco da Purificação, bcnedietino; 
e quatro fi lhas : 

1.a) D. Caetana Mendes de Almeida; a qual 
casou-se com o sargento-mór Antonio Ferreira Lustoza. 

2.a ) n Cecilia Mendes de Almeida; a qual casou-se 
com Ventma Rodrigues Velho, natural da cidarle do Porto, 
em Portugal. Estes foram os pacs do Dr. Antonio Mendes 
de Almeida ("f) c do padre Agostinho Rodrigues de Almeirla, 
como consta dos respectivos autos de geue1·e, sentenciados de 
pw·itate em 1752 e em 1759. 

3.a) D. Josepha Caetana Leonor Mendes; a qual 
casou-·se com o desembargador Gregorio Dias da Silva. 

4.a) D. Maria Josepha Mendes; a qual casou-se 
com l~rancisco Pereira Mendes. (*'") 

Francisco Pereira Mendes, nascido em Portugal; filho 
de . Domingos Francisco e de sua mulher D. Antonia Pereira. 
Foi abastado em bens. E falleceu em 28 de Abril de 

(*) Veja-se o texto IV da Linha A e B, nota relativa á 
D · Potencia Leite, bisavó de D. Anna Maria Joaquina de Jesus Menezes 
Coutinho; esta, casada com o Dr . Antonio Mendes de Almeida, que, ao 
principio, destina v a-se ao sacerdocio . 

PEDRO TAQUES, llrobilim·cltia Paulistana, na Revista do Instituto 
I-Ii.-to1·ico, Geogmphico e Etlmog?·apltico do Bmzil, XXXV, parte primeira, 
2.o tJ·imestre de 1872, pag . 308, escreveu que o Dr. Antonio Mendes de 
Almeida nasceu na freguezia de Nossa Senhora da Piedade de Villa-Rica, 
e que casou-se em Villa-Boa de Goyazes, capital da capitania, • estando 
servindo de intendente do ouro da real casa da fundição, e provedor da 
fazenda real daquella capitauia, para cujo emprego veio provido, tendo 
acabado o lugar de ouvidor da villa do Crato • . 

O mesmo PEDU.O TAQ,UES equivocou-se escrevendo • autos de gene1·e 
de Antonio Rod1·igues de Almeida sentenciados de pu1·itate em 1752 • . 
Deveria escrever Antonio .lriendes de Almeida. O outro irmão é que se 
chamava Agostinho Rodn'gues de Almeida, e foi o que tomou ordens. 

(**) De um dos filhos deste procede a família Perei1·a Mendes, 
em J undiahy e em Itú. 
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] 782; deixando de seu casamento quatro filhos c tres 
. filhas : 

1.0
) D. Gertmdes Maria Mendes. Casou-se com o 

mestre de campo Manoel Antonio ele Araujo. 

2. 0
) Dartholomeu Pereira Mendes. Clerigo. 

3.0
) Capitão Franeisco Pereira Mendes. Casou-se 

com D. 1\Iaria. I-Iypolita Rodrigues de Almeirla. Esta - filha 
do tenente Manoel Rodrigues Jordão e de sua mulher 
.[). Anna Eufrosina da Cunha. 

4. 0
) D. Antonia. Mendes da. Silva. Casou-se com 

o coronel Joaquim José dos Santos. 

5. 0 
) Antonio Pereira Mendes. Casado com .... 

6.0 
) D. Anna Maria Mendes da Silva. 

7, 0
) Joaquim Pereira Mendes. Falleceu em Cuyabá. 

Aquelle coronel Joaquim José dos Santos teve ele 
seu consorcio nove filhos, seis dos quacs ( quatt·o filhos c 
duas filhas) falleceram solteiros, c tres casaram-se. Estes 
foram: 

1.0 
) Manoel Rodrigues Villares ; o qual, sendo 

formado em leis na Universidade de Coimbra, seguio a 
carreira da magistratura, e falleceu ministro do supremo 
tribunal ·ele justiça. Com geração. 

2. 0
) Joaquim José elos Santos Silva ( barão de 

Itapetininga ). Casado, em primeiras nupcias, com D . Anna 
Eufi·osina Mendes, teve npenas uma filha, D. Maria Hypolita 
dos Santos Silva: a qual, depois de mviuvar ele Amador 
Rodrigues de Lacerda Jorclão, barão de S. João do Rio
Claro, é hoje casada com o conde de Tre::; Rios; c sem 
geraç:'io de ambos os consorcias. Casado em segundas nupcias, 
com D. Cerina de Souza c Castro, tambcm teve deste segundo 
consorcio somente um~L filha, D. Antonia Joaquina rlos Santos 
Silva, recentemente casada com Eduardo Prates. D. Cerina 
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do Souza o Castro casou-s.c, ba pouco tempo, com o barii o 
de Tatuhy, ta.mbe1~1 viuvo. 

3. 0
) J;) . Ignacia Joaquina ·dos Santo<;. Casada com 

o Dr. fgnacio José do Araujo, é hoje fallccitla. De seu 
consorcio, entro outros filhos, teve D . .Soph ia Gui lhermina 
de Araujo, a qual casou-se com o Dr. José Candido de 
Azevedo Marques; c é a uni ca que existe em S. Paulo, pois 
que · as outras retiraram-se para . o R io de Janeiro, logo que 
se casa ram. O Dr. José Candido de Azeverlo Marques, de 
seu consorcio com D. Sophia G~Iilhermina de Araujo, teve 
somente uma filha, D. Anna Francisca · da Silva Marques, a 
qual casou-se em 1884 com o D.r. Affonso Lamounicr 
Go.dofredo, natural da província de M inas-Geracs. 

§ 2.o 

O padre MANOEL MENDES DE ALMEIDA, bacharel 
formado em canones pela Universidade de Coimbra, proto
notario apostolico de Sua Santidade o Papa, foi, depois de 
1750, vigario collatlo na freguczia de Sant'Anna de Parnahyba, 
como consta dos archivos da camara episcopal, o especialmente 
elos autos de genere de Agost inho Rodrigues de Almeida, 
sentenciados ele puritate em 1759, já referidos. 

§ 3. o 

Lurz MENDES DE ALMEIDA. Parece que foi lavrador, 
fl residi o na cntüo fi·eguezia de A cuthia., hoje Co tia. 

Um seu filho, Francisco Mendes . do Almeida, natural 
de Acuthia, casou-se com D. Maria de Arruda. Esta- filha 
de Lourenço Correia Ribeiro o de sua mulher D. Rosa de 
Arruda. Lourenço Correia Ribeiro era filho de D. Marg:uida 
Bicudo de Campos (''f) c de seu segundo marido Lourenço 

(*) PEDRO TAQUES, Noúilia?·cltia Paulistana, na Reuista do Ins
tituto Histo·rico, Geogl·ap!tico e Etlmogmp!tico do B1·azil, XXX lV, parte 
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Correia Ribeiro. Aquella D. Margarida Bicudo de Campos 
era. fi lha de Filippc de Campos c de sua mulher D. Mar
garida B icudo; esta- filha elo capitão Manoel P ires ("") c de 
sua mulher D. Maria Bicudo, naturaes ele S . Paulo. 

O referido Filippe de Campos era portuguez, mas 
fi lho de Francisco de W anclcrburg, natural ele Anvers, em 
F lanllres. Foi o fundador ela famí li a Campos, na capitania 
ele S. Paulo ("•"f); c deixou extensa geração. Este F ilippe 
ele Campos era pessoa de nobreza; c veio para o B razil, 
po rque, como cstwlantc em Coimbra, acbou·-sc envolvido em 
factos que determinaram sua cxpatriação. 

Parece que do supracitado Lurz J\1ENDES DE ALMEIDA 
descendem todos esses ~Iendes de Almeida, espalhados na 
p rovíncia de S. Paulo. 

Alguns nfto trazem mais esse appellido; rnas o de 
~Iendes Pe1·eim, ~1encles de Godoy, ~1endes de Oliveim, e 
outros. O cruzan1cnto de famílias diversas produz sempre 
essas transformações no appcllido dos primeiros geradores. 

Os elescenclentes <.lc Lurz MENDES DE ALMEIDA el'pa
lharam-se, com effcito, clesdc Acutbia até a Itapéva: c 
ta lvez tambcm sejam ílo mesmo tronco os de Pi racicaba, 
Capivary, Tieté c Ararytaguaba, hoje Porto-Feliz. 

Se nosso pro posito fosse a pura r ta m bem ef'ses paren
tescos co-latcraes, niio hesitaríamos, um momento siqucr, em 
examinar minuciosamente a descendencia de Lmz J\1ENDES 

primeira, 2 . 0 trimestre de 187 1, pag . 252, escreveu .Llúwia Bicudo rle 
Campqs, em vez de .Lvfw·ga.?·ida, Bicudo de Campo ; uma irmã mais velh a 
é que tinha aqucllc nome. Tulve;r, erro typogruphico ; c não erro elo autor. 

(*) Este :Manoel Pires era o filho mais velho de Salvador Pires, 
este- filho de João Pires- o gago, viu dos com JYiartim Affonso de Souza, 
em 1531. 

Portanto, Manoel P ires era irmão germano do outro Salvador 
Pires, que casou-se em scp:undas nupcins com D. iVIécia Fernandes, como 
Yê-sc, no texto genealogico I li da Linha A, e que fundou a familia Pi1·cs. 

(**) PEDRO TAQUES, .LVobilir.o·r.ltia Pauz.i.,ta.na., na llevi.~ta do Ins
tituto z:J.isto?·ico, Geog1·aphico e Etlmographico do B1·a::il, XXXI V, parte 
primeira, 2 . 0 trimestre de 187 1, pags. 183, 252 c 253 . 
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DE AL.i\miDA, que em verdade é hoje umn, das próles mais 
extensas na província de S. Paulo. Os interessados fariam 
bem em ter a sua genealogia. 

§ 4 . o 

JosÉ MENDES DE ALMEIDA. E ra negociante na cidade 
de S. Paulo, como consta dos já referidos autos de gene1·e 
ele Agostinho Rourigues de Almeida, sentenciados de p1witate 
em 17 59; pois que foi, nesses autos, a primeira testemunha, 
c fez enUío aquellas declarações de naturalidade c profissão. 

E' possível que tambem tivesse deixado geração; 
mas, naquella occasião, era solte iro. 

Ou tah·ez houvesse voltado para Portugal. 

Nã.o conseguimos apurar este facto, nem em S. Paulo, 
nem em Portugal, donde cx1gm1os informayões, ainda não 
vindas. (*) 

A familia jJfr:ndes ele Almeida, em S. Paulo, niio 
podia deixar ele ter ligaç0cs de sangue eom os JJI!!mles de 
Almeida que, no scculo XIX, vieram para o Brazil. A rnzi:ío 
ainda o repetimos, é que em Portugal não existia outra 
familia de egual appellido. 

(*) O avô do autor deste livro teve um irmão, José Mendes de 
~lmeiua. O do texto supra não podia ser este; porque, se em 17 50 
tmha a edade ele trinta annos mais ou menos, não podia ser aquelle, 
certamente muito posterior. 

. Este José Mendes de Almeida, irm ão do avô do autor deste 
livro, teve os seguintes filhos : 

J.o) Padre José lVIencles ele Alm eida, prioi· de Santa Maria, em 
Celorico da Beira. 

2. 0 ) Dr. Antonio Mendes de Almeida, advogado. 

3. 0
) Dr. Cesm· Augusto Mendes de Almeida, advogado. 

E ignoramos se teve outros filhos; e se os supra-mencionados 
ai11da. vivem c se tiveram próle. 
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Muito sentimos que em tempo não nos rrmettessem 
as informações pedidas; mas, se Deus nos der vida e saude, 
publicaremos mais tarde, na segunda edição deste livro, tuç1o 
o que fór averiguado em Portugal. E os parentes, naquelle 
reino, devem esforçar-se pelo esclarecimento desta genealogia, 
que muito interessa tanto aos de· lá como aos de cá .. 

A verdade é que conseguimos deixar ne.stc livro o 
fio para essas avenguações. 

• 



II 

Seculo XIX 

Os JJ!lendes ele Almeida que de Portugal vieram para 
o Brazil, no seculo X IX, foram: 

1.0 ) Fernando Mendes de Almeida; para o Ma.
ranhão, em 1816. 

o Rio 

1860. 

2.0 ) Padre José Leite Mendes de AlmeiJa; · par::t 
de Janeiro, 1870. 

3. 0 ) Pedro Gonçalves Dente; para S. Paulo, em 

§ . :l. o 

. Fernando Mendes de Almeida, filho de João Mendes 
de Almeida e de sua mulher D. Maria Escholastica do 
Couto Torres da Fonseca Hamos C); capitão de milícias, 
n~gociante na cidade de Caxias, em Maranhão, onde falleceu 

(*) De seu consorcio com D. Maria Escltolastica do Couto 
Torres da Fonseca Ramos, João Mendes de Almeida teve quatro filhos, 
todos já. fallec.iclos : 

1. 0 ) Fernando Ment:!es de Almeida, supra-mencionado no texto. 

o 
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aos 20 de Setembro de 1840. De seu consorciO com 
D. Esmeria Alves de Souza, teve seis filhos, dons dos quucs 
falleceram ainda impuberes, e os restantes foram: 

1.0
) Candido Mendes de Almeida. Nasceu no dia 

14 de Outubro de 1818, na então freguezia de S. Bernardo 
do Brejo dos Anapurús, em Maranhão. Era bacharel em 
sciencias juriclicas c sociaes, pela Academia de Olinda, desde 
1839. Exerceu o cargo de promotor publico ela capital do 
Maranhão. E tambem o de professor de historia e geo
graphia no lyceu provincial, 1840 -1854 ; de secretario do 
governo da província, 1849 - 1854. Na córte : o cargo de 
chefe de secção da secretaria de Estado dos negocios do 
Imperio, 1854-1859; o de director de secção da secretaria 
de Estado dos negocios da justiça, 1859 - 1865, em o qual 
foi aposentado. 

Foi deputado á assembléa geral legisla.tiva pela pro
víncia do Maranhão, em 1843, em 1849-1860, e em 
1869-1871. Foi escolhido senador pela mesma sua provinóa, 
em 1871. 

Quer no Maranhão, quer no Rio de Janeiro, foi 

2 . o) Joaquim Mendes ele Almeida, advogado . Casado com 
D. Guilhermina Augusta da Costa, siiO-IlOS conhecidos seis filhos: 

a) Fernando Mendes de Almeida . 

b ) D. Maria Augusta Mendes de Almeida. 

c) Padre João Mendes de Almeida. 

cl ) D. Mn.ria Emília Me1i.cles de Almeida. 

e) D. Amelia Mendes de Almeida . 

f) Antonio Arthur 1\'I:endes ele Almeida, official no exercito 
}Jortuguez. 

3. 0 ) D. Maria da Piedade :Mendes ele Almeida, que foi casada 
com o Dr . Pedro Gonçalves Dente, medico. E tiveram: 

a) Pedro Gonc;alves Dente, do qual adiante se trata ri no texto. 

b) D. l'I'Iaria Maximina Mendes ele Almeida Dente, professora 
1mblica em Portugal. 

4 . o ) D . Maria Maximina Mendes de Almeida, que foi casada 
com Antonio de Andrade Pizarro. 
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jornalista. Fundou e redigio no M aranhão alguns pcriodicos, 
entre os quaes o Brado de Caxias e o J 01·nal Caxiense, em 
Caxias, e o Observado1· na capital. No R io de Janeiro, 
collaborou na S entinella da 11-fonarchict; e redigio, depois, o 
Cor1·eio da T m·de, 1851 - 1852. 

Versado em geograpbia e em historia, publicou o 
A tlas do Impe1·io do Brazil, as lliem01·ias pam a histo1·ict 
do extincto Estado do llfm·anhâv, e outras obras da mesma 
natureza, que seria longo enumerar. (*) 

(*) P ublicou tambem na Revista do I nstituto Histo?·ico, Geographico 
e E thnog1·aphico do Brazil, varias jv[emo?·ias ou .1Yotas sob1·e a histo?·ia 
p at?'iu; entr e as quaes : 

No volume XXXIX, par te segunda : 1876 . 
a) • Quem levou a noticia da descober ta elo Brazil ? > . Pag. 5. 
b ) • O nome da A.me?·ica ser á americano? • . Pag . 19 1 . 

Nesta Nota sobre o nome Ame1·ica, expoz elle completamente a 
questão. Veja-se o que escrevemos na pagiua 30 da parte hi storica deste 
livro, em nota. 

Domina toda a argumentação o facto de Vespucio não t er o 
nome de Ame1·ico, sim o de Albe?··ico ou Amer·ifiO, fil ho de Anastacio 
Vespucio . E t raduzia elle o artigo de Jur.Es MAncou, publicado no 
B oletim da S ociedade Geug?·aphica de Pm·iz, Ju nho de 1875, onde este 
notavel geologo e geographo francez, em viagem aos Estados-Unidos, 
examinou bem a qu estão, e conclui o com a seguinte affirm ação : < Em 
um a palavra, o nome Ame1·ico é americano. • 

Que é americano, tambem o entendemos ; mas por causa do 
mr.wacujá , que, confo rm e a pronuncia indígena, deveri a soar ?1te?·eca-ua, 
• fru cta ôca, com caroços » . E, ueste ponto , aceitamos mais o que 
escreveu J. LuccocK do que as ontras versões. O mamcujá, considerado 
tambem r eligiosamente pelos indígenas, reune a fo rma imitativa dos mar
tyrio s de J esus-Christo . E, como expuzemos nas notas a pags . 40 e 4 1, 
o nome A me1·ica foi dado principalmente ao Br azil . 

Vale a pena fixar este ponto bistorico; e não se devêra aclmittir 
que a geogr apbia e a bistorin, do Brazil continúem a nci:o se1· bmzilicfJ.s. 
Por qu e não guardar o,:; nomes indígenas dos lugares? Por que aceitar 
nomes de P ortugal para villas e cidades do Brazil ? 

Além dessas Notas no tomo XXXIX da R-evista citada, o senador 
C.ANDIDO :lVIENDES DE .ÁLi\IEID.A. publicou, nos volumes XL, X LI e XLII, 
outras sobre João Ramalho, J oão Balés, e as denominações indígenas 
de mai?·s aos francezes e de pe1·6s aos portuguezes . 

Com a r elativa a João Ramalho, como sendo o n ACH.AREL el e 
Cananéa, não podemos absolutamente concordar, como já dissemos e provámos. 

o 



- 484-

Versado em Direito, publicou : Cod(qo FiHppino, 
annotado; A uxüia1· .furiclz',:o, servindo de appendice a aq uelle 
Codigo; Direito civil ecclesiastico b1·azileú·o, antigo e moderno, 
em sita:J ?"elações com o Dh·eito canonico; Direito lllercantil, 
ele José da Silva Lisbôa, annotado, mas cujo primeiro volume 
é · a I-listoria, do comme1·cio, de merito notabilíssimo. 

Seus · innumeros discursos parlamentares constam dos · 
annaes de qualquer das duas camaras legislativas. · 

Era socio bonorario do Instituto Historico, Grographico 
c Ethnographico · do Brazil; em cuja Bevista escreveu muitos 
artigos. 

E tambem socio ele muitas outrns sociedades scicn
tifica.s, litterarias, beneficentes. 

Quando o bispo de Olinda, D. frei Vital, e o do 
Pará, D. Antonio de ·Macedo Costrr, ·com.rareceram ante o 
Supremo Tribunal de Justiça, 18 7 4, foi o senador CANDIDO 
MENDES DE ALMEIDA um dos advogados de Üo excelsos 
prelados. A questão religiosa não teve paladino que o 
excedesse em esforços. 

E ra contlccorado com o officialato da ordem ela. Rosa, 
no Brazil; com a commenda. de Nossa Senhora da Conceição 
de Vi lia Viçosa, em Portugal; com a commenda ela . ele 
S. Gregorio Magno, em Roma. · 

Falleceu no Rio de Janeito, em 1. 0 de Março ele 
1881, quando apenas tomava. o bonel para hir á egreja ouvir 
a missa elo dia. 

De todas as noticias, dadas pelos jomaes ela epocha, 
sobre o seu passamento, não podemos deixar de transcrever 
trechos da que appareceu na Gazeta da Tarde, de 2 ele 
Março de 1881: 

« Do seu partido não quiz senão que o deixasse 
immaculado e que lhe pcrmittisse servir á patria. Foi um 
homem de bem. . · ... Candido Mendes possuía, entre muitas, 
·uma. · elevada. qualidade:- tinha a coragem elas suas opiniões. 
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As chalnças, os meio-risos, as farpas dos máus c os assaltos 
elos ignorantes c grosseiros nada podia contra elle. Affirmn.va 
a existencia de Deus, abertamente, sem que o molestasse 

·ou tirasse-o do caminho da egreja catholiea o epithcto de 
jesuita. Foi mesmo nesse caminho que a morte o assaltou. 
Duas consas, quacsquer que sejam as theologias modernas e 
futuras, quaesquer que sejam as agitações escravocratas elo 
dia,- duas· causas chamaraõ a attenção c o respeito elo 
historiador brazilciro, no futuro, sobre clle: - foi o denodo 
com que, ao lado de Zacharias de Góes c Vasconcellos, 
defendeu os bispos violentados pelo rcgalismo; c a febre 
santa de apostolo com que, ainda por ultimo, no senado, 
com os olhos rasos ele bgrimas c o peito estuante, proclamou 
a libenladc do negro, c bateu a torpe especulação dos 
brancos. Bem haja o homem honesto, erudito c bom 
que deitou-se para sempre. » 

Estava então em Pariz Sua Alteza o Snr. Conde 
d'Eu, quando sonbc a noticia pelos jornacs. Escreveu Im
mediatamente ao filho mais velho esta carta: 

« Pariz, 24 de Março de 1881.- Sur. Dr. Fernando 
Mendes de Almeida.- Consternado acabo de lêr a deploravel 
noticia do prematuro fallecimento de seo prezado pai, o 
·senador Candido Mendes de A!meidÇt. 

« Desde muito com effeito habituara-me a apreetar 
os importantes serviços que lhe deve o paiz, admirando por 
um lado a pouco commum erudição, de que davam mostra 
os notaveis trabalhos por elle publicados, e que o tornava 
autoridade nas lcttras c nas diversas sciencias relacionadas 
com o conhecimento das co usas patrias; por outro, e não 
menos, a ii;Jfatigavel dedicação á causa publica, que delle 
fazia um dos ornamentos do parlamento. 

« Não quero, pois, deixar de exprimir-lhe o profundo 
sentimento que me cauza tamanha perda, apresentando-lhe 
meus sentidos pezames, aos quaes a princcza imperial me 
encarrega junte os della. 

o 
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« Rogo-lhe os transmitta. tambem á sua veneranda 
mfi:i e aceite a expressão de meus sentimentos "de estima. 
Gastão d' 0Tleans. » 

De seu consorcio com D. Rosalina Ribeiro de 
Campos C'"), em 20 de Setembro de 1850, teve somente 
dous filhos : 

a) Fernando Mendes de Almeida, nascido em 26 
de Junho de 1857, bacharel em lettras pelo imperial collegio 
D. Pedro li, bacharel e doutor em Direito pela Faculdade 
de S. Paulo. Casado em 4 ele Agosto de 1880 com D. Anna 
Andrew C"''). Com rlescendencia. C**) 

b) Candido Mendes de Almeida, nascido em 1.0 de 
Fevereiro de 186 6, bac:barel em Direito pela Faculdade do 
Recife, tendo porém feito os primeiros annos .na de S. Paulo. 
Ainda solteiro. 

Ambos são advogados no Rio de Janeiro; alli 
nasceram; e lá residem. 

2. o ) Fernando Mendes de Almeida. Nas c cu na 
então villa. de Caxias, aos 3 ue Maio de 1830. Exerceu 
varios cargos publicas na capital do Maranhão ; inclusive o 
de vice-consul da Sardenha. Foi membro da assembléa. 
legislativa da província, em mais de uma legislatura, 

Mudando-se para a província de S. Paulo, em 1861, 
abi foi eleito, em successivos quatriennios, juiz de paz elo 
districto do sul da parocbia da Sé. Desde 1876 exercia o 

(*) Filha de Antonio Ribeiro ele Campos, que foi deputado á 
assemblea geral legislativa pela provincia da Parahiba; e de D. Antonia 
Baptista de Campos. 

(**) Filha ele James Andrew e de D . Hita Leopoldiua Guimarães. 

c ~ ·**) Esta clescr.nclencia actualmente é a seguinte : 

1. 0 ) Fernando, nascido em 12 de Fevereiro de 1882. 

2 . 0 ) D. Stella, nascida em l 1 de Março de 1883. 

3 . " ) D . Anna, nascida em 30 de Maiõ ele 1884 . 

4 . o ) Canclido, nascido em 11 de Maio de 1886. 
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cargo de bibliothecario da Faculdade de Direito, quando a 
ultima reforma tirou-lhe este posto, on~e desenvolvia maximo 
zelo. Solteiro. 

3.0
) JoÃo MENDES DE ALMEIDA. E' o autor deste 

livro. (*) 

4.0
) D. Maria Elisa Mendes de Almeida. Nasceu 

tambem na então villa de Caxias, aos 12 de Outubro de 
1834. Reside ainda em S. Paulo; para onde veio em 1860. 
Solteira. 

§ 2. o 

Padre José Leite Mendes de Almeida. Naturalison-se 
cidadão brazilciro, quando ultimamente residia na cidade do 
Desterro, capital da província de Santa Catharina. 

Julgava-se fadado ao ensino da mocidade; e, pois, 
logo que chegou ao .Brazil, fundou collegio na cidade .de 
Vassoura~, província do Rio de Janeiro; mudando-o depois 
para a côrte; e afinal para a cidade do Desterro. 

Cogitou de aceitar uma parochia no bispado de 
S. Paulo ; r, com effeito, foi-lhe dada a de Bragança, onde 
·esteve apenas durante pouco mais de · um mez. Renunciou-a; 
c clepois voltou ao Riq de J anciro. 

N atnralisaclo brazileiro, o governo da província de 
Santa Cathariua aproveitou-o para reitor ou clirector do lyceu. 
Fechou, ·em consequenc.ia, seu collegio particular. 

Era muito illustrado. E sabia perfeitamente o latim, 
o grégo e o hebraico, como já deixárnos referido. Foi prior 
de Lourinhã, em Portugal. 

Falleceu em 1883. 

§ 3.o 

Pedro Gonçalves Dente, nascido em a villa de 

(*) Y êr o texto geuealogico VII, da Linha A e B. 
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Per{amacor, Portugal, aos 13 de Agosto de 1843, era filho 
do Dr. Pedro Gonçalves Dente, medico, c ele sua mulher 
D . Maria da Piedade Mendes de Almeida. 

Veio ainda menor para S. Paulo, em 1860. Foi 
interno no seminario episcopal. Não qniz, porém, continuar 
os estudos; p1;eferio a carreira de empregado publico, para 
o· que naturalisou-se cidadão brazileiro. Em concurso, obteve 
as nomeações primeiras para a thesouraria de fazenda da 
província de S. Paulo. Em 18 7 9 foi nomeado em com missão 
para fiscalisar a thesouraria e mais estações fiscaes de 
Santa Catharina. Era já então primeiro escripturario. 

Voltando da commissão em Santa Catharina, o governo 
da província de S. Paulo convidou-o a aceitar o cargo de 
contador do thcsouro provincial. O governo era liberal; c 
elle conservador. Esse facto honra suas notarias habilitações. 
Aceitou; e desligou-se, desde então, do quadro dos empregados 
da fazenda geral. 

Casou-se em S. Paulo, aos 22 de Fevereiro de 
186 8, com D. Fortuna ta Eugenia da Cruz, fi lha do tcncnte
coro~1el Antonio Alves Cruz e de sua mulher D. Anna 
Candida Lessa Cruz. 

Deste consorcio tem tido os seguintes filhos : 

1.o) 

2.o) 

3.o) 
4.o) 
5.o) 

6.0) 
7.o) 

Dezembro de 

D. Anna Rita, nascida em 8 de Janeiro de 18 71. 

Pedro, nascido em 22 de Janeiro de 1873. 

João, nascido em 6 de Dezembro de 18 7 4. 

José, nascido em 7 de Dezembro de 1876 . . 

Fernando, nascido em 28 de Fevereiro de 1878. 

Mario, nascido em 2 de Junho ele 1881. 

D . Maria da Piedade, nascida em 20 de 
1884. 



CAPITULO OITA TIO 

EFILOG-0 FI~ .AL 

Está finda a tarefa, que nos impuzemos, de escrever 
,. este Livi·o ele familia; e, sob certo ponto de vista, bem 

podemos dizer qnc escrevemos tambem uma obra de historia. 
l)atria. Com effeito, se ·as tradições de uma família prendem-se 
intimamente aos factos ou registros publicas, a genealogia é 
bistocia, a historia é genealogia. Por isso, julgamos ccmvcniente 
dividir o LivTo ele Jamilia em duas partes : a histoTica e a 
genealogica.. 

A primeira parte, a histo1·ica, comprehencle : 

1.0 
) As prophecias ele lsAIAS e de outros prophctas 

quanto á descoberta do Brazil, e especialmente do Maranhão, · 
conforme o padre ANTONW VrErRA em sua I-Iist01·ia do futuro. 

2. 0 
) O descobrimento por Pedro Alvares Cabral. 

3.0
) O nome de Santa Cncz substituído pelo de 

Brazil. 
4.0 ) A divisão das terras, e o systema governativo 

nos tres seculos coloniaes. 

Q 
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5.") A razão do nome S. Vicente, dado á capitania 
de Martim Affonso de Souza ; substituído depois pelo de 
S. Paulo. 

6.") A historia da capitania de S. Vicente- S. Paulo. 

7.") O nome JJlamnhãv, corrupção de JJfaram
nhãna-y, j<l existia, antes do descobrimento do Brazil, na 
região que foi depois a capitania do mesmo nome. 

8~ ) A historia do Estado do Maranhão. 

9.") Breve epilogo; no qual é explicado o motivo 
qne determinou a denominação do LivTo de jamil-ia, dada 
á obra .. 

1 O." ) Explicações necessarias ao capitulo terceiro. 

11.") Do~umentos, entre os quaes os importantes 
títulos ele sesmaria de Pedro de Góes e de Ruy Pinto, e a
carta do príncipe regente D. Pedro ao bispo de Maranhão 
sobre a indcpcmleucia. do Brazil. 

A segunrla parte, a gen ealogica, comprehendr, alén'l 
da Introducçfio, que é explicativa das relações de sangue 
entre os paulistas c os povoadores dos sertões ela Dahia, 
Pernambuco, Ceará, Piauhy c Maranh:io: 

1 1.") A espccic humana; raças. 

2.") Os ineligenas do Brazil; suas 
migrações; seus usos, costumes c governo. 

on rrem;· 
i? ' 

suas 

3.") Piq11iroby, maioral da aldêa ele [l ruray, pro
genitor indígena de Amador Bueno de Ribeira c elos Ren;lons, 
por sua filha que, antes do baptismo, vivia maritalmente com 
Antonio Rodrigrics, companheiro de João Ramalho. 

4." ) A Linha genealogica A, que começou no referido 
portugucz Antonio Rodrigues e em sua mulher Antonia 
Rodrigues, filha. de Piquú·oby, ji acima mencionada. 

5." ) A Linha. gcnealogica B, que começou em 
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Antoni o Rodrigues de Almeida, cavalleiro fidalgo da casa 
real, e em sua mulher D . Maria Castanho; ambos portuguezes. 

6.0
) As Linhas unidas A e B, que começaram em 

D. F rancisco Matheus Rcndon, da L inha A, e em D. Maria 
de Arauj o, da Linha B; ambos paulistas. 

A l inha A é nota.vcl por ser a indigena ; nobilitada 
á moda emopéa por Salvador P ires, avô de Amador B neno 
de R ibeira, cuja fi lha, D. Mari a B ueno ele Ribeira, casou-se 
com D . João Matheus Rendon, fidalgo hespanhol, avó ele 
D. Francisco Matheus Rcndon. 

A Linha B realça-se pela fidalguia desde Antonio 
Rod rigues de Almeida; com cuj a fi lha, D . Maria Castanho, 
casou-se com Antonio de P roença ; cnj a fi lha, D . Anna de 
Prornça, casou-se com Pedro Taques; . este, pae ele Lourenço 
Castanho Taques - o velho ; este, pae de Pedro Taques ele. 
Almeida; cuj a fi lha, D. Maria de Araujo, casou-se, como 
acima fo i dcc.laraclo, com D. F rancisco Matheus Rendon, 
reunindo as duas Linhas. 

7.0
) A genealogia da famí lia Jllencles ele A lmeida, 

unica com esse sobrenome em Portugal. A pparecem no 
seculo XVIII, em S. Paul o; no seculo XIX, no Maranhão. 
E somente nestas duas capitanias. · 

No seculo XVJII : Manoel Mendes ele Almeida, 
capitão- mór na cidade de S. Paulo; padre Manoel Mendes 
ele Almeida, protonotario apostolico, vi gari o da freguezia e vil! a 
de Parnahyba ; L uiz :Mendes de Almeida, o qual casou-se e 
fixo u dom icilio na vill a de Acutbia; c José Mendes de Almeida, 
que fo i negociante na já referida cidade de S. Paulo. 

No seculo XIX : Fernando MemlC's de Almeida, 
capitão de milicia.s, negociante em Caxias, para onrle retirara-se, 
já casado na villa do Brejo elos Annp urús, após a proclamação 
dfL Inclependencia, contra a qual combatera. E outros clous. 

8. o ) Epílogo fi nal. 

9. o ) Explicações c rectifi.ca ções. 
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Aincla estamos presos de a.dmiraç.;ío, ao vêr que 
concluímos · rsto Lit·7·o de familia, 'para atirai-o no meio d'e 
uma sociedade subjugada á política feroz dos partidos pcssoaes 
c h especulação dos interesses matcriaes. Fallar a uma tal 
sociedade, n;'i o já de seus vicias o de suas miserias, mas do 
Brazil, de suas de~grnças, ele suas tradi ções, de suas .gloria.<;, 
é · expór-se ousadamentc á colem ele uns, ao desdém Jo 
outros, á inclifferença de muitos. 

Esta nossa sociedade não quer saber senão do que 
pode f'atisfazer uma am biçii o, uma vaidade, um interesse. E 
a esse estado morhiclo foi levada pela. inercia ou pelo 
rlesanimo do poder i'upremo, abandonando-a na trilha da 
pol itica ::;em Íll éa,:, ch administraç;1 o sem regras, das finanças 
f"em medirias complexas, c apenas de expedientes e de 
pal·liativos que, logo depois, aggravam o mesmo mal que 
ministros charlatiies c ineptos suppunham ter curado. 

E:ta immensa poclridt'ío não podia deixar de produzir 
afinal a fermenta ç<io de baixas paixões paTtidaTias, para 
substituírem o espú·ito polz'tico, unira que deveria animar 
govemos c partidoR. O resultado tem sido uma lucta inler
minaYcl de antagonismos pessoacs, que tudo csterilisam. 

E', em verdade, esse um farto lastimavcl : -- o elo 
inflqxo prejudicial elas baixas pai:\éões particlarias, sempre 
violentas .c desorganisa(.loras. E t êm sido bes os seus cffcitos 

. que b:io sido esquecidos cot11pletamcnte os interesses nacionacs, 
ele ordem moral. Por exemr.~lo: --a. instrucção, ha muitos 
a1mos, soffrc reform as de todos os moldes; mas o nivel 
bni,;..;a mais c mnis, porque a falta é de professores aptos, 
ntio de regulamentos. Por isso mesmo, j it mui raros são os 
nossos homens de lettras. Os que entregam-se ·a estudos 
historicos patrios t êm desapparccido, m1s ap6s outros, nas 
som bras da morte, ou nos desgostos da ·indiffercnça social. 

Uma sociedade materialisada, sem crenças, sem icléas, 

~ 

I 
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procurando libertar-se de todas as tradicções para subgcitar-sc 
a ser pnswncl!'a de todas as utilidades, desanimou os nossos 
litteratos. E o peior foi que até o caracter l)ercleu a 
grandezél, á falta de pensamentos elevados e nobres; porque, 
na phrase de um illustre bispo fr;mcez, - quan<lo o espírito 
desce á poeira e á lama das paixões aviltantes, o coraçii.o, a 
alma inteira se baixa m na mesma· proporção. 

Por Deus! A nação brazileira insta por uma reanimação 
moral. 

Ao nosso vêr, sabendo que as clescripções ele luctas 
hcroicas, a rccordaçã o de velhos costumes, a piedade para 
com os avós silo o rcmcdio mais cfficaz pa1:a. o curativo elas 
na ções abastardadas, - ao nosso ver, dizemo.<;:, outro meio não 
ba senão revolver o passado, illuminar as figuras desses tempos, 
cYocar, para bem dizer, os heróes indígenas, re:acccnclendo 
ass1m as nobres paixões desmaiadas deste povo. (*) 

(*) Este capitulo é, quasi inteiro, mas r efundido, o diseurso 
pronnndado" pelo autor na sessão littera ria, de 1 O de Outubro deste · anno 
ele 1886, em sua casa, sob a presidencia do Dr . Americo Drasiliense de 
Almeida Mello, autor das Lições de l!isto1·ia pat?·ia. 

- Foi nessa sessão li ttern.ria que, lembrada a idéa ela fundação de 
uma soeieelaele em S . Paulo para. estudos llistoricos, foi aceita a da 
• Sociedade dos Homens de Lettras de fl. Paulo • . Com effeito, está já 
fundada com grande numero de soei os. Sua administração é : 

Mello. 
H ·esidente lwnorcwio, o Dr . . Americo Drasiliensc de Almeida 

P1:esidente ~(}'ectivo, o Dr. João Mendes de Almeida. 

Vice-p?·esidente, o co nego Manoel Vicente da Silva. 

1. o Sec?·eta?·io, o Dr. Drazilio Augusto Machado de Oliveira . 

2. 0 Sec?·eta?·io, o Dr. Martim Francisco Ribeiro de Andrada. 

Tltesozweiro, o Snr. Manoel" José de Araujo Costa. 

llibliotltecm·io, o Snr . Jesuino da Silva l\'Iello. 





CAPITULO NONO 

Explicações e rectificações 

No caso de ser necessaria uma segunda edição desta 
obra, pareceu-nos util assignalar mais algumas rectificações 
indispensaveis, além das já feitas no capitulo X da parte 
historica . E tacs rectificações devem ser desde já consideradas 
pelo leitor. 

Pag. 3 8, nota primeira. Devem ser supprimidas as 
palavras ou o período: « Ca,da caba,na, ou óca, se era pam 
uma so familia, a llenominavam t~jupab; se para mais 
famílias (c em geral accommodava vinte a trinta familias ), 
era t~iupaba. » 

A raziio rla suppressão desse período está na nota 
segunda, á pag. 387. Esta nota segunda, á pag. 387, será 
reduzida ao seguinte: « Deve ser t'aiupa, com o T anteposto 
ao substantiYo aiúpa, ou 'njupa: « os ela cabana ». Alguns 
pronunciariam t'aúrpcf, ou t'ajupá. >> 

Confira- se o texto, á pag. 31 G. 

·. 
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Pag. 314. Onde se lê : « Os filhos bastardos, conforme 
seu sexo, tinham a denominação geral - mfí-çatifcoe1"a ou 
am'l:t-çatilcoe1·a, « filho ou filha de borra ». Lêa-se : « Os 
irmãos bastardos, conforme :;;eu sexo, tinhani a denominação 
gera l - mft-çatz"lcoeTCt OU Wnu -çatilcoeTCt, « irmão OU Ü·mii, · 
ele borra >> . 

Por um descuido no texto, escapou essa troca por 
.filhos, filho ou filha, em vez de ú·mãos, i·rmão ou innli. 

Pag. 34 7. A nota, que está nfSSa pagma, deve 
passar para a png. 29 8, corrcspondendo á palavra tupi-nà-lci, 
na terceira linha do texto. 

Passando essa nota p·ara a pag. 298, é dispensado o 
prriodo final: « Confiram-se coni esta explicação o texto c 
as notas, nas paginas 298 c !2"99 . » 

Pag. 28. Por engano, a obra do padre JosÉ DE 
J\1oRA ES foi citada incorrec tamentc na nota segunda. Deve · 
ser corrigida a denominação para 1-Iistm·ia da Companhia de 
JesHs na ~~.:xtincta província do .Lllanmhcio e Pm·cí.. 

r 

Pag. 107. Por engano, escapou a citaçiio da obra de 
frei GAsPAlt DA. J\1ADRE DE DEus como jJfemoTÍas pan~ ct 
Mstm·ia da capitania de S . Paulo, em vez ele. S . Vicente. 

Pags. 31 c 120. A obra de BERREDO, citada em 
notas, eleve ser Annaes hist01·icos do Estado do . )1!arill0iío. 

Pags. 57, 92, 111, 123, ·126, 354, 373 ç _outra·s. 
A obra de AzEVEDO JYfARQ.UES, . ahi citada em nota, é 
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. a que tem o titulo- .Apontamentos historicos, ,qeo_q1·aphicos, 
biogmphicos, estatisticos e noticiosos da provzncza de S . Pcwlo. 

A provcitando a oppoitmiidadc, vamos cmcnclar alguns 
lapsos de ,revisão, mais salientes. · 

Pag. 33, nota: levamam, levavam. 

Pag. 78: qusz, quas1. 

. Pag. 292, nota : ~L\.LOC, MADOC. 

Pag. 302: polinésia, polynésia. 

Pag. 372, nota : Lima, L una. 

Pag. 37,'3, nota: de .Azevedo, de Azcrcdo. 

Pag. 418, nota : Pa1·nahiba, Parahiba. 

Pw '~::> ' 462: Ant1·an, Autra.n. 

Pag. 464: A pilitica, A política. 

E outros raros erros de orthographia c de virgulação 
que o leitor verificará c corrigirá por sr mesmo; como por 
.exemplo, 1·asão, quazi, etc., etc. 

Resta-nos dar graças a Deus; e pedir-Lhe vida c 
saudc, para que possamos fazer a segunda edição. 
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