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INTRODTJCÇAO 

~~~~~~~~~~ 
~ j( l:S ~G)tJ~(ii).)'.Q_.,}./" 
@.l<';~ 
~·i.!>~~'lWt>-

:·~B~ ' . . 1· . A' ~~ RAZIL e um pmzsem 1tstorra. te o presente ne· 
~~nhuma obra existe que consubstancie o espírito geral 

~~ de cada época de nos:a civilisação, dos c:contecirr:en· 
~~9 tos do passado , ela vida moral e evolutiva das dt ffe · 

"1'~} rentes phases por que temos atravessado. 

E ' que estamos distantes do momento da · arte historie ·:' , 
Q 

por isso que os materiaes esparsos e os factos não .reunidos 
oppoem-se ao encargo do juiz que tem de j ulgal-os 

..,. COLl1 vistas proprias, e de accôrdo com a variabilidade 
o· de aspecto e carac ter das no:3sas populações . 

" A ausencia completa de ord em nos trabalhos que entre 
nós se annunciam com taes pretenções, que não mani
festat11 a observação nem o ·estudo methodico, porém tr a

.., dições mutiladas e pesquizas incompletas, confirmam o 
nosso dizer1 avi~oracto com a Chronica geral do Bra:{JlJ 
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VI INTRODUCÇÃO 

narração de factos sem commentarios, para serv1r de con · 
tribuição á historia nacional. 

E não foi preenchida essa lacuna por meu venerand) 
Pai, não porque lhe faltassem a perspicacia do philosopho, 
o interesse dramatico . despertado pela luta das raças e 
maravilha da natureza, o conhecimento seguro dos homens 
ao serviço das idéas. Possuindo thesouros que constitui
riam a riqueza de uma geração de histo riadores, teve 
pressa de entregai-os á Patria na Clzo1·og raphia riisto
rica, B1·aiil-Reino e lmperio, Independencia, Bra:{Jl His· 
torico e um sem numero de biographias, documentos, 
memorias, pamphletos e artigos de jornaes que por ahi 
correm, que, sem a sua lab~riosa actividade, seriam inter
valloo nunca suppridos. 

Se nos voltarmos para o passado evocando as sombras 
laureadas dos que se occuparam. de semelhantes assumptos, 
quem mais alto encontrarem.os do que o severo autor ', 
da Ch1·onica geral, a cuja voz poderosa reproduzem-se 
as scenac; da conquista e das primeiras invasões, assistimos 

cheios de horror ao lugubre interrogatorio dos Incon
fidentes, resurgem do chão do patíbulo as cabeças .lívidas 
e impassíveis dos martyres de 17 e 24? 

Mais do que elle, quem deu nova direcção á torrente 
de idéa,;; patrimoniaes, familiarisando -nos com grandes vultos 
de nossa historia política, até então desconhecidos, impri
mindo nos acontecimentos physionomia m<ns distincta, 
fórmas mais regulares? 

Entretanto o operoso escriptor, que concentrava . em 
si a sciencia. da historia e o genio do histor iador, deixou 
de sel-o, devido isso por certo á exuberancia da sua mesma 
força. E quando el\e, depois da publicação deste livro , 
dispunha-se a esculpir os primeiros traços no seu co
losso- A Historiado Brazil- a morte cresceu-lhe aos pés 
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INTHODUCÇÃO VII 

e o ~rtista, atirando o escopro aos ares, cahiu fulmi
nado, servindo-lhe de lapida os fragmentos espalhados 
de seu monumento. 

Pela grandeza das lascas desbastadas, quem não a di vinha · 
no bloco uma estatua de Jupiter Olympico? ' 

O que prod uzirnm sc~1s antecessores não nos parece 
que possa ser equiparado ao que elle nos deixou. Durante 
o fecundo período de r7So a r83o, a nossa historia litte
raria não registrou publicações de mais valor, com vistas 
mais generalisadoras, abrangendo maiores proporções, com 
relacão á cadeia dos ·acontecimentos. . 

A asserção é facil de provar e a suspetçao de que 
podemos ser acoimados pelo nosso caracter de filho impõe 
fazel-o. 

Não temos uma historia, dissemos; e é verdade. A profu
são de trabalhos no genero que se nos deparam desde a 

o segunda metade do seculo xvm até hoje, nos produzem 
o effeito de uma enorme galeria onde se encontram esboços, 
ao acaso, de um tod\1 , por acabar e fundir. 

Começando pelo mais antigo dos nossos chronistas in
cluídos na data acima ( r7So a r83o ), Fr. Antonio de 
Santa Maria Jaboatão, é de m erecido apreço a Ch1·o
nica da P1·ovincia ou No110 Orbe Seraphico. Mas a esti
mativa de seu livro não vai além da historia lo~a lisada 

de sua ordem, servindo-lhe de accessorios -lendas, peque
nas descripções e noticias. 

~ 

o 
Pedro Taques, escriptor de estylo facil, collocou-se 

emo outro ponto de vista para descortinar a historia: 
delle existem a Histon·a da Capitania de. S. Vz"cente, 
cuj o limite o titulo determina, e a Nobil iarchia Paulis
tana. 

Apezar dessas composições marcarem tll11. passo adian-
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VIII IN'l'lWDUOÇÃO 

tado no caminho do nosso nicionalismo, a sua esphera. 
é restricta. 

Collaborou efficazmente para nossa historia geral tra · 
tando da fundação da cidade do Rio de Janeiro, assigna

"lando a estupenda empreza dos bandeirantes nos sertões 
da província de Goyaz, e a sua Genealog ia é o nosso 
mais escolhido documento demograp:1ico. 

Fr. Gaspar da ' Madre de Deus é um autor contestado; 
Sylvio Roméro não reconhece authenticidade em todas as 
producções a elle attribuidas e discute-as. 

Como exemplo de seu estylo, cita com louvor o episodio 
de Amador Bueno, o mais interessante de se us trechos 
historicos. 

A respeito de monsenhor Pizarro, outr'ora celebrado 
historiador das Memorias do Rio de JaneiTo, o joven 
e illustre critico da Hisloria da Litte1·atzwa B1·azJlez'1·a, 
no capitulo consagrado aos historiadore:::, pronuncia-se da 
maneira seguinte : 

« As lYleinon'as do Rz'o de J anei1·o não passam de um 
repertorio de noticias para nossa historia. Não são uma 
obra methodica e muito menos artisticamente feita. 11 

Apezar do desfavor de que a critica tem cercado as 
Memorias para servir á hz"storia do 1·eino elo Brap·t do 
conego Gonçalves dos Santos, achamos sabor nesses es
criptos: elles nos fazem conhecer a transição da colonia 
para o Imperio, descrevem -nos o bem-estar que havia 
naquelles tempos em que o povo, na apparencia ao menos, 
era feliz. 

O tom elogiativo das suas Memon"as justifica a defi nição 
do · grande critico, que considera a historia nacional an tiga 
«a enumeração dos rei s da metropole e dos governadores 
da colo11ia, a biographia elos missionarios, a chronica das 
ordens monasticas~». 
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INTHúD UOÇJÃO IX 

Neli e, como nos mais historiographos da época, só temos 
a respigar aqui e alli um episodio, um facto, urna nar· 
ração; o conego Gonçalves dos Santos, com mais direito 
do que Pizarro merece ser lido pela ·mocidade. 

Escreveu · elogios;, mas descreveu as festas da colonia 
e do primeiro reinado. É o que se tem a aproveitar delle, 
e já é alguma cousa, 

As ob11as de Balthazar da Silva Lisboa são devéras 
notaveis pela erudição que as alenta, sobretudo na parte 
ethnographica. O sabio bahiano trata das raças americanas 
com proficiencia relativa a seu tempo, superior mesmo 

. l 

pois desdobra em seus estudos indagações e conceitos que 
ainda subsistem. 

Para competir com este, destaca -se o Visconde de S. L eo
poldo, litterato e historiador, con·ecto, imaginoso e de 
instruccã'J elevada. Os Annaes da Provincia de S. Paulo 

• > 

0
não comprehendem sórnente factos, mas dão conta de situa-
ções topographicas esclarecidas pela geographia e das ma
terias de que se com poem os t errenos, da posição dos 
mesmos, idade, fôrma e revoluções. 

Passando por alguns outros historiographos, é justo não 
esquecer Ayn:s do Casal e Ignacio Accioli, especialmente 
este ultimo, com as suas Memon·.1s historieM e politicas 
ela provmciçz da Bcdzia e C!zorographia Pm·aens.e, Dbras 
de firmado interesse pelo merito da observação. 

Varnhaaen e Pereira da Silva chamaram a si as glorias D 

de historiadores, que não S<l bem os se com razão; como 
systema, como methodo, corno arte, achamos a Historia 
geral do B1·a:;,i f e a da ·Fundação do lmperio tão distan
ciadas da Ht'story of B1·asil de Robert Southey (*), que sup-

(") Est.n. lJ.1Eign1fica C·hl':J, r~or ir.cur~-:l;cncin de t: I. Garn:er, foi tnHluzicla 
magi:;tralmcnLc pelo Sr. Dr. Luiz de Custro, homem de letras erudito 
e reclactor-chefe do Jo?'nctl elo Co?rvlne?·cio. 
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X IN1'HODUCÇ!]~_o 

pom.os o autor inglez um bom. modelo, deficiente na actua

lidade, pela falta de documentos descobertos depois e pu

blicados pela Revista do Instituto, por meu Pai, Joaquim 
Norberto e outros. · 

Mas será tudo isso .a histeria nacional? 

Annuas, chronicas, monographias, biographias, memo· 

rias, historias parciaes e sem concepção, particularisam a 
grande alma popular, turbilhonando em suas origens, no 
conjuncto de suas m anifestações , dependendo das contin

gencias da acção e da influencia dos meios? 

- Não, mil vezes não. 

Se assim fosse, o escriptor da Chr·o,zica geral seria o 
nosso unico historiador , peis feriu todas as teclas , dedilhou 
todas as cordas ... 

Não h a um acontecimento de nossa existencia colonial 
que elle não registrasse; uma floresta virgem cujas pai- . 
zagens não illustrem as suas paginas i um rio gigante que 

não venha rugindo rolar sobre essas laudas que lhe servem 
de leito; a voz de uma tribu, de uma raça selvagem, que 
não ech ôe nas abobadas sem architectura de suas con
strucções inacabadas. 

Ao lel-o, habituamo-nos pouco a pouco com as indivi
dualidades e factos exhibidos em suas narrações , com pre
ci são de generalidades e minucias i e pelo criterio de suas 
opiniões , pela verdade do.> do:umentos em que baseia os 
seus r aciocínios , nos identificamos faciltnen te não só com 
as occurrencias e persOLugens historicos , mas ainda pelo 

amor que elle consagrava á SLlfl. terra e á sua gente : 

" Eu desta. gloria só :fico contente, 

" Que :1 minhfl terra ttmci c Í1 m inhn: gente. '' 

O juizo austero de meu Pai; o seu incandescente enthu-
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INTlWDUCÇÃO XI 

siasmo pelas causas do paiz, e, sobretudo, a consciencia 
de que seria na oosteridade uma testemunha a depor, 

L 

fizeram com que se levantassem contra a sua franqueza 

inquebrantavel vultos proeminentes do primeiro e segundo 

reinado, por isso que lhes trazia como corolarios da vida 

publica singularidades características da vida particular. 

Emquanto a isto, não seremos nós a atirar-lhe a pedra : 
pontos de reparo, adaptados pela critica moderna com 
applicação á lit teratura, nenhL1ll1 direito temos a aban

donai-os, quando se trata de historia. 

Observador directo da decadencia da Patria; na prívança 
dos velhos que prepararam e batalharam na Independencia ; 

ledor paciente de todos os archivos, quando elle conta é a 
tradição quem falla, quando elle escreve é uma synthese 
de desanimo ou uma denuncia accusadora. 

ic Acnditava meu Pai que o Sr. D. Pedro II não tinha 
·o bastante prest igio para conjurar as tempestades que elle 

o 

o 

o 

proprio amontoara nos horisontes patrios, e criticou o seu 
reinado e os seus homens; appellando para um_ outro 
systema de governo, mas não encontrando um. chefe de 
partido que fosse ao mesmo tempo um chefe de guerra, 

uma convicção política, que não fosse exterior, descreu 
dos homens e dos partidos o 

Refugiado_ no passado, com a fronte apo'iadá sobre os 
capiteis das nossas instituições derrocadas, verberou os 
poderes publico<; e responsabilisou o chefe do Estado como 
o ctJrretor supremo da nossa corrupção moral. 

Po.r vezes a fronte do historiador illuminava-se como 
a de um propheta eleito: Era D aniel que vaticinava a 
destruição da Cidade Santa ! Para o conviva mysterioso 
dos festins do rei babylonio as setenta semanas se haviam 
passado; para o escriptor d2. Chronica geTal do Bra{il 
ainda faltava a ultima. 
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XII INTROD UO ÇÃO 

De um lado os Persas; do outro o estrangeiro! ..• 

Nos seus longos extasis , quando o seu olhar inspirado 
derramava-se por sobre as ruínas humilhadas do presente, 
clle ad iantava-se como um fantasma, e, de bruços , so 
prando as cinzas ainda fumegantes dos martyres de outr'ora, 
aquecia os labias aos fogos vivos que dellas se ateavam. 

No meio das solidões o seu espírito, retrocedendo, escla
reci a o rio das idades .. . 

A qui erJ. Cab. a! c a descoberta ; Anchieta q uasi uma 
divindade e V ieio quasi um apostolo . .. as povoações 
espanejando-se <1:> primitiv<1s auroras , com seus moradores 
e suas escolas indianas; alli os governadores e os colono 1 

os escravos e os levantes , a flores tas cheias de Deus e as 
cidades cheias de homens ; acohí um pensa menta de liber
dade , a consp iração e o cadafa lso , o sangue dos ·suppliciados 
na forca das praças e os gemidos dolorosos no fundo das 
masmorras -- E' a Chorographia I-l istorica f 

Mas as raçJ.s amalgamam-se, as instituições da me· 
tropole t ransplantam-se para a cotonia, a mestiçagem bor 
l' orinha e combate, os gra ndes homens, transpondo a 
co\onia, constroem a nossa emancipação pol ítica - E' o 
JJnu-Jl-Reino e B1·a{illmpen'o f 

Depois a agitação, as ambições, o dialogo dos vícios , o 
pa tr iarchado , a dtscussão e uma cwta comprada -E' a 

/z?dependencia e o lmperio do B1·a~il . . 

Esta transição em nosso regimen governamental levou o 
historiador a pesquizas complicadas, a conj ecturas forrrmla
das sobre informações conte .... t aveis , de sorte que as giga n -· 
t escas figuras de Pedro I a dos A ndradas são amesquinha· 
das em suas proporções legendarias. 

Não obstante foi uma scena épica em que a Bahia, como o 

o 
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TNTRODUCÇ.ÃO XIII 

côro da tragedia gregêt, respondia com uma instrumen
tação de bo.mbardas ... 

LoFlge de estabelecer-se a ordem e a paz, os aconteci" 
mentos, ao COntrario, SUC'Cedem-se com fragor ... 

A dissolução da Constituinte é um brado de alarma 
para os partidos. Como bandos de aves que emigram, 
realistas liberaes e republicanos demandam o Sul, levando 
comsigo idéas separatistas! - E o Imperio perde a Cispla-
. I tma .... 

Em r8z3 o Club de Pernambuco organisa-se no mys
terio de uma sociedade secreta e ameaça com a rebellião 
os dias do Imperador. 

Os que se abatem no Norte, sahidos da lndependencia, 
mas formando um scisma, diffundem por toda a parte a 
anarchia infrene e aterrador3.. A Bahia os recebe e arma 
a sedição militar de r 824; Pernambuco os acolhe -a elles 
'íJ.ue entregam nas mãos da revoluçáo o estandarte daRe 
publica do Equador. 

O Brazil deixa escapár Montevidéo e assigna tratados 
com as potencias européas ; a lndependencia é reconhecida 
e os archotes da guerra, suspensos pelos sediciosos, en· 
tornam na atmosphera luares sinistros. 

Emquanto a tempestade rugia lá fóra, e o v:ento da con
flagração assoviava batendo com as azas rotas e hecücas 
nas vidraças do paço da Boa Vista, Pedro I - que foi um 
heróe e que queria ao Brazil- patria de suas aspirações e 
de S~;;u unico amor, escrevia á Marqueza de Santos ( -'~-): 

« Meu amor, e Meu tudo.. . «No dia em que fazia trez 
annos que eu começei a ter amizade com mece assigno o 
tratado do nosso reconbecim.ento como Imperio: por Por" 

( ;,. ) A orthogmphín. é a elo 11utogr!1pho e ele tod!1 essa curio$a corres
pon.dencia que existe em nosso poder. 
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XIV I N 'l'ROD U CÇÃO 

tugal. Hoje que mecc faz os seus vinte, e sette recebo 
a a;radnvel noticia q ue no T ej o tremulára em todas as 
emb arcaçoens ne lle surtas o Pa vilhão Imperial effeito da 
racti fie ação do T t-atado por EH~-e i lli eu Augusto P ay. 
Qu anto ha para notar huma tal combinação de acontec i
mentos políticos com os nossos domesticas, e tão par 
ticulares ! ! ! ! 

(\ A qui ha o que quer que seja d e mis teriozo <pe eu 
ainda por hora não devizo; mas que endica que a P rovi
dencia vella sobre nós (e se não ha pecado) a the como 
aprova a nossa tão cordial amizade: com t ão celebres 
combinaçoens. Como Estou certo que mece toma parte, 
e bem a peito nas felicidades ou in fe licid:1des da nossa cara 
Patria por isso tive a lem.bcança de lhe es crevet~. 

<< Este !': eu fiel constante disvellado agradecido, e verda
deiro amigo e muito do fundo d'altna.- O Imperado1·. 

u P. S.- Não responda para se não encomodar, e perde~ 
a carta ser tão grande, e maior que fou sse ainda não dizia 
o que querem dizer taes combinaçoens. )) 

E nada o perturbava .. • 

Sobranceiro ás forças colligadas, indifferente aos odios 
das facções, em luta com os vultos mais proeminentes de 
nossa historia politi.:a, o joven rei nunca servira de joguete 
aos partidos, porém. a elles se impunha pelo absolutismo 
de sua vontade e pela grandeza extraordinaria de suas in
tuições geniaes . 

Pedro I força os domínios posteros, tendo como uautos 
os alaridos das revoluções e o espectro ensanguent~do dos 
martyres; mas o seu braço poderoso liber~ou um. povo, 
deu-lhe uma Constituição e fun::lou um Imperio l 

- E ' que o homem não Ltz os tempos ; delles é uma 
resultante e nada mais. 

o 
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Percorrendo as vastidões da historia, registrando todos 
os factos e datas, fazendo considerações amplas e histo· 
riando a seu modo1 no segundo volume, as intimidades do 
primeiro reinado, · a Chronica geral do Brazil revela a pos
sante cerebração de um escriptor, cujo perfil avultará no 

futuro como uma das mais rutilantes glorias nacionaes. 

Ahi ficam as suas obras, que são o legado de sua alma 
á Pdtria e á Humanidade. 

Me!lo M 01"aes Filho. 

o , 
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O illustrado historiador brazileiro, Dr. Alexandre José 
de Meilo Moraes, nasceu na cic1ade das Alagôas, antiga 
capital da província c1o mesmo nome, em uma das casas 
á rua da Matriz, lado sul, quasi a chegar á rua do Carmo, 
em 23 de Julho de 18 L6, tendo por pais o capitão-mór 
Alexandre José de Mello e D. Anna Barboza de Araujo 
Moraes e por parente proximo o eminente philologo 
Antonio de Moraes e Silva ; é um dos alagoanos senão 

," " dos brazileiros que mais honram a patria. 

o 

o 

Orphão aos 11 annos de idade, por ter sua mãi fal
lecido a 20 de No vem bro de 1826, e seu pai a 13 de 
Maio do seguinte anno, passou aos cuidados de seus tios 
os Revds. :B'r. José de Santa Therez:a, carmelita, e F r. Fran
cisco do Senhor do Bom:fim (franciscano), na provincia 
da Bahia, onde depois c1e cursar humanidades, matri
culou-se na Faculdade de 1\fedicina, e recebeu o gráo de 
doutor no anno de 1840. · 

Logo nos primeiros annos manifestára o joven estu-
dante muita appliéação e gosto pelos estudos, dando 
príllvas de muito ta lento e amor pelas letras, sendo 
certo que aos 17 annos de idade já leccionava rhetorica, 
geographia e outros preparatorios. 

Depois de graduado doutor e já casado, regressou á 
sua província que tanto amava, e ao aportar a praia do 
local do seu berço, na :magestosa Manguába, e ao desem
barcar depois de 12 annos de ausencia no caes deno~ 

" ' 
e o o 
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minado do Mestre Francisco, com o coração cheio c1e 
· prazer por pisar novamente a terra de seu nascimento, 

commovido manifestou-o com significativo affecto : ajoe· 
lhando-se alli, beijou o solo. 

Motivos fortes dominaram-lhe os desejos de ahi pousar · 
por longo tempo, e teve de regressar a Bahia, onde 
firmou então resic1encia, e teve os frnctos de seu con
sorcio com a Exma. Sra. D. Maria Alexandrinn, de Mello 
:Moraes, e foram : 

D. Alexandrina Maria de Mello Moraes. 
D. N orberta Maria c1e Mello Moraes, faJlecida a 17 de 

Setembro de 1881. 
Dr. Alexandre José de Mello Moraes Filho. 
D. Clorinda Maria de Mello Moraes ( fallecida ). 
Ahi começou em 1843 a manifestar natural propensão 

pela imprensa, estreando na jornalística para vulgarisar 
idéas que alimentava, tomando em f!eguida parte activa 
!!.a redacção do Corrreio lJ!I.e?·cantil, em cujas columnas 
galhardamente defendeu, como politico filiado ao partido 
conservador, a causa dos amigos implicados na revolução 
de 1844 nas Alagôas, tentame que continuou ainda no 
segu~n.te anuo nas do Me?"canUl, cread.o alli (Bahia), 
para tal fim, por conta propria. 

Desc1e então a poli ica~ a religião, a medicina e as 
sciencias physicas e naturaes eram diariamente dis
cutidas por elle em seu jornal. Pelos annos de 1847 
apresenta-se alli o . talentoso cirurgião portuguez .T oão 
Vicente Martins, espalhàndo os princípios c1a homwo
pathia; o Dr. Mello Jvioraes sae-lhe ao encont.ro com
batendo a propaganda com tenacidade e prudencia, ao 
mesmo tempo que acompanhava e investigava. dos resul· 
tados praticas, até que, convencido pelo testemunho 
dos factol3, abraçou as doutrinas de Hahneman com a 
sinceridade que o honra, das quaes tornou-se adepto 

\. 
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fervoroso e convencido, e extremo defensor theorico e 
pratico. 

Foi então que fundou o seu Medico do Povo, no qual 
l argamente escreveu por mais de dons annos sobre a 
nova medinina, apresentando ao publico os resultados pra· 
ticos diariamente obtidos na sua clinica, até que mu
dando a residencia para esta Côrte no anno de 1852 ou 
principio de 1853, suspendeu a mesma publicação alli , 
para aqui continuai-a em 1864, combatendo de novo pelos 
motivos que referiu no artigo de apresentação do primeiro 
numero, distribuído a 10 de Janeiro : 

" Um longo armistício fez que nos descuidassemos 
do inimigo, porque suppunhamos que diante das ver
dades que os factos têm demonstrado, não seria majs 
necessario combatel-o de frente ; porém agora que trai
çoeiro lançou mão de novas aggressões, ou antes, per
seguições, apparecendo acobertado com o manto da lei, 

"' convém que nos apresentemos para recebermos de frente 
os golpes que nos quizerem atirar. Não rejeitaremos a 
discussão sobre qualquer assumpto medico, litterario 
ou scienti:fico, porque, mercê de Deus, ainda não vol ~ 
tamos o rosto a quem nos aggredisse, m6rmente sobre 
crenças que affagamos, etc. " E c0ncluiu, dizendo : 
''além das ma terias qne forem proprias aos :fins desta 
publicação, archivaremos noticias e documentos impor
tantes ela historia civil e política do Imperio do Brazil, 
que julgarmos não poc1erem por excesso de materia 
entrar no contexto da nossa Cho?·og?·aphia Historica ''. 

Já então, além do estudo das materi'as de sua profissão 
que diariamente discutia, o Dr. Mello Moraes aprofun
clava.se no enredo ela historia patria, sondando os 
valiosos specimens ined.itos qne em grande numero pos
suía, e de q ue chegou a ser o mais rico depositaria do 
Imperio. 

Teve que suspender es ta publicação com o n. 78 do 

o 
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2.0 anno, em 2 de Julho de 1865, e em satisfação disse 
que, nào contando senao com limitac1issimo numero de 
assignantes, qzw 1nal af?.tclantm as clespezcts de cinco 
n?.&'i1Wros, não era possível continuar por ter, sobre ás 
mesas dos seus typographos, paginas da Oh01·ographia 
a um anuo quasi por imprimb:. Nesse numero conta o 
n egocio do projecto de auxilio proposto á CamaTa elos 
Srs. Deputados, 11elo illustrado advogado seu comrn:o
vinciano, o Sr. Dr. José Angelo lVIarcio da Silva, e que, 
não obs tante o chronico adiamento, continuava a publi
cação da dita Clw?·og1·aphict por conta propria. 

Em 1868, pol' occasião da reversão dfl política, com 
a ascenção elo pa1'ticlo conservador, a província das 
A lagôas pagou ao filho que della, nunca se esquecêra 
por um s6 momento, divida sagt'ach, c1istingninc1o-o 
com uma de suas cadeh·as do parlnmento temporal'io. 

São numerosos os seus trabalhos sobre histeria patl'ia, 
medicina e sciencias accessorias ; como verdadeiro apos· 
tolo éla civilisação e elo progrAsso, nenhum outro bra
zileiro o excedeu, produ zindo mais! Quasi todos esses 
escriptos, onde a par elo venerado nome e naturalidade 
que não cessava de evocar com amor~ se lê a constante 
legenda : 

" Eu destaglor·a só fico contente, 
Que a minha terra amei e a minha gente. " 

foram l1ados á publicidade por sua propria conta, o que 
importou na absorpção de quar:Ji senão toda a sua fortr!.na, 
que chegou a ser avultada. 

Nos quarenta e clous annos que deconeram desde a sua 
formatura , não passou um em que não trouxesse ao 
c1ominio p ublico o fructo ele suas meditações e de seus 
acurados estudos, filhos da mnüa constancia e patriotismo, 
r ealmente admiraveis. 
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Laborava diaria e simultaneamente quasi nas sciencias 
medicas e naturaes, na litteratura e principalmente na 
historia de~ta patria •que tanto amava, e que tanto se 
esforçou por fazel-a conhecida, sendo digno de nota 
( dit:Jse um dos notiüladores cll> infausto passamento), 
que ~em o jornalismo que nunmL abandonou, nem a 
medicina ele que até o ulbimo. dia tirou os meios de 
subsistencia, foram a l)l'6L)Ccupação absoluta de sua vida ; 
a procnra da verdade na pesquiza dos factos pelos ar· 
chivos, cartOl'ios publicos e biblinthecas passava grande 
parte do tempo, ·destrinchando alfarrabios p, protocollos, 
decjfrando gregontins d::t antiga linguagem tabelleôa. 

Não se imaginam as riquezas que o Dr. Mello Moraes 
amontoou em autogra.phos, chronicas, roteiros, sesmarias, 
biographias, testamentos, escripturas, processos celebres, 
pamphletos, collecções de ant1gas gazetas, mappas, plan
tas, além de muitas obras raras. '' S6 com o que elle 

,. possuía, disse um dos jornaes da Côrte, era possível não 
s6 fazer a historiado Brazil como fazel·a a mais completa 
das existentes. Quer se tratasse dos primeiros tempos 
coloniaes, quer do vice-reinado, do Imperio ou da regencja, 
recorrendo-se a seu inexhaurivel arsenal, podia-se ter 
certeza de encontrar não s6 o que se procurasse, porém 
muito mais ainda. " 

Mais de c·em cartas do lJl'Oprio punho c1e José Boni
facio, escriptas nos annos de 1822·a 1825, sob a infinencia 
da independencia, a amigos, possuiu errí um volume 
encaclernado. 
~Em mais de cincoenta obras de diversos assumptos 

e de varios formatos mais ou menos volL1mosos estampou 
o seu venerando nome. 

No entretanto que esse homem tão lido e tão senhor 
dos enredos da historia patria, o mestre na ma teria, não 
era do numero dos assocütêlos elo Insti~uto Historico do 
Imperio, isto deviclo :1 sua independencia de caracter, 

.. 
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entendendo assim mais livremente trabalhar e sem pêas, 
e, senhor de si, seguir desembaraçadamente seu caminho. 

Entre as suas numerosas publicações, silo dignas do 
maior apreço a Olwrographia Histm·ica, em cinco vo
lumes, publicados dentro dos anhos ele 18... a 1864; 
o Braza Historiao em quatro volumes, de 1864 a, 1873 ; 
a Physiologia das Paixões, tres volumes, em 18 ... , 
aquelles vastos repositorios onde encontram-se os mais 
raros e preciosos documentos e notas bibliogeaphicas 
do maior interesse para o estudo ela historhL do paiz, 
e nestas bellas lições dos phenomenos da vida expressos 
pelo coração humano; além de outros immensos repo
sitorios de materiaes para o estudo, como- O Brazil 
Reino e B?·atil Irrnperio -, obra volumosa, in-folio, que 
teve de encerrar na pagina 50 do segundo· volume em 
No vem bro de 1873, declarando ter no · seu B1·azil Social 
e Polit.ioo e nos primeiros nu meros da 3. a serie do 3. 0 anuo 
do Brazil HistoTico dado as razões por que assim procedia, 
acrescentanclo que: "Não encontrado consumidores para 
ella e não podendo empatar como empatou com o lWi
meh:o tomo e com o Diccio1w.J1·io de Med·icina avultada 
quantia sem resultado algum, nem mesmo para cobrir a 
despeza do papel e da brochum, seria inconveniente 
sacrificar-se com a impressão clesse segundo volume, 
e só para satisfazer o desejo tlos poucos curiosos con
tinuava a publicação no Brazll Historiao ". 

E concluiu, prognosticando : 

"E' provavel que mais tarde os estudiosos sinGam 
o mallogro dos meus desejos. 

" A culpa não foi minha. 

"Lutei, lutei só contra a má vontade, contra o egoismo e 
o despeito, e apezar de tudo vou sobranceiro atravessando 
com os meus recursos, em proveito do meu querido pa!z, 
até de todo cahir extenuado, etc. " 



o 

DR. MELLO MORAES IX 

Assim foi ; o Dr. Mello Moraes não ·arrefecia, não des· 
ca.nsa.va e morreu com provas do Butzil B 'isto?'ico nos 
bolsos da sobrecasaca; se parava' com uma obra, era 
para continuar com outra, que já tinha no prelo; encer
rando aquella que tivera principio em 1871, veiu logo a 
Indepenclencia, trabalho cheio de revelações e novidades. 

Contamos tam bem a sua Ch1·onica ge1·al como tral;>alho 
de grande festejo e muito merecimento, principiada a 
publical' em 18'79 e infelizmente não concluída. 

Deixou outras por publicar. (*) 

Calculo ein mais de 100:000$ as despezas que fez com '-~,. 
impressões de obras com que dotou o paiz ; e posso 
quasi avançar como verdade que dellas não arrecadou 
como attenuante a maior despeza, se quer nem 5:000$, 
com assjgnaturas e venda de volumes diversos. 

De real s6 sei da venda, · ao e di to r Garnier, da primeira 
edição da sua Phytogrraphict, por 500$ ; é um grosso 

" volume em 4. o francez com mais de 400 paginas, dado 
a publico em 1881. 

E' certo que os exemplares de suas obras desappa
reciam do mercado e de seu poder sobretudo, porque 
com desusada facilidade dava-os a quem mostrasse de
sejos de possuil-os, e destes o numero não era pequeno. 

Assim iam-se, e passados annos quando elle proprio 
precisava de mais um exemplar de uma àaquellas suàs 
producções e procurava-o no mercado, os mercadores 
de livros denominados - antiquarios - exigiam-lhe fabu
lOSQ preço. Pediu-se 60$ por cada volume c1a OlboTo· 
gnq)hia, bem como do BTaiU Histo?"ico. 

Nada disto o contraria v a, nem se q ner o fazia esmo
recer. E' que o Dr. Mello Moraes tinha predicados dignos 

(''!·) O autor faz nat1ualmente allnsão ao Tombamento dos bens elos Jes~bitas, 
a unica inedita que encontrei. 

Mello lif01·aes JJlilho. 
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e invejaveis; em suas ~preciações não passava ela vida 
publica do homem político, não ia além, e como neste 
ponto não tinha q ne poupar-se neru as excepções, poucos 
eram os agraclecido::; e muitos os descontentes em quem 
as chagas sangravam . 

E' qne a verdade nem sempl'e agenda ; da.h i, como 
é facil prever, o geml repudiava os escri ptos do se
vero escl'iptor, ao n~esmo tempo CJ.Ue aceitava com furor 
o pasquim, que toca. no lar da familiu, que tisna a 
vida privada, chndo t::'vl interesse, que seu autor, a con
tinuar, em pouco t em110 poderia viver desassombrado. 

Suas queixas e censuras versavam sobre o má.o proceder 
do homem político prtra ·com sua patria; daquelles que 
sacrificavam a consciencia á conveniencia de melhor 
passar, daqnelles cujos sentimentos fnndem·se em egois· 
ticos gozos materiaes. 

" O Dr. Mello Moraes~ diz Innocencio Francisco ela 
Silva, em seu Diccio?w?·io B-ibliog1·aphico, a custa de . 
muita perseverança :e inc::msaveis pesquizas, nfí.o pou
pando fadigas nem c1espezn.s, conseguiu reunir copiosis
simas e preciosas collecções de monographias e doeu· 
mei.J.tos ele toda a especie, relativos á historia do Brn.zil, 
desde o seu descobrimento até a actualidade. 

" De nma parte destas riquezas tem 0.lle já feito par
ticipante o publico, inserindo-as na sua OhoTogutphia e 
no B1·azU HistoTico / e bem fôra para c1ese:jar que ::1 
pessoa tão labol'iusa e. arnante c1a causa, de sua patl'ia 
não faltassem na curiosidade publica e no fav or offi.cial 
os estírnulos ele t.JUe c:uece pnra continuar a publicação 
do muito qne ainda 'lhe resta. " · 

Aqui acrescento ainda. o que bem disse um dos jornaes 
desta côrte : ~' Infeli7:mente para vergonha nossa, fal
tou-lhe tanto uma como outra fonte de animação ; elo 
publico q a e pouco ou nac1a lê, e elos pocleres officiaes, 
que ::;e umn. vez o cor_l.Jo ligislütivo concedtm-lhe pequ ena 
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subvenção, foi :para cançal-o em solicitar em vão elo 
f -J't' , · " governo, que nunca a ez en:eculva. 

O amor :pelo estudo da historia lhe era innato, e talvez 
o cb, patria se aguçasse na in timic1ade c1e assictuas 
palestra& com os conselheiros Drnmonêl, Olinda, Cayrú, 
Marcellino ae Brito, J.\Lu·iani, Monte Carmelo, M:anoel 
Joaquim c1e Menezes e outros vultos, dos q uaes houve 
grande cópia de valiosas informações e de impo;rtan· 
tissimos mannscriptos, e na convivencia intima c1o no· 
tavel escriptor, seu parente, Ignacio Accioli de Cerqi.leüa 
e Silva, que· foi o ul timo chronista official deste Im· 
perio, hoje quasi desconh ecido, porém um dos :fidedignos 
auxiliares da nossa historia . Que fôra dco como Mello 
Moraes, e empobrecêra, enfermrmdo em 1853, este levou-o 
rara casa, onde distribuiu-lhe com franqueZ<L favores 
por mnis de seis annos ; vein a fall ecer eru 1 de Agosto 
de 1865, e foi sepultado no cemiterio de S. João Baptista. 

Com Ignacio Accioli escreveu e publicaram em 1854, 
na tyrographia Paula Brito, um pequeno livro com o 
t itulo Ensaio clw1·og1·aphico do I?nperio elo B1 .. azil. 

Ouça1~os o que em desabafo escreveu o Dr. Mello 
Moraes - Aos f uturos historiadores elo Brazil - · nos 
ns. 1, 2, e 4 da · 3.a Sede (lO 5. 0 anno do Bnt:dl His
to?·ico em 1873. 

'' Dei por :fi nela a imrressilo do Brazil Reino e B1wd,l 
Impm·io na pag. 50 tomo 2. 0 pm:·a continuar a publicar 
a b.i~tol'ia neste peTjodico, retratauc1o aqui os tempos 
mQdernos e os desconcertos deste desgovernado Im· 
l!erio. 

" Tendo feito verdadeiros sacriiicios com taes publi
cações, me vi desamparado pelo corpo legislativo, en
gimado por certos ministros que abominam a verdade 
e afagam a lisonja, como já di~se no - Bmzil Social 
e Político -- o~& - o qzw fomos e o qzte so1Tws - , e no 
opusculo c1iTigido - A' PosteTidacle -impresso em 1867." 
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Conta por que deixou a publicação da histeria do rei
nado para cuidar da contempor::men, por gabinetes mi
nisteriaes, e diz: "Tendo esoripto e impresso o 1.0 tomo 
contendo a historia do governo de D. João VI até a 
f nndação do Imperio em que despendi pam mais de 
3:000$000, o expuz ao mercado, para com o producto ir 
gradualmente satisfazendo o compromisso com o 2. 0 tomo, 
que já estava no pre1o, e quando, depois de algum 
tempo mandei recolher o producto da venda, reconheci, 
que devia abanc1onar o trabalho, que não aproveitava a 
ninguem! Ainda procurei outro expediente; mandei por 
meio de circular o 1. o tomo elo BHtzil Reino a um bom 
numero de pessoas notaveis desta nova Bizzancio Orieli· 
tal, entre li tteratos, es_tadistas e políticos, as respos
tas foram : que não tinham tempo para ler, ou que o 
livro era caro ! ! 

O Dr. Mello Moraes era um cidadão prestante e es
timavel, de um caracter accessivel e bondoso, genio que 
não se alLerava, prudente, alma generosa, resignado, 
com as contrariedades não se lastimava, como que mo
delado para ellas; mas, quando dolorosos sen timentos 
tocavam-lhe o sensível coração, chorava e chorava 
muito. Medico uaritativo e publicista infatigavel e tenaz, 
def!appareceu no vigor ela intelligencia senão ela idade, 
quando muito ainda promettia produzir o incansavelli
c1ador, que s6 conhecia por armas a sua penna, a imagem 
elo Crucificado que coberta em um sudario c1e damasco 
cornsigo trazia no peito ela sobrecasaca, de que era in
separavel, bem como da Constituição elo Imperio e· elo 
Cocügo Criminal, que em pequeno formato conduzia nos 
bolsos. Eram as armas do homem da justiça e da ca· 
ridade, com que combatia pelos direitos da patria que 
amava sincera e devotamente. Assim ha 110 nco ence· 
tára nas columnas :lo 01·uzei1·o uma serie de artjgos a res· 
peito . éla questão vertente elo territorio das Missões. 
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A morte brutalmente desfez-lhe os phmos. 
Como particular e como homem publico, se peccou 

ou se commetteu alguma culpa, foi arrastado pela fra
gilidade c1e seu coração, que sempre conheci franco. e 
bom. 

Sobrio em extremo, com pouco se alimentava. Seu 
jantar constava de um prato de carne ou peixe en
sopado, que comia com farofa, tenc1o por sobremesa 
doce ou fruta, agua e café, se lhe o:ffereciam. 

Mesmo em_sna casa nada pec1ia ; para elle tudo es
tava bom e chegava, dizendo qup, o melhor cozinheiro 
era o appetite. Não bebia vinhos nem espírito de outra 
qualquer qualidade. 

Pam muitos tambem não fumava ; fazia-o sómente 
em nossa companhia, por occasião de suas amiudadas 
visitas. 

" Alimentando-se com tão pouco, trabalhava como 
muitos. 

o Dr. Mello Moraes falleceu aos 66 annos de idade, 
victima de uma pneumonia dupla, pelas 4 1/4 horas da 
tarde de quarta-feira, 6 de Setembro c1e 1882, no Rio 
de Janeiro, casa á rua do Evaristo da Veiga n. 41 ; 
e foi sepultado na tarde do seguinte dia na carneira 
n. 880 do cemiterio de S. João Baptista . . 

Seu nome será l)erpetuamante relembrado com vene
ração e respeito; e a posteridade lhe fará a j nstiça 
que a actualidade olvidou com ingratidão. 

O dia de seu passamento sombrio e triste, foi o da 
o morte de um justo, e uniforme com seu modo de pensar, 

dizendo quando se dava algum temporal maior :- pa
rece ter morrido algum inconsciente ou perverso . 

Se morreu para a família, se para os amigos, não 
~orreu para a patria, nem para a historia. 

o 
o 
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Deixa é certo grande lacuna, enorm e mesmo, se o 
digno successor e hercleiro ele seu glorioso nome, o ta· 
lentoso e sympathico poeta e pnblicista o Sr. Dr. Mello 
Moraes F ilho, a quem nos associamos d.e coração com o 
amigo ·Sincero á dôr qne so:ffre, não qui~er secundal-o 
no gloTioso fa.dario . 

Rio, 23 ele Setembro ele 1882. 

· PEDRO PAULINO DA FoNSECA. 
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1500- 1600 

I. Pedro Alvares Cabral, depois c1a clescoberta. .do Bra · 
zil, no dia 3 de Maio de 1500, deixou entre os índios, em 
Porto Seguro, dons degradados, e dons que fagiram 
antes da par~idn. 

Primeira colonia na margem do rio Buranhem, em Porto 

0 Segnro, em 1503 oi1 1504. Pedro Jacques deixou varios 
indivíduos, e dons frades franciscanos, para a catechese, 

. e entre elles vieram J oã.o Ramalho e Antonio Rodrigues, 
que se passaram para S. Vicente. Tambem foi encontrado 
um portuguez de nome Pedro, no Maranhão, e se não 
sabe o como alli aportou, vivendo entre os indios. 

Damião de Góes conta que em 1513 Jorge Lopes 
Bixorcla, contrnctador élo páo brazU, lhe apresentou t res 
indígenas Tupinambás, com seus usos, e um individuo 
qu e sabia a lingua c1elles, aos quaes El"rei D . Manoel 
fez varias pree:entes. 

II. El-rei D. Manoel morre em Lisboa, no dia 13 de 
o Dezembro de 1521. Este monarclta não deu importancia 

a c1escoberta elo Brazil, porque estava todo voltado para 
as l'iquezQs qne a pirataria dos conquistaclores da Asia 
lhe mandava. Para o Brazil enviava degradados por 
crimes feitos na Europa. 

CE:RONICA GERAL SEC. XI.- 1 

o 

o 
o 
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III. No dia 27 de Abril de 1521, morre Fernando 
ele Magalhães. 

IV. Como é evidente, D iogo Alvares Corrêa (Caramurú), 
depois da sua volta ela França, estabeleceu-se no sitio 
da Graça, onde :fundou a ermida de Nossa Senhora 
da Graça, e depois a ele Nossa Senhora ela Victoria, 
concluicla com auxilio de Francisco Pereira Coutinho. 
O intelligente Antonio J oaq nim Damasio, no tombamento 
dos bens da Santa Casa ela Bahia, crê que a povoação 
que ahi fundou o donatario Francisco Pereira Cou
tinho, occupada provisoriamente em 1549 por 'rhomé 
de Souza, antes da construcção da ciclade do Salvador, 
era na baixa, que hoje comprehende entre os sitias da 
Graça e da Victoria; mais parecida ás tabas dos indí
genas do que uma villa de enropéos, com cerca de cin
coenta habitantes, pouco mais ou menos, que eTam - o 
famoso Diogo Alvares Corrêa ( Cammurú ).., sua mulhe1', 
filhos, filhas e cinco genros; o capitão Gramatão Telles, .,. 
que no anno precedente tinha vindo á Bahia, ele ordem 
d'El-rei, com duas caravellas, com aviso aos da Villa 
Velha, Caramurú e seus genros e o prevenir á chegada e1e 
Thomé de Souza; os poucos companheiros que restavam 
da mallograda empreza do desgraçado Francisco Pereira 
Coutinho; acaso alguns dos naufragas ela náo castelhana 
S. Pecl1·o, que em 1535 sahira de S. Lucas, ao mando do 
infeliz Simão de Alcaçova, para o mar Pacifico, e retro
cedendo de certa paragem do estreito de Magalhães para 
o porto. A Lobo foi encalhada pela tripolação amotinada 
na ilha de Boypeba, quinze leguas ao sul ela Bahia ele 
Toclos os Santos;- talvez os dous homens e os escravos 
que Martim Affonso de Souza deixou com Diogo Al
vares ao passar pela Bahia em 1831 ; os tres que ficaram 
ela náo ele Pera Lopes, quando regressava ao reino ; 
e ainda os oito, que viviam com o mesmo Diogo Alvares 
Corrêa, Caramurú, quando o hespanhol João de Mori, 

Q 
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com elle se avistou, por occasião do referido naufragio. 
Eram estes e a indiada, que . compunham a primitiva 
povoação _da V ma Velha, tendo por chefe poli ti co Diogo 
Alvares Corrêa. 

o 

V. O padre ·:Ma noel ela Nobrega, em sua ' correspon· 
denc.ia e notas que deixoll, e que serviram á confecção 
da chronica da companhia, dera materia para o padre 
Simão de Vasconcellos, no livro 1. 0 pagina 61, fallando 
dos costumes dos moraclmes ela Villa Velha, dizer: os 
costumes dos portuguezes, que então se achavam, vinham 
a ser quasi como os dos índios, que sendo . christãos 
viviam a modo de gentios. Na sensualidade era grande 
a sua devassidão, amancebando-se ordinariamente de 
portas a dentro com suas mesmas indias, ou fossem 
casados ou s0lteiros. .. vivia-se do rapto dos índios, 
e era tido o officio de assal teal-os por valentia ; e por 
elles eram os homens estimados. 

VI. No d'ía 4 de Outubro de 1526 foi descoberto o 
rio de S. Francisco. 

VII. No dia 23 de Maio de 1526, foi descoberto o 
territorio da capitania do Espírito Santo. 

VIII. Lista nominal dos governadores de Pernambuco 
desde o anno de 1539 até o de 1621. (Braza Eistorico). 

15130 a 1554.-1. o Duarte Coelho Pereira,:1. 0 donatario 
e governador de Pernambuco, desde Setembro de 1530 
até 7 de Agosto de 1554, em que fallecen . 

1554 a 1572.-2.0 Duarte Coelho de Albuquerque, filho 
do lJrecedente, se achava na côrte de Lisboa ao tempo 
que em Olinda falleceu seu pai, deixando sua mulher 
D. BTites de Albuquerque por tutora de seu filho, e 
governando a capit~mia, a qual governo u a té o anno 
de 1560 em que cheo·ou a Pernambuco Duarte Coelho 

' o 
de AUmquerque, e governou até 1572, no qual, reti-
rando-se 1)ara Lisboa., deixou no governo a mencionada 

o 
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sua mãi, D. Brites de Albuquerque,. emquanto de Lisboa 
mandava seu irmão Jorge Coelho de Albuquerque. 

1573 a 1576.- 3. o Jorge Coelho de Albuquerque chegou 
a Pernambuco em 1573, e governou a capitania até o 
dia 5 de Março de 1576,' em cujo anuo voltou para 
Portugal; e em sua ausencia :ficou · governando a capi
tania seu tio J eronymo de ·Albuquerque, irmão de sua 
mãi D. Brites de Albuquerque, e cunhado do 1. 0 dona· 
tario Duarte Coelho Pereira, seu pai. 

1576 a 1594.- 4.0 Jeronymo de Albuquerque, cunhaclo 
do 1. o donata1~io, governou Pernambuco, sendo nomeado, 
por seu sobrinho para substituil-o no governo da capi
tania, e nella permaneceu até o anuo de 1594, em que 
falleceu. · 

1594 a 1600. - 5.0 Succedeu a Jeronymo de Albu
querque em 1594 Alexandre ele Moura, fidalgo florentino, 
pai ou irmão de Fe1ippe de Moura, que IJOuco temp00 

depois o succedeu. 

6. 0 D. Felippe de Moura sucGecleu a Alexandre de 
Moura, ma1·ido de D . Genebra Cavalcante, filha de Jero· 
nymo de Albuquerque e de D . M.aria do Espirito Santo 
Arco-Verde, princeza elos Tabayara.s ele Olinda. Era 
4. 0 avô do marquez cl.e Pombal, e governou Pernambuco 
até 5 de Julho de 1600. 

1600 a 1621.-Deste anno ele 1600 a 1621 governaram 
cinco governacl0res, que foram : 

7. 0 João Paes, e outros dizem que Manoel Mascarenhas 
Homem. 

8. o Felippe Guedes. 
9. 0 D . Luiz de Souza Benrique. 

10 Gaspar ele Souza. 
11 D. Francisco de Souza. 

IX. O padre Manoel Ayres elo Cazal, servindo-se da 
autoridade elo histo1·iador Antonio Herrera, que eles· 

" 
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creveu as Indias occiclentaes, cuja historia foi publicada 
em 1601, crê ter hávido em S. Vicente uma feitoria 
para resgate dos indígenas em 1527 ; e que a •licença 
que Jviartim Affonso de Souza concedeu a Pedro de Góes, 
em 3 de Março de 1533, para mandar d.ezesete escravos, 
forros ele todos os direitos e f~rete que costumavam 
pagar: prova exuberantemente que ella existia ao 
menos para esse trat0. Uma vez que havia feitoria, con
tinúa o padre Ayres do Cazal, devia haver navegação para 
ella, e os indios não podiam espantar-se dos navios da 
armada de Martim Affonso de Souza, como cousa nova 
e nunca vista, como pretende o autor das Memorias 
para a historia desta província, mas não sabemos em 
que anno nem por quem fôra estabeleci.da esta feito
ria. O mesmo escriptor attesta-nos, que Martim Affonso 
achára aqui dons europens, Antonio Rodrigues e J oã0 R a
malho, os quaes elle imagina terem escapado de algum 
naufragio na costa; quando parece tão provavel, qne 
elles fossem agentes da feitOTia, ou viessem á sombra 
della~ como incrível que fossem os nnicos europ~us. 

aqui estabelecidos ; porque os estabelecimentos entre 
barbaros, sempre tiveram muita gente. 

X. 'A villa de Iguarassú foi uma aldeia muito an
tiga de Cahetés, e pouco tempo depois de descoberto 
o Brazil, varias armàdores de Marselha vieram a Per
nambuco fazer commercio de páo-brazil ' e outros gGJ
neros com os indios, e formaram em Iguarassú uma fei
toria em 1528 ou 1529. Sabendo disto El-rei D. João III, 
mandou Duarte Coelho Pereira cruzar nas costas de 

. " Pernambuco, e aprisionar os navios estrangeiros que 
nella encontrasse, o que effectivamente aconteceu ; apri
sionando alguns barcos de varias nações, destruindo a 
feitoria franceza, no rio Iguarassú, em 1531. 

Ahi combateu com os Cahetés, e na volta á Lisboa 
El-rei D. J oãü' III, por esses serviços, lhe fez doação 
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a e cincoenta leguas de COE\ ta, ·nas paragens onde elle se 
havia assignalaclo, e volta~do a Pernambuco com a suafa
mi.lin., parentes, soldados e colonos, se foi estabelecer na 
Aldeia de J~ta?'assú, onde construiu a capella ele S. Oosrne 
e S. Dam·iâo. Não obstante ter-se passado para Olinch, 
:ficaram colonos em Iguarassú. que fol. angmentando. 

No 1. 0 de Novembro de 1631, foi a povoação de lg'tta
rassú saqueacla, e com o correr do tempo o príncipe 
regente D . João VI, por alvará cl~ 1811, deu a _aldeia 
ou povoação o titulo ele Leal Villa de Juarassú. 

XI. O nosso amigo 1fr. Ferdinand Diniz, referindo
se ao padre Manoel Ayres elo Cazal e a outros, falla 
de um antigo monllmento existente em Cananéa, collocado. 
em 1503; mas consultando os apontamentos historicos 
de Azevedo Marques, diz elle que foi a ilha de Ca
nanéa o primeiro ponto da capitania de S. Vicente em 
que a esquadra ele Martin Affonso de Souza fundeou, 
a 12 de Agosto ele 1531, em sua derrota para o rjo 
de Santa Maria (Rio ela Prata), demo'l:anclo-se nella 
quarenta e quatro dias, · onde collocou clous marcos de 
pecha com as quinas de Portugal, marcos que pelo 
coronel Affonso Botelho ele Sn.mpaio e Souza foram re-

. conhe?iclos em fins de Seculo XVIII, e pelo Sr. Jh·ancisco 
Aclolpho ele Warnhagem em 1841. 

Foi aqui ainda que Martim Affonso de Souza. en
cont:r;ou o castelhano :H'rancisco de Chaves, o bacharel, 
e majs cinco ou seis companheiros, sob cujas informações 
man:Jou a Pero Lobo, o:fficial ela sua esquadra, co1n oitenta 
homens (quarenta besteirus, e qnaren:ta espingardeiros, 
como se lê no cli::trio do Pero Lopes ele Souza) a descobrir 
ouro e prata pela teua a dentro, sendo que desta des
graçada expeclição não voltou un1 s6 homem, pere
cendo todos ás mãos dos feroz es Oarij6s, nas cabecei
ras do rio I.c;uassú, campos de Ooritiba. 

No, dia . 7 de Janeiro de 1531, sentiu-se em todo o 

~--------------~----------------~----~---------------------------
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reino de Portugal horríveis movimentos e abalos de 
terra, que foram crescendo, obrigando aos moradores 
deixarem as casas ameaçadas, e os que não sahiram a 
tempo percleram a vida. Em Lisboa e seus contornos 
foram maiores os estragos. 

XIII. No dia 26 de Janeiro (quinta feira) de 1531, 
houve em Lisboa tão horrível terremoto, que se fez 
sentir a mais do setenta leguas, produzinc1o grandes es
tragos, derrubando na cidade mil e quinhentas casas e 
matando a todos que nellas residiam, arruinando muitos 
templos, e submergindo -se no rio e no mar muitos 
navios. Este terremoto durou muito, e se temia que a 
cidade de Lisboa se sobvertesse. ( Anna Hist. ) 

XIV . Cayubi, índio valente e chefe dos índios Guaya
nazes, habitava as :terras ' de Gerybatiba, entre a serra 
do Paranapiacaba e o littoral ele S. Vicente. Foi com 
a filha ele Oayu.,bi, que Antonio Rodrigues, companheiro 
de João Ramalho, se casou em S. Vicente, e teve 
clescendencia. Os jesuítas converteram á fé catholica 
o chefe Oayubi e o baptisaram, dando-lhe o nome ele 
João. Suppõe-se que ..Antonio Rodrigues e João Ra
malho fora:n salvos de um naufragio, nas costas do mar 
de S. Vicente, em 1503, e · bem acolhidos pelos chefes 
índios Oayubi e Teberiçá. 

XV. El-rei D. João III em 1532 escreveu a Martim 
Affonso de Souza, communicando haver-lhe doado cem 
leguas de costa em terras do sul do Brazil. 

XVI. O primeiro trilho ou caminho que hollve entre 
Santos e S. Paulo, foi feito pelos índios, e por elle atra· 
vessou Martim Affonso de Souza., com João Ramalho, em 
Outubro de 1532, q o ando foi, pela primeira vez, tomar 
conhecimento dos campos de Piratininga . O padre José 
ele Anchieta, desejando caminho mais accessivel para 
S. Pa-ulo, em 1553, sob sua direcção, empregou os in-
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dios .na mencionada abertura, e conseguiu abrir outro, 
mais commodo, cujo caminho em 1560, o governador 
:Mem de Sá mandou q_ ue fosse preferi elo a8 primeiro, 
e ficou por muitos annos conhecido pelo nome ele caminho 
do padre José 

XVII. Fr. Diogo de Borba fez os primeiros bapti
sados na Bahia. · 

XVIII. Em 5 de Abril de 1534, El-rei D. João III 
fez doação da capitania da Bahia a Francisco Pereira 
Coutinho. 

XIX. O primeho casamento q_ue se fez na Bahia foi 
o de Affonso Roclrigues, natural de Obidos, com Magda
lena Alvares, filha de Diogo Alvares Corrêa Caramnrú 
e Catharina Alvares Paraguassú, celebrado na igre,j a. 
da Victoria, ela Bahia de Todos os Santos ; e dt~ cujo 
enlace tiveram va.rios filhos. Affonso Rodrigues ahi fal 
leceu, em 1564. 

XX. Donatarios da capitania de S. Vicente e Santo 
Amaro; Martim Affonso de Sonza- 1534 á 1571. 

Pedro Lopes de Souza, filho de Martim Affonso ele 
Souza, 1587 á 1610. . 

Lopo de Souza, filho de Peclro Lopes de Souza, 1587 
até 1610. 

D. Marianna de Souza Gnerra, condessa de Vimieiro, 
por cessão feita por Lopo de Souza, filho natnral de 
Lopo de Souza, e confirmação por carta régia de 22 de 
Outubro de 1621. 

Conde de Monsanto, bisneto de Pedro Lopes ele Souza, 
intruso por erro de demarcação da capitania em 1621, 
e pondo para fóra a condessa de Vimieiro em 1623. 

Martim Affonso de Souza, filho de Pedro Lopes de 
Souza, da capitania de ·santo Amaro ; a este su ccedeu 
sua irmã D. Jeronyma ele · Albuquerq_ue Souza, mulher 
ele D. Antonio de Lima. A esta. succedeu sua filha 
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D. I'3abel de Lima de Souza de Miranda, mulher de 
André ele Albuquerque. 

Lopo de Souza, primo do pt'ecedenLe, donatario tam
bem da capitania de S. Vicente, por clecendencia di
recta ele Martim Affonso de Souza. 

D. Sancho de Faro. de Souza, 1646. 
D. Diogo de Faro de Souza, filho de D. Sancho de 

Faro de Souza, 1648. 
Conde ela Ilha d·> Peincipe, Luiz Carneiro. 
Conde da Ilha do Príncipe, Francisco Lub~ Carneiro, 

filho do precedente, em 1691. 
:Niarqnez de Cascaes, D. Luiz Alvaro ele Castro e 

Souza, até 1712, em cuja época foram as capitanias de 
S. Vicente e Santo Amaro incorporadas á corôa, me
diante a indemnisação ao donatario. (Azevedo Marques, 
Apont. Hist.) 

XXI. DonataTios da capitania do Espírito Santo: 

1. 0 Vasco Fernandes Continho.-2.0 Donatario Bel· 
chior de AzeveC!.o, 1.0 capitão-mór. - 3.0 Vasco Fernan
des Coutinho.-4.° Francisco de Agn.iar Coutinho.-
5. 0 Ambrosio de Aguiar Coutinho, 1643.- 6.0 Ant.onio 
Gonçalves da Camara. - 7. 0 Antonio de Aguiar Cou
tinho. - 8.0 Antonio Luiz Coutinho ela Camara.-9.° Fran· 
cisco Gil de 1\raujo, 1675. - 10. :Nianoel Garcia Pimen
tel, 1687. 

XXII. A creação do nosso planeta é tão antiga, e 
o a1)parecimento do homem sobre a terra tão myste
rioso, que por mais que a intelligencia esclarecida tenha 
querido levantar a ponta do véo que a encobre, não 
tem podido conseguir, por ser tudo impenetra.vel: se-
gredo de Deus. . 

O par elementar que gerou a humanidade sobre a 
terra em di:fferentes latitades do globo, não eleixoa 
outros vestígios que a propagação accidental da espe
cie; e por isso creio, que tudo o que se tem dito sobre 
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a 9rigem da humanidade . são hypotheses :doriadas, 
para entreter a im.aginação 4os curiosos . 

. A este respeito publiquei- no OnúZe'iTo do Rio de 
Janeiro, de 13 de Abril de 1879, algumas reflexões a 
respeito da existencia de Aclão e Eva: 

O munÇlo· a11tigo o ignorou. 
Adão e Eva, origem do peccaclo original, não eram 

conhecidos senão na Palestina; e só os rabbino~ dis
seram delles muitos absurdos. 

Os judeus apenas eram conhecidos dos persas e dos 
Egypcios, porque, sendo uma nação embrutecida, resi-

~ I 

dente em um canto obscuro ela Asia Menor, sem com-
mercio, sem industria~ eram os seus poucos livros . igno~ 

rados, e s6 começaram a ser perlustrados quando fo
ram traduzidos d0 grego, sob o . g0verno de um dos 
Ptolomens. 

Os judeus de J ernsalem, por este facto, arderam em 
colera contra os de Alexandria, por se ~er tr;;t.duzidq 
a Bíblia em linguagem profana. 

Os judens eram profundamente ignoi·ante3 em astro
nomia, em pbys~ca, em geometria, em geo.graphia, e 
nada sabiam da historia dos outros povos. 

A sua linguagem era um·a mistura barbara do antigo 
phenicio e do caldeu corrompido; e era tão p0bre, que 
lhe faltavam muitos modos na conjugação dos ~eus 

verbos. 
· Não comm~micando a ~1lgum estrangeiro os seus livros, 
e nem os seus títulos, só elles é que tinham a noção 
dos seus Adão, Evl:J,, Caim, Abel, e do seu N oé. Igno
rados inteiramente por todos os antigos povos os 
pais do genero humano, nenp.um autor grego, romano, 
persa, syriaco, falia de Adão e Eva ; e como é pos
sível q ne os pais da humanidade fossem desconhecidos 
de seus fi:lhos ~ 

Nem no Egypt0,. nem em Babylonia, s.e encontrou 
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algum vestígio, e nem tradição de nossos primeiros 
pais! 

I 

\ 

Orpheli, Li.no, e Thamires não fallam nelles: porqne, 
se tive~sem dito uma só palavra, teria sido reproduzida 
por Hesiodo; e principalmente por Homero, que de 
tLldo fallaram, á excepção de Adão e Eva. 

Clemente. da . Alexandria, que refere tantos testemu• 
nhos ele antigaidades, não cita uma s6, que tivesse 
feito mençã0 de Adão e Eva. 

Enzebio, na sua historia universal, nada diz a res
peito dos p~tis ela humanidade. 

Elles foram intéramente ignorados das nações an. 
tigas. 

Os brachmanes, no seu livro intitulado Ezau1·veidam, 
fallam de Ad'imo e de P1·ocrita, sua mulher; mas di
zem elles, que não ha similhança com o nosso Adão 
e Eva, porque, senclo elles um grande povo, estabeleciclo 
.no Indo e Ganges, alli viviam ha muitos secalos, antes 
que a horda hebraica se fosse estabele~er no Jordão. 

Os egyp~ios~ persas, e arabes, iam bnscar no Indos
tão a sa.bedoria, e a exp·eriencia, e não tiveram conhe
cimento alli de Adão e Eva. 

O phenicio Sanchoniaton, qne é muito anterior a 
Moysés, não :Ealb no ppvo judaico. 

Nas antigas dyuastias do Egypto, se não falia em 
Adão e Eva, e nem em N oé. 

Todos os povos, se hã'o at.tribuido á origens imagi
narias, nino· uem tem se referido á oribO'em ela Bíblia . o 
Judaica. 

As antigas crenças referem q11e os atlantes, . antiquis
shnos povos do oriente da Afdca, se passaram para a 
America, e fundara,m o i~perio Mexicano, e mais tarde 
0 P ernano. Os ]nclios do Brazil, sendo, os mais jgno
rantes, hão conhectam as suas tradições ; e apenas 
diziam que escaparam do diluvio universal. . No entanto 
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os Taboyaras se suppunham os primitivos ·habitadores 
do Brazil, e senhores de tocla a região da America. do 
sul; e para os justificar, refere o nosso amigo Mr. Fer
clinand Diniz, que o conde ele N assau, enviando um 
hollandez ao interior dP. capitania de P ernambuc.o, esse 
enviado encontrou duas pedras perfeitamente redondas, 
e sobrepostas: a maior tinha dezeseis pés de diametro, e 
havia siclo collocada sobre a menor. O mesm0 viajante 
encontrou tambem grande nm:nero de pedras, amon
toadas evidentemente pelas mãos dos homens, e as 
comparou com alguns monumentos toscos, que vira 
em Drenthe, na Belgica, Porém é para sentir que a 
sua relação não seja circumstanciada. O que mais dá cre
dito a sua. narração é que Koster, ·viajando pela Parahyba, 
viu um · padre occupado em clesenhar uma p edra, em 
que haviam sido delineadas figu~·as desconhecidas. Muitas 
inscripções d€ste generó se encontra em Minas, e prin
cipalmente no Piauhy. 

Não obstante esta crença entre elles, a tradição era 
confusa sobre a raça elementar ou primitiva do Brazil. 
(Vid. o Tomo II da minha OorogTapk{a I-Iist.) 

XXIII. Aclianta Fr. Gaspar da Madre de D
1
eus, que 

D. Anna Pimentel havia concedido a Braz Cubas, em 215 
de Setembro de 11586, as terras de Ge1·ibatyba, fronteiras 
a Eng~õCt[J~lCtÇ'lt, porém muito distantes de S. Vicente ; 
e querendo o clito Cubas poupar distancüts em ir a 
villa, se lembrou fazer otltra p Óvoação em sitio mais 
proximo á sua fazenda, e juntamente mais commodo 
para o embarque e desembarque dos navios; e para 
este eeu empenho comprou a um dos socios Pascoal 
F ernandes, a parte do terreno que lhe pertencia, então 
em mato virgem, e comprehendia o Ouüirinlw de Santa 
Catha?'-ina; cujo mato, mandando roçar, cleu principio 
á povoação, junto ao Ou..teiTinho de Santa GathaTina, 
sendo Pascoal Fernandes o primeiro que fez casa e 
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morou ahi; e Braz Cubas fez a povoação, que depois 
foi elevada a villa e a. fortaleza, por mandado d' El-rei 
D. João III. 

A povoação progrediu muitn, por se passare1p. para 
ella os moradores do rio da Bertioga., muitos da ilha 
de Santo Amaro, e muitos de S. Vjcente, e os navios 
que na con:fiuencia do rio de Santo Amaro e , canal 
da Barra Grande vieram· fundear perto · da nova povoa
ção a que deram o nome de P01·to, e mais tarde 
chamaram Porto .de Santos. Os marinheiros que vi
:uham a S. Vicente, quando adoeciam :não tinham onde 
se cmassem de suas enfermidades, e Braz Cubas, dese~ 
joso de os soccorrer, fundou um hospital para os re
ceber, e como a idéa é humanitaria, os moradores o 
ajudaram, creanclo· se logo a irmandade da :M:isericordia, 
que foi confirmada por El-rei D. João III em Almeirim, no 
dia 2 de Abril de 1551, com todos os privnegios con
cedidos p,or D. Manoel ás casas de :M:isericordia de 
Portugal. Em seguida. edificou, ·com donativos dos ir
mãos e fieis, a igreja de. Nossa Senhora da :M:isericordia 
juntó ao hospital a que denominou de Santos: a imi
tação do de Lisboa que tinha o mesmo nome. Dahi 
em diante a povação de Braz Cubas ficou sendo cha
mada Villa do Porto ele Santos. 

XXIV. A náo castelhana S. PedTo, que naufragou na 
Ponta ela ilha de Boypeba, quinze leguas ao sul da Bahia 
de Todos os Santos, em 1535, era a capitanea elas 
duas náos, com que o infeliz Simão ele Alcaçofa sa
hira do porto de S. Lucas em Setembro de 1534, para 
a costa do mar Pacifico : e retrocedendo do Estreito de 
Magalhães para perto cl~ ilha dos Lobos, fôra ahi ·assas
sinado J)elos soldados amotinados, e no regresso, pu
Xada pelas correntes das aguas e pelos ventos, encalhou 
na ponta da: ilha ele Boypeba, que deste naufragio em 
diante ficou conhecida por pon tá dos Castelhanos.' 
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Antonio Galvão, na, obra sobre os descobrimentos 
antigos e modernos, memora a desgraça da esquadra 
hespanhola i e Antonio Herrera referindo os assassi · 
n~tos de dous capitães e elos desejos de ,amotinarem 
os da náo S. Pedro pela falta de mant.iment,os, enca· 
minhararn para o Brazil, e depois de cincoenta dias de 
navegação, chegaram á Bahia de Tod0s os Santos, onde 
fallaram com um portuguez que disse achar-se alli ha 
vinte e cinco annos entre os índios: e outros que com elle 
vieram provenientes de um naufragio da armada portu, 
gueza ; e estes ll.1.e deram alguma ajuda, e o que comer, 
batatas e raizes ; e alguns soldados que se desmanda
ram, os índios os quizeram comer. Estando neste aperto 
appareceu a chalupa da capitanea com qezesete homenfi, 
os mais delles frecha<;tos, dizendo que a capitanea S. Pedro 
se perdera, no dia de S. Thiago, vinte lE>guas dalli, dando 
á costa de noite, salvando-se a gente em botes, e na 
chalu.pa: que nos primeiros oito dias foram bem tra
tados dos índios ; porém depois, os prese~tindo des
cuidados, os aggrediram, escapando os dezesete. João de 
.Mori enviou a cha1upa com o po:i·t.uguez que sabia a 
J'ingua a I'ecolher alguns' que ~e haviam escondido, 
achando mortos noventa, e vivos quatro ; os quaes 
disseram que a náo levava bastimento, e senão preveniu 
convenientemente da costa do Brazil. 

XXV . .A. villa da Conceição de Itamaracá, situada na 
mflrgem occidental da ilha de Itamaracá, em Pernambuco, 
em cuja ilha Christovão J~cques desembarcou e as-· 
sentou feitoria para impedir os estrangeiros de irem com
mercíar com os índios, e facilitai: a exportação do páo
bràzil para Portugal, foi fundada por Pedro Lopes 
de Souza, em 1535 e em 1633, o príncipe de N assau, 
indo a Itamaracá, achou a ilha tão aprazível, que lhe 
deu para timbre um grande caclw de ~tvas . Na res
tauração de Pernambuco em 1654, tiraram-lhe a no~ 
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breza de villa; mas logo que foi a. ilha restituída 
em 1693 aos herdeiros de PAdro Lopes de Souza, reen
tregaram··lhe o titulo de villa, e como fosse vendida 
á .corôa em 1763, fci · incorporada á Pernambuco, pas
sando as autoridades jndiciaes e municipaes para Goyana, 
pela provisão régia de 1688. Mais tarde (1713), o ou
vidor João Guedes passou··se para Itamaracá., e em 
1714, o seu successor se installou em Goyana, . esten
dendo a sua jurisdicção a Itamaracá; mas por alvará 
de 30 de Maio de 1615, ·foi incorporada a ilha de Ita
maracá á comarca de Olinda. 

XXVI. Helliodoro Enban, natural de Portugal, era 
primo , irmão ele Estacio de Sá, sobrinho de Mem ele 
Sá, foi um dos po.voadores 1e S. Vicente, onde re
sidiu por muitos ~nnos, administrando a primeira fa· 
brica de assucar que houve àlli. ' 

Quando Estació de Sá foi a S. Vicente em 1565, 
refrescar -se ele gente para expulsa~· os francezes do Rio 
de Janeiro, e fnndar uma cidade, Helliocloro · Euban 
marchou com elle á frente de trezentos indígenas e mame
luco3 e, depois ela expulsão dos francezes e fundação 
da cidade, exerce,u o officio de tabellião, e falleceu em 
Cabo-Frio no dia 8 de Junho de 1569, para . onde 
tinha , marchado~ por ,ordem de Salvador Corrêa de Sá, 
ern;~uma~:: sortida contra os francezes e 'ramoyos. 

' f ' 

X X VII. :o.: primeiro engenho ele assucar que houve 
na ilha ·.\ de S. Vicente, mandado levantar por Martim 
Affonso de Souza, cham on·se engenho do Senhor Go
vernador ; depois engenho dos Armadores, ou fazenda 
do Trato - e mais tarde engenho S. Jorge do Erasmo, 

· nome de um elos proprietarios q ne se chamava Jorge 
Erasmo Scheter. . 

XXVIII. Fr. 'Gaspar da Madre de Deus, diz que os 
moradores de Santos alcançando que a freguezia de 
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S. Vicent€l se dividisse em dua,s, os irmãos da Mise· 
ricorclia f1;anquearam a sua igreja para as funcções 
l)arochiaes, emquanto se não edificasse o novo templo 
para a matriz, e pelo que mais tarde se arre-penderam, 
porque nunca se.fez outra igreja; e como os irmãos da 
Misericordia não podessem pôr . para f6ra da sua o vi
o·ario da frerruezia, resolveram-se a construir outro 
'=' b 

templo, no lugar onde está a Misericordia, e ficar 
para matriz a que elles haviam feito, a qual não 
durou muito tempo, e a• matriz existente é a terceira, 
sendo ella edificada no proprio lugar da Misericordia 
antiga. 

XXIX. Nos tempos primitivos do Brazil, o p1·eço 
do assucar de primeira quaiJ.idade, não alcançava mais 
de quatro centos réis a arroba ; o alToz em casca se 
vendia a cincoenta réis o alqueire. 

XXX. A capitania do Espírito Santo, até o anno 
de 1600, possuía cento e cincoenta vizinhos, seis en
genhos de assucar, um collegio de jesuítas, trez igrejas, 
varias aldeias domesticadas, e muito gado. 

Em 1587, vindo E.ovos missionarios da Europa, fun
daram as aldeia~ de Rerigtigba, Gnarapari, S. João, 
Reis Magos e outras que, com diversos nomes, são hoje 
villas e cidades. 

XXXI. A povoação do Brazil} durante o decimo sexto 
seculo, foi toda de luctas entre os indígenas e os co
lonos ; aquelles para repellirem os invasores de seu paiz 
e livrarem-se do jugo que os opprimiam que, apesar de 
todos os esforços, não puderam conseguir; e. estes, para se 
apoderarem do paiz que lhes promettia um futuro ri
sonho, não poupavam meios cruelissimos e barbaros 
para os exterminar. Os índios do Brar.il, se fossem 
convenientemente domesticados, e com sabedoria dou
trinados, e seus filhos conduzidos para o meio da nossa 
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sociedade, verdadeiros serviços nos prestariam, como 
denwnstrou o sabia bispo de Pernambuco, D. José 
Joaqu_ün da Cunha de Azeredo Coutinho, na sua obra 
Ensaio lJJconom'ico, que os nossos ministros de Es
tado e homens politieos nunca leram, porq ll8 a não 
conhecem. 

XXXII. Reinado de D. Manoel ; secretarias de estado ·: 
Affonso Tavares. 
Antonio Carneiro. 
Pedro Çl.e Alcaçova, conde de Idanhosa. 

XXXIII. Reinado de D. Jqão III; serretarios de 
estado : 

Pedro de Alcaçova, conde de Idanhosa. 
Francisco Carneiro. 

XXXIV. Reinado de D. Sebastião ; seeretarios de 
estado: 

D. Jorge de Almeida, arcebispo de Lisboa. 
Pedro de Alcaçova, vedar da fazenda. 
Francisco de Sá. 
D. João Mascarenhas. 
Mignel cil.e JYLoura. secretario do rei. 
Estes cinco mini;tros foram nomeados pelo rei para 

governadores· do reino na sua ausencia. 

XXXV .. Reinado do cardeal D. Henrique; ministro 
de estado: 

D. Miguel de Moura, governador do reino. 

XXXVI. Morte do cardeal. 
D. Jorge à. e Almeida, are e bispo de Lisboa. 
Francisco de Sá de Menezes. 
D. J ofLo Telles. 
D. João Mascarenhas. 
D. Diogo Lopes de Sonza. 

XXXVII. Reinado de Felippe II; secretario de estado: 
C.FJ:RONICA G-ERAL SEC. XVI. - 2 
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Fernão de Mattos. 

XXXVIII. Jorge de . Figueireclo, não podenclo em 
pessoa ir t0mar C0Rta e povoar a sua capitania, de 
Ilheos, mandou por seu lugar-tenente a Francisco Ro· 
meiro, hespanhol, em uma frota provida de gente, 
e de tudo, e chegando ao Brazil, foi desembarcar em 
Ti17Jkm·é, e começou a povoação em cima do morro de 
S. Paulo ; mas lhe não agradando, se passou para o 
rio de Ilheos, onde se fortificou, e fundou a villa de 
S. Jorge, e onde viveu em luctas com os índios Tupi
niquins ; e depois de fazer paz~s com elles foi a ca
pitania em muito augmento. 

Muitas pessoas ricas de Lisboa, mandaram nella 
fazer vizinhos. Por morte de J" OTge Figueiredo, J ero
nymo de Alorç~o, filho de Gonçalo Jorge de Figueiredo, 
com licença de Sua Alteza, vendeu a capitania a Lucas 
Giraldes, que nella metteu grande cabedal, em modo 
q1.1.e veiu a ter oito ou nove engenhos ; mas os Aymorés, 
E>m contínuos ataques, danclo sobre os moradores, foi tão 
grande a destruição, que os engenhos deixaram de 
trabalhar, porque os homens do campo eram mortos 
pelos selvagens, e assim fugindo os demais para a Bahia, 
ficou a villa despovoada. A villa de S. Jorge tinha, 
por esse tempo, cerea de quinhentos moradores, um 
mosteiro dos jesuítas, e um em começo, do-s ·1110nges de 
S. Bento. (Vid. o 1. 0 tomo da minha CoTogT. Bist.) 

XXXIX. Depois que alg\mS incl:ios informaram a 
Sebastião Tourinho e a outros da existencia das minas 
de ouro e. de pedras preciosas em grande cópia, e que 
aqnelle deseobriu uma formosa pedreira de esmeralda 
e outra de saphira, ;juntas a uma lagôa, cujas infül'
mações levou ao 4. o governa dor geral Lp-1z de Brito de 
Almeida., mandou este seguir uma grande expedição sob . 
commando do capitão Antonio Dias Adorno. As nações 
indígenas que habilavam essa grande zona territorial 
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eram os Tapuios; Patoch6s, Aturaris, Puris, Aymorés, 
Btltocudos e outras. 

XL. Conta . Fr. Gaspar da Madre de Deus, ser no
torio que, por duas escriÓtnras lavradas en). Lisboa, 
registradas no cartorio ela fazenda real de S. Paulo, 
,qtte Martim Afl'o;:1so lb Souza e Pedro Lopes de Souza 
celebraram contracto ele sociedade com J0ão Veniste, 
F rancisco Lobo e o piloto-mór: da mesma fórma seriam 
tees partes elos mencionados tres socios, ·e uma de Pedro · 
Lopes, no outro engenho, que se erigisse em suas terras. 
Consta mais expressamente, que Martim Affonso sa
tisfez a condição, assignando as terras no engenho de 
S. Jorge, situado na ilha de S. Vicente, e consignando 
mais para refeição do dito engenho, as terras que 
havlam sido ele Ruy Pinto, as quaes :ficam nos fundos 
da ilha de Samo Amaro, ao norte do rio da villa de 
Santos, aquelle rio, que fórma a barra grande do 
meio. 

Diz Fr. Gaspar, que Pedro Lopes deu cumprimento 
á obrigação, consignando terras para o segundo engenho 
na ilha ele Itamaracá, :jnnto a Pernamhuco. O engenho 
de S. Jorge teve diversos nomes ; e como ·nos annos 
mais proximos á fundação da capitania, todos 'os mo
radores prin~ipaes de Santos e S. Vicente se appli
cavam á lavoura, desdobrou-se a plantação das cannas 
com tanta felicidade, que antes c1e muito tempo se 
nnütiplicaram os eno·enhos no djstri.cto ele ambas as 

"1 o 
Vl las . Nos livros antig0s acham-se noticias c1a existencia 
elo engenho ele S. Jorge; o de EstevfLo Pedrosa; o ele 
,J eronymo Leitão · o de Sal 1rador do Valle ; o dos 
Q ' . uerras, ,que ficavam no tenno da villç1 de S. Vicente; 
e no d~stricto de Santos existia o engenho da Madre 
de Deus, defronte da villa ; o de S. João, de José 
Aclorno, na ilha de S. Vicente; na de Santo Amaro, 
0 de Estevão Raposo ; o de Bart.holomen Antnnes, o 
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de N. S. da Apre~?entação, e o de Santo Antonio, de 
Manoel Fernandes. 

Para fomentar o commercio, instituiu Martim Affonso 
uma sociedade mercantil, e aos accionistas desta com
panhia chamavam armadores do trato, entrando nella 
os senhores do engenho S. Jorge. 

Estes armadores importavam drogas da -Europa, que 
se vendiam aos portuguezes, e estes aos índios. O pro
dueto exportavam para o reino, em generos da terra, 
principalmente em assucar, o que era a moeda cor?·ente 
do tempo. 0 dinheiro vinha de Portugal, e era pouco ; 
e quasi todo ia para a mão dos ministros, parochos, 
e offi.ciaes da justiça; e por esta razão, os oflicios eram 
tão estimados, que os fidalgos e pessoas nobres da terra 
serviam de escrivães e tabelliães. Aos indios pagavam 
com ferramentas, contas de vidro e outras bagatellas 
semelhantes, a que chamavam resgatej e o preço por que 

. , o jndio comprava ei:lses generos era estipulado pelo 
senado da camara. 

Diz Fr. Gaspar da Madre de Deus, que na vereança 
de· 21 de Julho de 1543, depois de taxarem os 7·esgates, 
fizeram os vereadores duas posturas, que dão cópia da 
má fé dos porLuguezes nos seus contractos com os na
turaes da terra. Prohibiram aos brancos a compra de 
escravos por preço que excedesse ao taxado, e permit
tiram unicamente, que dalli para baixo se ajustassem 
como podessem : conforme esta taxa, fica o indio inha.bi
litado para vender por mais de quatro mil réis, por falta 
de compradores, e ao branco era licito mercar por 
menos. 

XLI. Fr. Gaspar dà Madre de Deus, referindo-se ao 
P. Simão de Vasconcellos, conta que os colonos, que 
acompanharam Martim Affonso, e chegaram ao campo 
com 6lle, este designou o terreno necessario -para 
edificarem suas casas na villa de S. Vicente, e per-
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mitt.iu que todos plantassem · naquella ilha, onde qui
zessem. Por con-hecer que sem negocio e agricultura 
nenhuma colonia se augmenta, promoveu quanto lhe 
foi possível estes dons ramos, introduzindo todas as 
especies de animaes domesticas. Depois que foi a Pi
ratininga, e viu a. bondade ele seus campos para criarem 
gado vaccum, cavallar ou ovelhum, mandou vir da ilha 
à.a Madeira a planta de cannas doces. Para que os 
lavradores as podessem :moer, fabricou, quasi no meio 
da sobredita ilha, um engenho d'agua, com capella 
dedicada a S. Jorge, que foi o primeiro que houve no 

' Brazil : delle sahiram cannas para as outras capitanias 
hrazilicas, assiní. como tambem sahiram de S. Vicente 
as eguas, vaccas e ovelhas, que propa,garam em todas 
as raais. 

Diz Brito Freire, que o primeiro assucar que entrou 
em Lisboa, foi fabricado em S. Vicente, capitaNia de 
Martim Affonso de Souza. (N. L. 1. 1. 0 , n. 15.) 

XLII. A povoação de Olinda, sobre um monte com
·posto de varios outeiros, foi começada em 1536, por Duarte 
Coelho Pereira, com as famílias e soldados que com elle 
vieram de Portugal para Pernambuco, proximo a aldeia 
Marim do índio Tabirá, chefe dos Tabayaras, e augmen
tada por seu filho Duarte Coelho de Albuquerque, que 
lhe ·Succedeu em 1560. 

Os armadores de Marselha tendo feito em Iguarassú 
uma feitoria para commerciarem com os índios, foram 
della expulsos no dia 27 de Setembro de 1531, por 
Duarte Coelho Pereira, que cruzava nas costas de Per
nambuco, e voltando á Lisboa em 1534, obteve ·a doação 
da capitania de Pernambuco, para, povoai-a. 

No a'nno seguinte de 1535, passou-se para o Brazil 
com sua familia, parentes e varias outras famílias de 
colonos, com todo o n.ecessario, e chegando á Iguarassú 
deu principio. a povoação para sua residencia e de sua 
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mulher D. Brites de Albuquerque, filha de D. Lopo ele 
Albuquerque e de D . Joauna Bulhões, da Cunha, . e 
familia, sendo Juct?•ctssú, o primei?~o povoado pOTtuguez 
que em Pernambuco se estabeleceu. Pouco tempo depois 
entrou em luctas com. os Tabayaras, e em um dos com
bates ficando J erony~o de Albuquerque prisioneiro de 
gnerra, foi levado á Alcle'ia Marrirn, de que era chefe 
o ind~o Tabirrá, chefe dos Tabayaras, e a filha cleste indio, 
que depois foi baptisada pelo nome de Múia, inter 
cedendo por J erouym0 de Albuquerque: salvou-lhe a 
vida, e em .recompensa a tomou por esposa. Este enlace 
concorreu para se tornarem os Tabayaras amados fieis 
t'los portuguezes ; e então Dmt~' te Coelho Pereira, pas
sando~se com a sua colonia para o Monte J1!fa1·ün, deu 
começo a fundação de Olincla, proxima a aldeia do chefe 
Tabirrá, e mudou os eolonos para a nova povoação, com 
o nome de Villa ele Mct?"im, que mais tarde, em conse
qnencia da linda posição, mudaram-lhe o primitivo indí
gena pelo de VHla de Olinâa. 

Duarte Coelho Pereira cuidou no augmento ela po
voação e da colonia, e sempre em luctas com os Ca:hetés 
até o dia 7 ele Ag;sto de '1554 em q~1e falleceu, ficando 
D. Brites de, AJbuqnerque, sna viuva, na administraÇão 
ela capitania:, até a chegaria ele seu filho Duarte Coelho 
rle Albuquerque. J eronymo de Albuquerque, irrpão de 
D . Brites de Albnqner<lae, mulher ele Duarte Coelho, 
que se havia casado com D. Maria elo Espírito Santo 
Arco-Verde, filha . à, o chefe Tabirá, teve do seu casr-t
mento :b. Genebra Cavalcante, que se casclll com D. Ft'
lippe de· Moura, fidalgo flm,entino, ·pais de D. Paulo. 
de Moura, que caso,n coin D. Bdtes ele Mello, pais de 
D. Maria ele Mello, qne ' casou em L isboa com Franciso 
ele Mendonça Furtado, de quem decenc1e Sebastião José de 
Ga1·vallw . e Mello, 1naTquez de Pom,bal. (Vid. o n. 35 
elo meu BTazil Eflstorico, ele 1864.) 
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Sendo acommettida em 1593, por J a.yme de Lancaster, 
e em 1630 tomada e sa.queada pelo coronel hollandez 
Theodoro Vanderburg, mais tnr,le, Mauricio c1e N assau, 
lhe deu por nrmas uma clonzella, com uma canna na 
mão, mirando-se em um espelho. 

O l'egente de Portugal D. Pedro II, conferiu-lhe o 
titulo de Cidade, e em 1676 lhe offereceu um bispado. 
Tern notaveis edificios, sendo .o melhor a igreja da Sé, 
com a invocação elo Salvador. Suas ruas, mal alinhadas: 
são calçadas e ornadas de casas. O antigo palado dos 
governadores, qne servia ele . camara municipal em 1846, 
foi reedi:ficado, para nellc-\ ser transferido o curso j uriclico, 
que estava no Mosteiro de S. Bento. No çollegio dos 
jesuitas está o seminario Episcopal. Possue quatro con
ventos, o ele S. Francisco, o de Nossa Senhora elo Carmo, 
e el e Sar,tta Thereza, onde estti nelle o collegio de Orphãos, 
e o mosteiro ele .S. Bento. Neste mosteiro ele S. Bento, 
es.teve 0 curso J uridico, clesel; a s~a installação até 
1854, em que foi transferido para a cidade elo Recife. 
O alvará de 30 ele Ma.io c1e 1815, fez da cidade ele 
01inc1a, uma comarca dP-smembrada do Recife, comprP.
henclen(J.o em seu termo Goyana, as povoações de Igna · 
rassú, P áo c1' Alho e Limoeiro. Conta uma chronica 
rnanuscripta inec1ita que, quando os hollanclezes incen
diaram Olinch, se compunha a cidade de dons 1llil e 
quinhentos fogos em casas. 

RECIFE 

O +ugar do R~~cife era desde o tempo da fundça,ão 
de Olincla o porto de clesembarq lle; e ahi se f0r~m ec1i· 
ficando casas e armazens, em modo que, em 1548, já 
havia povoacão commercial. Com o correr do tempo, 
a ·povoação ~'3e foi estendendo para Santo Antonio, e 
depois para Boa-Vista, construindo-se templos magní
ficos e edificios notaveis; e foi Mauricio de Nassau 
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q nem augmentou o Recife, fazendo da povoação uma 
bella cidade. 

Desejando para a minha Geo{Jraphia Htstorica a des
cripção minuciosa. da capital de Pernambuco, pedi ao 
proprietario do Diar'io de Pe?·1wmb'ltco, o melhor e mais · 
interessante jornal do Brazil, o illustre e venerando 
cidadão Manoel Figueirôa de Farias, e este illustre per
nambucano, para me obsequiar, mandou pelo illnstrado 
escriptor A. P. de Figueiredo, descrever a cidade do 
Recife, e na Carte'iTa de 1857, publicou em varios numeras 
os artigos, que resumidamente aqui transcrevo. 

· Em 1857 a cidade do Recife: de Pernambuco, tin1la 
tl'inta e um igrejas, senelo oito no bairro do Recife, que 
sáo a do Pilar, fundada em 1668, depois da guena dos 
hollandezes, pelo capitão João do Regó Barros, em cuja, 
capella-mór foi sepultado ; a do C01·po Santo; a ela Madre 
de Deus ; a capella da Conceição elo Arco; e a do Porto 

· das Canôas.-Em Santo Antonio, as igrejas de S . . Fran
cisco, e a da Ordem Terceira ; a do Paraizo, com um 
hospital de S. João de Deus, fundado em 1686, quando 
mestre de campo D. João de Souza, e sua mulher e 
prima, D. Ignez Barreto, vinculando-lhe os seus bens. 
Nas c1ependencias da dita igreja, o governador D . Thomaz 
José de Mello, fundou em 1789, uma casa para expostos; 
e nesta edifício, hoje muito melhorado, definitivamente 
ficou o estabelecimento, desde o dia 2 de Dezembro de 
1855. A igreja matriz, a da Conceição ' dos militares, 
a de Nossa Senhora do Rozario, a da Congregação, a 
~lo Collegio dos J esuitas, que ha muitos annos estava 
iuterdicta, tendo servido para a escola do ensino mutuo, 
e até 11ara theatro particular, e pur fim, para o in
stituto vaccinico ; foi rehabilitacla para: o culto Divino, 
em 8 de Setembro ele 1855; a elo Carmo, a ele Santa 
Thereza; a do Livramento; a de S. Pedro; a dos Mar
tyrios ; a de Nossa Senhora do Terço ; a de Nossa Senhora 
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da Penha, do hospício dos Capuchinos, que era pequena, 
foi pelos ditos religiosos demolida, e em seu lugar, 
levantaram á custa de donativos dos fieis, e auxílios 
dos cofres publicos, um templo grandioso, dividido em 
tres espaçosas naves, com grossas columnas de mar
more, de elevada altura, com um soberbo zimborio. 
N o bairro ela Boa. Vista - a igt'eja de Santa Cruz ; a 
de S. Gonçalo; a da Conceição elos Coqueiros, fundada 
depois da guerra hollandeza, por Christovão do Rego 
Barros, _que nella foi sepultaclo ; a do Rozario; a da 
Gloria e a da Solecl.ade. A igreja elos inglezes na rua 
da Aurora. O hospital da Misericorclia, esteve em edi
ficio particula1~, no lugar clenomitiado dos Coelhos, desde 
14 de Março de 1846, até 9 ele Março ele 1861, q uanclo 
foi transferido para o edificio proprio, cujos fundamentos ' 
foram lançados em 25 de Março ele 1847, nos Coelhos, 
em virtude da lei provincial n. 165, de 17 de Novembro 
de 1864, ficando com a denominação de Hospital Pedro II. 

O Hos11ital dos Lazaros. Do relatorio elo respectivo 
Provedor, o desembargador Oliveira Maciel, que me 
mostrou o illustrado Dr. Portella, chefe do .Archivo 
Publico da capital do Imperio, consta que o fundador 
do hospital dos Lazaros foi o padre Antonio Manoel, 
creado na Soledade : depois G1789) foi transferido para 
0 edifi.cio, onde actualmente se acha, mandado concluir 
Pelo governador D. Thomaz de Mello. _ 

Tem a cidade do Recife a Faculclacle de Direito, o 
Collegio das Artes o vasto edificio do Gymnasio Pro-. ' 
Vlncial, á margem elo rio Capibaribe, na rua da Aurora, 
mandado construir pelo presidente José Bento da Cunha 
Figueiredo. A fortaleza das Cinco Pontas está collocada 
na freguezia de S. José. 

Possue mais o theateo de Santa habeL situado no 
largo do Palacio da Presidencia, denominado Campo 
das Princezas ; a Casa de Detenção, no bairro de Santo 



26 CHRONICA GERAL 

Antonio; o Novo Mercado, no lugar em que havia a 
antiga Rib8ira, na freguezia de S. José ; a Escola Modello, 
onde actualmente funcciona o Institut.o Archiologico ; 
a Casa ela Associação Commercial, com jardim na frente, 
situada na Lingneta, ponto de desembarque, noJmirro 
do Recife. 

No bairro de Santo Antonio :Qa o edilicio do Lycêo 
de Artes e Offi.cios, pertencente a Associação dos Artistas. 
No da Boa Vista, e a margém do Capibaribe, na rua 
da Aurora, está o 1mlacio ela Assembléa Provincial 
No lugar clenominad? Santo Amaro', ha o edificio elo 
AsyJo da mendicidade ; o Hospital Militar; o Hospital 
dos .A.lienaclos. ' 

Na freguezia de S. José, no lugar do Cabanga, es t{L 

o novo· matadouro dos gados, · para o provimento ela 
população. 

O aterro elos Afogados foi mandado fazer pelo gover
nadm: Henrique Luiz Pereira Freire, ele 1737. á 1740, 
bem comp a primeira })Onte ele macleira, para facilitar 
o transito, porquanto, esperando-se pela vasante da maré 
para se entrar ou sabir ela cidade, acoNtecia, morrerem 
muitas pessoas afogadas, na passagem, e })OI,' isso o 
povo, em memoria elo acontéciclo, designou o aterro pela 
denominação de Aterro dos Afogados. 

A antiga ponte elo Recife, que ligava; o bairro deste 
nome ao de Santo Antonio, e era de madeira sobre alguns 
poucos arcos de pedra que ainda restavam, for sub· 
stitnicla por uma importante ponte , ele ferro, apoiada 
sobre grossas columnas do mesmo, com tres galerias, sendo 
a c1o eentl'o para a passagem de carros e animaes, e 
as duas latera es para. o transito a pé. Ra mais cluas 
pontes c1e ferro, a da Boa Vista, que liga o bairro 
deste nome, ao de Santo Antonio ; e a ele Sa.nta Izabel, 
que parte de junto do mesmo theatro, até a rua da 
Aurora. 
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.A cidade do Recife, em 1857, tinha 6. 511 casas, sendo 
795 de sobrado de um andar; 620 de dons ·andares; 
301 ele tr~s andares ; 23 de quatro andares ; 59 travessas ; 
24 beccos ; e 15 largos. 

A casa n. 64 da nta ela Orw~, na freguezia de Santo 
Antonio, foi residencia de João Fernandes Vieira, depois 
da restauração de Pernambuco, do poder dos hollandezes, 
aonde teve o seu q nartel general. 

A figura que tem na frente, dentro de um nicho, com 
nma inscripção,. talvez symbolisasse Pernambuco. Diz o 
c1nonista Figueitedo, a quem me refiro, que cÓrrin.m 
em Pernambuco êluas versões a resp~ito desta figni·a: uma, 
que ella symbolisava Pernambuco; e outra, que era a 
figura d~ S. P edro Gonçalves. O chronista, copiauclo 
a insct·ipção, que é em hollandez antigo, reconheceu 
que a figura representa Jacob, ·nome de alguni judeu 
hollandez, que habitou aquella casm. Procurando inves·
tigar a verdade, achon em BctTlêo, edição de 1647, im
pressa em Amsterdam, pag. 100, linha 11 : - A curia 
de Pernambuco, como' insígnia : uma virgem com os olhos 
fixos em um · espelho, e como arrebatada de admiração 
Pela sua fórma, tl'azendo na mão uma canna de assucar-. 
Com este modelo, se exprime a formosura e a abun
dancia do solo conhecido pelo nome ele cidade de Olinda. 
( Diario d.e Pernarnb1wo de 1857- Oartei?·a) . 

Tomando l)Or base a edificaçij,o de 1857, se conhecerá 
no futuro o grande augmento que Pernambuco vai tendo 
com o volver d9s annos. (Vid. o Diar·io de Pernarnbttco 
de 1857, nos artigos intitulados a OaTteir.a). 

XLIII. Pedro de . G6es, que havia feito um e~genhó 
d'agun, e uma igreja da invocação dn. Madr.e de Deus·, 
em S. Vicente, cujo ti.tulo foi mudado, para o ele N . S. 
das Neves, mais tarde, El-rei D. João .III o fez dona
t~rio da capitania de 8. Thomé ou dos Goytacazes, eom 
tnnta leguas de costa: en t,re o Espírito Santo e S. Vicente, 

t 
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e vindo com uma armada em 1553, na patente de ca
pitão-mór, chegou a S. Vicente, no dia 8 de FeveFeiro, 
para levar comsigo seu irmão Luiz de Góes ·e cunhada, 
e foi povoar a sna capitania ; e entrando pelo rio Para
hyba, procurou lugar e den começ0 a povoação, ainda 
esteve dous annos em paz com os iridios Goytacazes, 
:q1as depois entrando em lucta com elles e havendo falta 
de gente, para a resistencia, e de provimentos neces· 
sarios, para sustentar-se, com a sua colonia, passou-se 
para o Espírito Sa~to, em navios, que lhe mandou o 
donatario Vrtsco Fernandes, ficando a capitania de 
S. Thomé, de novo entregue as tres nações" ferocíssimas, 
a que chamavam Goytacá-g?.tas.sú, Goytacá-Jacoritó, 
e Goytacá-1J!Iopi, até o anuo ele 1630 em que os índios 
de cluas aldeias catholicas, Frio e Iriritiba extinguiram 
os índios -Goytacazes que comeram os naufragas por
tuguezes, que foram á costa do mar de Campos.- E' certo, 
.diz .frei Gaspar da Madre de Deus, que antes disso, 
aos 19 de Agosto de 1627, Martim de Sá, pai do ge
neral Salvador Corrêa de Sá e Benevides, como pro
curador de J oã0 Gomes Leitão, e Gil de Góes da 'Sil
veira, donatarios da capitania de S. Thomé, tinha dado 
por sesmaria a terra e:xistente além do Cabo de S. Thomé, , 
entre os rios Macahé e Ignassú, a Gonçalo Corrêa, Miguel 
Ayres Maldonado, Antonio Pinto, João de Castilho, e 
Miguel Riscado, moradores na cidade do Rio de Janeiro, 
os qnaes todos juntos, pediram esta data, para nella 
crearem gadGs. Estes e o sobredito Martim de Sá, 
foram os primeiros povoadores daquellas deliciosas e 
ferteis campinas, onde mandaram fazer curra.es, e intro
duziram gados, assim vaccum, como cavallar: se a po
voação começou logo clepois de p,assada a sesmaria, ou 
nos annos seguintes da matança dos Goytacazes não 
o posso dizer, por falta de documentos que os não pude 
encontrar. O domínio e propriedade della conservou-se 
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muitos annos nos successores de Pedro de Góes, e o Sr. D. 
Pedro II de Portugal, aos 15 de Setembro de 1674, deu-a 
ao visconde de Asseca, com a extensão de 20 leguas, 
por costa, declarando na carta de doação, que Gil de 
Góes, morto fóra do reino, fizera deixação della á corôa, 
por lhe faltarem cabedaes para a povoar; a capitania de 
S. Thomé passou depois á corôa, por compra feita ao 
mesmo visconde de Asseca, seu proprietario. 

' 
XLIV. Na ausencia de Martim Affonso de Souza, 

D. Anna Pimentel, mulher e procuradora do donatario 
da capitania de S. Vicente, nomeou lugar-tenente de 
SPu marido a Gonçalo Montei1·o, que administrou a ca
pitania, por alguns annos, o qual foi substitnido, em 
16 de Outubro de 11538, por Antonio de Oliveira, con
forme refere Fr. Gaspar ela Madre de Deus. Foi Antonio 
c1e Oliveira, 2. 0 capitão-mór, quem repartiu as terras 
da ilha de S. Vicente, pelos moradores, concedendo·lhes 
r.artas de sesmarias, dando a Pascoal Fernandes, e a 
Domingos Pires, as terras de Eng~taguaç'lt, que ficam 
á leste do· ribeiro ·de S. J eronymo, por carta passada 
em S. Vicente, no ' 1. o de Setembro de 1539; e as vi
zinhas, situadas a oeste do dito ribeiro, deu-as a André 
Botelho, em .2 de Junho de 1541, declaranclo, que par
tiriam, pela regueira, que alli faz o outeiro, que diziam 
~er de Braz Cubas, (outeiro de Monserrate ), fronteiro 
o, N. S. da Graça, e as pertencentes ao mestre Bar
tholorneu Gonçalves. Mestre Bartholomeu Gonçalves · foi 
um ferreiro, q ne veiu com }.fartim Affonso de Souza, 
que obteve sesmada em Santos, concedida por Braz 
Cubas, em 26 de Janeiro de 1555. 

XL V. Pascoal Fernandes, genovez, e Domingos Pires, 
fizeram sociedade, e ambos se foram situar em Engua
guaçú, na margem do canal a que Martim Affonso de 
Souza chamuu rio de S.. Vicente, na sesmaria de Pedro 
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de Góes. Nessa margem, d'efronte do largo; onde o rio 
se divide em·dous braços, qu8 fórma a barra grancle de 
Santos, edificaram os socios uma cazinlw, na margem 
oriental do Tibeiro, que p elo tempo acliante, se chamou 
de S. J erony;mo, p or se ter collocado uma imagem deste 
santo doutor, junto ao dito ribeiro, nas falc1as do outeiro, 
que agora se chama de Monserraúe, e .:l'antes se chamava 
de S. Jeronymo. Para sn~ particular serventia abriram 
os mencionados &o cios o caminho antigo de Santos,. para 
S. Vicente, o qual princip~ava na sua mtsa, cont-inuava 
por nma ladeirinha, e passava por detrás elo outeiro, onde 
hoje está. o mosteiro de S. Bento. (Fr. Gaspar da M. de 
Deus. Memorias da O. de S. Vicente.) 

XLVI. Diz Fr. Gaspar da :Madre de Deus, que no 
anno de 1542 já não existia a casa do conselho, e a 
povoação se tinha mudado para o lugar onde hoje 

. . existe, segundo consta de alguns termos c1e vereações, 
desse tempo, nos · quaes acho, que os camaristas se con
gregaram na Igreja de N . S. da Praia, em 1 de Janeiro, 
e 11 de Março, e na de Santo Antonio, em 1 de Abril, 
e 20 Maio, do dito anno de 1542, por ter o mar levado 
as casas do conselho. Pela mesma razão, se assentou 
na vereação êle 1 de Julho, desse anno, ;_fazer casa nova, 
para o conselho. Aos 3 de Janeiro, de 1543, levaram 
em conta ?. P edro Collaço, pTocurador do conselho, no 
anno antecedente, a quantia de 50 rs., que se l1avia 
gaetado, em tirar do mar os sinos, e Pelourinho; 300 rs., 
pagos a Jorge :M:Andes: q Ll f:l os merecera no P elourinho 
da praia; 20 l's., a quem o conduziu para a villa ; e 
250 rs., qrie satisliz.era a J eronymo Fermmcles, por dar r 

a pedra, barro, e agua necessaria, para novamente se 
levantar o dito Pelourinho. Tambem a Igreja Matriz 
veiu a padecer o mesmo infortunio, como provam a 
circumstancia de se extiahirem doj mar os sinos, e a 
outra; de dar o povo faculdade aos camaristas, ~m 
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Janeiro de 1545, para mandarem fazer nova )gr'eja, 
com alicerces de pedra, e o mais de taipa, coberta ele 
telhas, Olil patiz, a custa do mesmo povo. Ho;je é mar 
q sitio onde este v e a ,vill31. 

A nobreza com que l\!Iartiru' Affons~ 11ovoou S. Vi
cente, foi mais numerosq,, mais distincta, elo que se 
snppõe, - até os mesmos, que della descendem. Ver
se-ia bem provada esta vm;·dacle, se chegasse a imprimir-se 
a NobilictTch'ia histÓn'ca e Genealogica da capitania ele 
S. Paulo, que deixou inc0mpleta, o sargento-m6r Peclro 
'raques de Almeida Paes Leme, por seu fallecimento 
em Janeiro de 1777, depois de haver empregado na sua 
composição, e em outros muitos preoiosos mamtscriptos, 
concernentes a capitania de S. Vicente e S. Paulo, 
alguns cincoenta annps, examinando por isso os cartorios 
<le bodas as villas desta Ca}IÍtania, assim seculares, COmO 
ecclesiasticos. Santa Maria diz, quando fa.lla ela villa ele 
Sautos :-A villa de 'santos é uma elas quatro principaes da 
capitani21. de ~il.'Vi0ente, e dista de S. Paulo doze leguas. 
Po;voou :a Martim Affonso ele Souza, de muito nobre gente, 
que cemsigo levou' de Portugal. As memorias antigas; re
lativas ao Bra.zil, que se acham no Santrtw?··lo JJ1aTiano, 
0 não se encontram ·em outros livros, merece1n gninde at
ten -çao; porque seu autor, quando escreveu os t~mos 9 e 
10 elo tal Santua?·io, tinha diante c1os 0lhos, e cica muitas 
vezes a Histeria manuscripta elo Padre Fr. Vicente do 
Salvador. Este· religioso veiu á capitania de S. Vicente, 
Pelos annos ele 1598, na companhia de D . Prancisco de 
~ouza, sendo custoclio, da s na província ele Santo Antonio 
do Brazil, cuja chronica escreveu por esse tempo, e lévou 
comsigo para Portugal em 1616. Precedeu a Vasconcellos, 
e ·a todos os que coropu~éram . Historias do Brazil. (1) ' 
(M . . I 

emona de 'Fr. Gaspar da Maclre de Deus.) . . 

, (1) Anterior a toàos foi Gabriel Soares que concluiu a sua na matriz 
ern 1"8 ' •) 9 - Mello Moraes. 
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XLVII. Os Padres J a boa tão, e Ayres do Cazal, es
creveram suas obras em vista de manuscriptos, e prin
cipalmente de uma monographia intitulada-Desc?·ipção 
.Geog?·aplõica da A •merica Portugueza, que não conheço. 
O que diz o autor sobre a primitiva povoção fu·n
dada por Pedro de Góes, eu ignoro, mas Ayres do 
Cazal crê que a primitiva povoação de Pedro de Góes 
donatario da capitania da Parahyba do Sul, fosse 
junto a extremidade dE: uma Bahia, e lado meridional 
do Cabapuana, mui to perto da praia do m.ar, por exis
tirem duas mós de pedra européa, com alguns resqui
dos de povoação : e entre os moradores da vizinhança 
ba tradição, qu e J'ôra, alli, a morada de Pedro de Góes. 

O autor do manuscripto Desc?·,ipção Geograplda, diz 
que Pedro de Góes, se estabeleceu na margem do 
Parahyba~ onde vivera dous annos em paz com os indí
genas e cinco anno,s em guerra ; vendo-se forçado á reti
rar-se para a capitania do Espírito Santo ; e dalli para 
Lisboa, voltando depois com Tbomé de Souza para a 
Bahia em 1549. 

Por ·esses annos occupavam as terras de Campo dos 
Goytacazes tres nações de barbaros conhecidas por - · 
P'ltry - Quarú - Goytacá. 

A nova sesmaria ~ de Campos se acha no tomo 2.0 

pag. 44 de Ayres do Cn.za1. 

XLVIII. Refere Fr. Gasr1ar da Madre d e D eus, nas 
suas Memorias da capitania de S. Vicente, que a má 
fé dos contratos, entre os portugu ezes, .e os naturaes 
do paiz, era tão escandalosa, que a camara municipal de 
S. Vicente, na vereação de 21 de Julho de 1543, depois 
de taxar os resgates, :fizeram os vereadores duas pos
turas, que dão clara idéa da má fé dos portuguezes, 
nos seus contratos, com os naturaes da terra . 

. XLIX. A irmandade da Santa Misericordia, foi in
stituída por Frei Miguel Contreiras, religioso Trino, e 



Por sua confessada ru rainha viuva, D. Leonoi', mulher 
de El-rei D . João II, no dia 15 ele Agosto ele 1498, ; 
em uma d.ns capelbs do claustro ela, Sé de Lisboa, a 
q.nnl confeccionando os estatutos. no clia 15 elo mez de 
Setembro do mesmo anuo, lhe ;juntou a f6rma, em 
qne ·se acha, em sm1 Igreja, · e casa de Misericordia, 
construídas no sitio da R ibeira Velhu, sob a protecção 
de El~re'i' D. Manoel, cujos eclificios foram concluic1os 
!:'In 1534, e para onde foi mudada a irmandae1e, e ho.s· · 
pital, no c1ia 25 de Março do mesmo anno, bem como 
0 hospital elo Roc.io; principiado por D. João II, .em 
1492, e ontr·os dispersos. 

O comprorr;isso feito por Fr. Miguel Contreiras, com .. 
Põe-se ele 41 ca.pitnlos, e cada um com va.rios paragraphos, 
sendo o original esc.ripto e assignacl:o por Fr. Miguel 
Contreiras, El-rei D, Manoel, a rainha D. Leonor, In
fauta D. Bl'·ites, e peio .A,rcebispo ele Lisboa, D. Martinho 
da Cosb:.. O compromisso original, foi guardado -no 
archivo ela irmandade de Lisboa, e só impresso em 
1'78:9, na officin~ ele Manoel Fernandes ela Costa, im- ' 
pressor elo Santo Officio. . 

A 1. a San,ta casa, que houve no Brazil, foi · a de 
Santos, creada por Braz Cubas, em 1543, e approvac1a 
ern 1551. 

A 2. a foi a Misericorclia ela Bahia, estabelecida em 
1552, em tempo de Thomé ele Souza, e creiu, qne fosse 
por iniciativa desse benemerito governador. 

A 3.a Santa casa ele Misericorc1ia foi a elo Rio de · 
Janeiro, Cl'eada em Ü582, pelo padre José ele· Anchiet<.t. 
Tende os irmãos da Santa casn, da 1riisericm.'dia do Rio 
cle_J~neiro, pedido a, E~-rei, que lhe ooncede~se os m:esmos 
P~'lVllegios e isel1ÇÕ8S que concedeu a Misericorclia ele 
~1 . 

s )Oa, por alvará ele 5 ele Outubro de 1605, lhe foram 
cuncediclos? e Martim ele Sá, q ne govei·nava enti.'io a 
capitania elo Rio €1e Janeiro, por seu despacho, or-
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c1enou, que o alvará de EiJ.-rei Felippe II fosse observado 
em todas as suas l)artes, sendo provedor da Misericordia 
Duarte Corrêa Vasquianes. 

L. No dia 14 ele Janeiro de 1544, houve um eclipse 
de sol, em Portugal, que durou o clia inteiro, e nos, 
mezes seguintes se eclipsou tres vezes a lua. (Anno 
Hist.) 

LI. Como era sujeita a villa do Porto d6 Santos, á 
,de S. Vicente, tanto no temporal 

1
como no espiritual, 

os camaristas de S. Vicente requereram para a nova 
povoação ter juiz ordinario, ou p~daneo ; e para . esse 
cargo, elegeram Pedro Martins Namorado, o qual pres 
tou_ juramento do officio, no dia 1 de Março de 1544. 

LIL Braz Gabas, succedeu a Antonio de Oliveira, 
no dia 8 de Julho de 1545, e foi quem elevou a po
v.oação do Porto d.e Santos, á categoria de villa, em 
110me do donatario, Martim Alfonso de So;nza, entre 
o clia 14 de Agosto de 1546, e 3 ele Janeiro de 1567. 
O primeiro pelourinho, foi levantado por Braz Cubas, 
e como com o tempo cahisse, foi levantado outro em 
1697, júnto a caclêa e o convento elo Carmo. (Fr. Gas
par ela Madre de Deus, 111emo?·üts rla capitania ele S . 
Vicente, pa.g. 104 e § 152.) 

Braz Cubas, falleceu em 1592, sendo sepultado 11n 
capel1a-m6r da igreja ela Miserkorclia., em cuja sepul
tura se lê:- Sep?.dt?.t?·a de BHtZ G?.tbas, cavctlleiTo jl
dal,qo ela casa. de El-?·ei. F?.tndou e fez esüt villa, sendo 
capitão, e casa da MiseTico?·clia, anno de 1543, des
cobTi?.t o?.wo, e nze~ae.s, •anno de 1560, .fez .fo?'taleza, pw 
manclctdo ele El-1·ei. 

LIII. O posto de governador e capitão gemi ou ge
nexal do Brazil, diz Fr. Gaspar da Madre de Deus, 
ainda era deseonheciclo no BrazU, quando Martim Af
fonso, assistiu em S. Vicente: elle foi governador cb 



DO BRAZIL 35 

Arnerica Lusitana, ainda não povoada. Esta dignidade 
nascen em 1549, alguns annos depois da ausencia de 
Martim Affonso de Souza para a Asia. E ·n. João III 
entendendo haver no Brazil um governador, que tivesse 
jnrisdiqçê1o sobre todos os governadores, e do;natarios, 
com quem havia r el)articlo as terras do Novo-Mundo, 
na mesma occasião em que mandou fundar e povoar 
a cidade c1a Bahia, ordenou, que os capitães da nova 
cidade, exercitassem a sua jurisdicção, sobre todas as 
capitanias, e daqui nasceu chamarem-se- goveTnadoTçs 
e capitães geraes aos da cidade ele S. Salvador, edifi
cada junto á Bnhb de Todos os Santos. 

LIV. Em Abril ele 1549, o padre Manoel da Nobrega 
e seus companheiros fundaram a igreja de N. S. da 
Ajuda, fabricando-a de taipa, coberta de pa.lha, a qual 
servindo de parochia, offi.ciada 110r elle ; e dep.)ÍS che
gando de Lisboa um sacerdote secular, entregou-lhe 
a igreja, e foi edificar outra no monte Calvario, onde 
alguns ann.os adiante foi fundada a igreja de N. S. do 
Monte do Carmo. 

Na grande área que comprehende a cidade da Bahia, 
e seus suburbios, eram os assentos das principaes al
deias de índios de toda a capitania. 

LV. Qnrmdo Francisco Pereira Coutinho chegou a 
Bahia, em fins de 1535 ou começo de 1536, foi residir 
na povoação da Villa Velha, fundada por Diogo Al
vares Corrêa, Caramurú, grancle língua do gentio ; e 
depois da morte desgraçnda do donatario Francisco 
P ereha Coutinho, tornou elle elos Ilheos para o mesmo 
lugar, onde vivia com sens cinco genros, mulher, filhos, 
e mais algumas pessoas que escaparam ela desgraça de 
Francisco Pereira Coutinho, e apesar de viver em paz com 
08 selvagens, comtudo não deixavam as armas ele fogo, e 
outras, para resistirem no caso de aggressão dos inclios. 
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Frandsco da Cunha, contelnporaneo dos succer:;sos pri~ 
mitivos do Brazil, diz que quando se fundou a cidade 
de S. Salvador e Bahia de Todos os Santos, houveram 
pareceres que se edificasse na ponta (Barrn) que está 
N. S., com a do Padrão; por ficar ma~s segura, e bem 
assentada, em razão da sua muita fortaleza; e outros 
que preferisse o sitio ele Monserrate, perto elo hoje 

. sitio do Bomfim ; mas o governador Thomé de Souzn. 
escolheu o alto da montanha, onde os jesuítas fundn.
ram a capella de N. S. da Ajuda. 

LVI. Os jesuítas que vieram com Thomé de Souza 
para ~ Bahia foram mandados 11elo fundador da or 
dem o :padre Ignacio de Loyola, e pelo SUl)erior padre 
Simão Roclrigues de Azevedo; e os primeiros qbe mar
charam ·para S. VicGJnte, mandados 1)elo superior dn. 
Bahia paclre :Manoel da Nobrega foram o paclre Leo-
1?-ardo Nunes, homem de bem · e muito virtuoso, e o 
irmão Diogo Jacome, cujos padres i)artiram para o 
seu c1estino no 1.0 de Novembro de 1549, tocanclo elles 
na capitania do Espírito Santo, onde receb<n~mn l)Or 
noviço o irmão Matheus N ogneira, ferreiro ele l)rofis
são, cujos padres foram mui bem recebidos em S. Vic:ente. 

Em S. Viceute o padre Leo111ardo Nunes recebeu al
guns noviços, send0 em primeiro lugar a Pedro Corrêa 
e Manoel de Chaves, homens 11rincipaes, e moradores 
de S. Vicente. Logo depois r ecebeu outros aincla moços, 
tanto europeus como filhos do pa~z, e entre elles, 
Leo11ardo elo Valle e Gaspar L ourenço. 

· L VII. Foi primeiro cercada de páo a pique, em quanto 
se trabalhava na ec1ifjcação e no . arrwnnento; depois 
murada ele taipa grossa por can·sa do' gentio, a nmralha 
já em tempo de Gabriel Dolores t inha calliclo.• As casa.s . 
no começo foram cobertas de palha e não ficou memoria 
por oncle ellas corriam. 

rrhomé ele Souza fLmdou a Sé; o collegio elos padres 
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ela companhia, ·a ermid'a ele N. S. da Conceição da 
Praia, e grandes . casas para os governadores, casa da 
camara, cadêa, alfanélega, casa dos cantos, casa ela 
fazenda, nrmazens, e outras casas propria.s para o ser
viço re8l e qnasi todas na praça chamadn. de Pal:lcio. 

Desembarcava-se onde hoje está o arsenal de marinha, 
que era então a Ribeira d? G6es (Pera de G6es). 

LVIII. O palacio elos governadores da Bahia, feito ele 
taipa grossa por Thomé ele Souza, foi resiclencia de seus 
_snccessores até 1663, em que Francisco Barreto, con
struiu outr0 de pedra e cal, em cuja frente, e por sobre 
a porta principal se lê a seguinte descripção : Reinando 
El-rei D. Affonso VI, mandou fazer esta obra Francisco 
Barreto, governador, e capitão general deste Estado, no . 
anno de mil seiscentos e sessenta e tres (1663). Foi a obra 
contratada com o mestre carpinteiro Pedro Fernandes 
ele A~ev(')do (Vid. a descripçã.o elo palacio no meu Bmzü 
1-Iist. 1. o anno da 2.a serie, pag. 353). 

LIX. O allemão Hans Stade, nascido no Hesse, arti
lheiro, embarcou em Li.sboa,, com destin) ao Brazil; e' 
depois ele oitenta e oit0 dias de viagem ch~gou á 110voação 
de Igum·assú, em Pernambuco, onde esteve percoTrendo 
com alguma. c1ifficnlc1ade alguns lugares do interio~:, 
observando o manejo bellico dos ind_ios. Depois de 
algnns mezes voltou á Lisboa, com o intento de se passar 
de novo ao Brazilr, em busca cl;s novos estabelecimentos 
elos hespanhoes no 1Uo da P1·ata, antes conhecido pela . 
denonlinnção de Rio de Santa Maria, o que e:ffectiva~ 
lllente aconteeéu 0m 1549 desembarcando em S. Vicente. 

Como era. habil artilheiro foi contra:taclo ern 1550 para 
commanda.r o forte de Santb Amaro, durante clous 
annos; e em um dia que sahiu á caça nas florestas 
pro:xhnas do forte, é cerca1o pelos índios Tupinambás 
que o levam a rasto, espancado, no meio de horrivel 
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vozeria, e o mettenclo em uma canôa, o levam tortn
rado para a alcleia Ocdibi, ele que era chefe o famoso 
Ooninambebe, e onde presenciou os horriveis sacrificios 
que praticavam esses b~übaros . Dahi o passaram para 
a cabana. elo valente chefe Ippztruassú (o grancle prts
saro branco) oncle o vestem com os trajes elas victimas. 
Aterrado o infeliz Hans St::tcle, com á vista ele tantas 
barbaridades, e que sem elnvWa iria a ser comido por 
esses barbaros, certo ele que elles eram alliaclos elos 
francezes, lhes declara })ertenc1~r a es ta nação e não á 
})Ortugneza. Consultado um n ormando, que entre elles 
estava, nega-lhe a nacioualiclacle ; mas .a côr loura dos 
cabellos ela cabeça e barba do infeliz Hans Stacle, lhe 
demora a execução, por snpporem os selvag~ns não ser 
elle e o consenram prisioneiro, receiosos de quebrarem 
a fé do seu tratado; e quando esta circumstancia se 
dava, appareceu na aldeia uma mortífera epeclemia, e 
Hans Stade aproveitando a presença ela peste, faz sentir 
aos selvagens ser castigo elo céo, por lhe quererem tiTa,r 
a vida, e por este a·contecimento é posto em liberdade. 

Passando Hans Stacle para a aldeia de outro chefe 
índio, este o deixa partir })ara a P.rança, elepois ele 
ter passaclo por horríveis transes. (Vid. a obra de 
Mr. Ferdinand Diniz intitulada ó BTazil.) 

LX. El-rei D. João III ordenou a Thomé de S.ouza 
que clésse á nova cidade que elle ia fundar na Bahia 
de Todos os Santos a denominação de cidade do Sal
vador e lhe mandou da,r por armas uma pomba branca 
e~' campo verde, com um rolo a roda branco com letras 
ele ouro, e a pomba com tTes folhar:; ele oliva no bico. 

LXI. A ermicltl de Santa Luzia que estava no lugar 
elo theatro, n o fim ela rua direita elo Th.eat['o, foi con
struicla nos primeiros tempos da fnndação da ciclacle 
ela Bahia. A S.é era nos primeiros anuos a egreja ela 
Ajuda. O mosteiro ele S. Bento começvu muito pobre. 



DO BRAZIL :39 

LXII. Os jesuitas no seu prinClplO eram pobrissimos, 
e para viverem além elas es!11olas que pediam de porta 
em porta, inventaram offi.cios .mecanicos, e nas horas 
elo clescanço faziam rozados de páo, corôas, que repar
tiam com os devotos, faziam alpargatas ele corda por 
não haver sapatos, que repartiam com os homens do 
l)OV0, e ele que elles usavam nos caminhos asperos ; 
uns eram carpinteiros, outros ferreiros, outros torneiros, 
em cujos offi.cios ganhavam para o, sustento ela viela. 
Refere o padre Simão ele Vasconcellos que tendo chegado 
a Bahia, mandados pelo patriarcha Ignacio de Loyola 
o paclre Affonso Braz, o padre Salvador Rodrigues, 
o padre Manoel de Paiva, e o padre Francisco Pires, 
e o padre N obrega querendo mostrar o gráo de obe
diencia que tinham os religiosos . da companhia, a pre
texto ele pobreza em que então viviam, mandou vender a 
pregão 1)elas praças o padre Manoel ele Pa,ha, entoando 
o porteiro em voz alta : Q?.tern q~te·r cornpTaT este lwmem, 
q'lte é já sace1·dote, e póde seTv·ir em rnu'itos 'ltsos . E 
foi tão ele sizo o pregão, que chegou-se a persuadir o 
povo, que ia deverns (porque continuou alguns dias); 
e :iá s6mente se duvidava, se era acerto desfazer-se a 
companhia deste religioso, tendo tão poucos. O go
vernac1or Thomé de Souza., propoz o caso ao ouvidor 
Pero Borges; e acrescentou: eu nunca vi vender sa
cerdote ele missa; mas como vejo que os padres o faze~, 
não ouso condemnal-o. Não faltava quem promettesse 
já, a hé cem cruzados pelo padre Pai v a ; e os moradores 
ela Villa Velha, subiram o lanço, porque o queriam 
Para seu capellão. Espantavam-se todos ele ver espe
ctaculo tão novo ; porém o vendido paàre aos lançadores 
desculpava o feito por causa da pobreza; e quando era 
pergnntadv se estava. resoluto a servir, responclia que 
sün; porque elle era elos superiores, e qne podiam estes 
dispôr dos seus, como melhor lhes parecesse. 
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A segunda figura deste acto :foi o padre Vicente Ro
drigues; porque .este era o pregoeiro, que ia brac1anc1o· 
pelas praças: e póc1e pôr-se em questão, qual ecos dous 
:ficou mais moTtificado, se o que ent apregoado calanc1o, 
ou se ·o que apregoava bradando ? Assentado o dia em 
que se havia c1e arrematar o lanço, quando todos es
peravam o fim, declarou o padre N obrega ao governador, 
e mais amigos c1a co1~p;:mhia, o espirito com que aqueJln 
fingida venda se fazia, por exercicio de mortificaçiío 
e obedir-mcia : . os q naes flcaram edificados, e ni'í.o menos 
exercitados os dons padres, que fizeram a figm·a do 
a c to. 

O 11adre Nobrega, mandou ao mesmo . padre Paiva 
rolar de um morro alt.o, o q ne fez ·por oheêl.iencia ; ao 
}Xtc1re Vicente Rodrigues, alugou a um tecellão, e com 
elle morasse e servisse até apr·ender o o:ffi.cio : ao padre 
Jbão de Aspilcueta Nava.rro, mandou que fosse c1is · 
ciplinanc1o-se pelas ruas até chegar a praça do governador, 
(cujo confessor era), que folgaria ver penitente ti1o 
destro . 

Deste estado de hmq.ilc1ac1f:l, ob~(liencia e pobreza, pas
saram a opulenCia e poclerio a avassallarem os soberanos 
e as sociedades. 

LXIII. Os primeiros vigarios collados que teve a matriz 
da villa da Victoria, na capitania elo Espirito Santo 
foram: 

1. o O padre Manoel Lopes de Abreu, 1550. 

2. o O padre Francisco dos Reis, em 19 c1e ]',faio de 
11560. 

3. o. O padre Antm1io Martins Guerra. 

4. o O padr'e Manoel Gonçalves Victül'ia, nomeado em 
6 de Outubro de 1'7915, e t oinoll pósse da igreja. matriz 
em 8 de Jan~iro de 1797. 

A respeito elos outros vjgarios Vide Pjzano T. 2. 0 
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LXIV. O collegio dos jesuítas de S. Vicente foi fun
clac1o em 1550, pelos padres Leonardo Nunes, e Diogo 
Jacome, e Pec1ro Conêa que tomando a roupeta ele 
S. Vicente doou ao colleglo toc1os os seus bens. Os pTÍ· 
Ineiros sacerdotes missionarios :mandados ela Bahia para 
a capitania c1e S. Vicente, fornm pelo 1;~were:aclo Manoel 
da Nobregu. 

LXV. Pelas 8 horas ela manhã, c1o clia 20 de Janeiro 
-a.e 1551, nasceu em Lisboa, El-rei D. Sebastião, filho elo 
príncipe D. João, e ela prince;a D., Joa.nna, e com 14 annos 
ele idade, no dkt 20 de Janeiro de 1565, seu tio o cardeal 
D. Henrique, lhe entregou os sellos reaes, e o governo 
da monarchia, em acto publico, em presença elas côrtes 
geraes da nação portngueza. 

LXVI. Os índios elo Brazil têm uma icléa c;nfnsa elo 
SerSupremõa que chamam Tupi (ex.celleiicia 0S])antos~), 
e por isso t,êm grande medo dos trovões e relampagos, 
que são e:ffeitos clessn. ex.cellencia. Ao trovão chn.ma1i1 
T~tpáçun'ltn.ga (estrondo), e ~o r~lampago chamam Ttt
]Jaberaba (explenc1or). A respeito da alma e sua im
mortalidade e vic1a futura, elles tambem têm crenças 
mais ·ou men0s claras, porque têm para si, que os 
guerreiros que mataram na o·uerra e ·comeram muitos i . . o 

111tnigos, e as mulheres que os ajudaram a cozel-os, 
n.ssal.os, e coqJ.el-os, depois que morrem se ajuntam, 
na outra existencia, em certos valles ou campos alegres, 
onde_ vivem felizes. Os que foram cobardes, vão viver 
com os máos esl)Íritos, a que chamam Anhangás, C.reem 
que ha . espiritos malignos, a quem muito temem, a 
que chamam OuTupira, aos espíritos do pensamento: 
J}facÇt,cl~éra, aos espíritos dos caminhos : lupaTy ou 
A.nhagá, ·que chamam mias espíri tos, ou cli,abos. 1J1'a

?'agu'igana, são os espíritos que denunciam morte, a 
q;lem muito creem; e pelo que, basta pensa,rem que 
tem recado deste éspirito, para se entregarem a morlie· 
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Aos feiticeiros, que são em grande numero, chamam 
Payés ou Oaraybcts, que os enganam e os embruxam 
continuamente. (Vid. Vasconcellos, ·ahronica da cnm
panlda j e com mais minudenci'as a historia .elos in'1ios 
no ~·· tomo da minha Oorogr. Hist.) 

LXVII. . Creado o bispado ela Bahia pela bnlla, de 
J nlio III, de 4 de Janeiro de 1551, sendo o 1. o bispo 
elo Brazil o desafortunado D . Pec1ro Fernandes Sar
dinha, toda a administração episcopal lhe ficou per
tencendo, pa1:sando o governo ecclesiastico a D. Pedro 
Leitão em 1557, e por fallecimento deste bispo, passou 
a Sé episcopal a Fr. Antonio Barreiros. 

As grandes distancias motivar;;tm a tardança dos 
recursos aos negocias espirituaes, e por isso o papa 
Gregorio XIII, por bulla de 19 ele Julho de 1576, 
creou, no Rio de Janeiro, uma simples prelazia, com 
jnrisdicção ordinaria, mas com subordinação ao bispo da 
1;3ahia, sendo o 1. 0 prelaclo o padre Bartholomeu Simões 
Pereira, cuja jurisclicção se estancia para as igrejas 
elo sul, e 1•ara onde ia apenas em visita, até que, 
rror hulla de 16 ele Novembro de 1676, foi o bispado 
da, Bahia á categoria de arcebispado metropolitano, 
e a prelazia do Rio de Janeiro elevada a bispado, 
sep_do o seLl primeiro bispo D. Fr. Manoel Pereira, 
que r esignot;t, passando a nomeação a D . José de Barros 
e Alorcão, que tomou posse · do bispado em 13 de 
Julho de 1682, e falleceu em 6 de Abril de 1700, com 
testamento, do qual tenho eu uma cópia, com a elevação 
da prelazia do Rio ele Janeiro, e o bispado ficou em 
territorio da capitania de S. Vicente pertencendo a ju
risdicção do ~ispo do Rio de Janeiro. 

LXVIII. O padre Affonso Braz, jesuíta, que vein 
ao Brazil na segunda, ex:pedição, destinado a catechese 
ela capitania elo Espírito Santo, passou por Porto SegLuo, 
e sahindo delle no dia 22 de Março de 1551, chegou 
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ao seu destino, onde pregou e confessou; e depois da 
Paschoa, construiu uma pobre casa coberta de palha, 
e sem paredes, onde vivia, e deu começo a construcção 
de uma ermida, e sendo substituído em 1553 pelo padre 
Braz Lourenço, que continuou na propagação da fé, e 
aconselhou ao donatario a convlda,r o chefe índio, Ma
racaia-guassú, da . nação Temi.mino, que tão proveitoso 
foi aos portnO'uezes na conquista do Rio de Janeiro. 

' w ' 

LXIX. Foi o jesuita Affonso Braz, que deu principio 
a fundação elo collegio dos jesuítas em 1155.1, principiando 
a missão que . alli começou. 

LXX. .A villa na embocadura do rio Insuacome se 
despovoou em 1564, pelas perseguições elos Aymorés. 

LXXI. A desgmça de Francisco Pereira Coutinho foi 
em 1546 uu 1547. 

LXXII. O primeiro vigario que houve na cidade da 
Bahia foi o padre Manoel da Nobrega, e seu collega, 
obrigado a exercer o ministerio de cura episcopal dos 
habitantes, pelo governador Thomé de Souza e pelo 
Povo, por não haver por esse tempo sacerdote do habito 
de S. Pedro. · 

LXXIII. No campo. de Piratininga, : diz Fr. Gaspar · 
da Madre de Deus, s6 residia João Ramalho, sua m u- · 
l1~er D. Isabel, ,filha de Tebyriçá, e mais familia, no 
lngar onde está a fazenda de S. Bernardo, antes cha
mada Bartirá, pertencente ao mosteiro de S. Bento ; 
então estava a sua povoação habitada de incUos, es
cravos e aggregados, elo mesmo João Ramalho, e logo 
q~l= D. Anna Pimentel, permittiu aos portuguezes su-
bnem a · d p · t · ; ' serra, e entrarem no campo · e ua mmga, a 
Povoação cresceu, ·e em 1515.3 indo Thomé de Souza, o 1 o . . . 

· governador geral, a S. Vicente, ordenou que se 
creas!'le villn, a povoaçãb de J o'ão Ramalho, logo que 
se fizessem trincheiras, baluartes, igreja, ~aclê~:~. e mais 
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obras publicas necessarias, a que João Ramalho deu 
cumprimento, á sua custa; e quando estava tudo conclui elo, 

( 

o capitão-mór Antonio de Oliveira, lugar-tenente ele 
Marti.tn Affonso, acompanhado de Braz Cubas, do pro 
vedor da Fazenda, indo á povoa<;ão de Ramalho, no 
dia 8 de Abril de 15õ3, levantou pelourinho, e em 
nome de Martim Affonso, constituiu a povoação de l"ta
malho, em viHa com · a denominação de Villa de 
Santo AndTé, nomeanclo alcaic1e-m6r della, o mencio
uado João Ramalho, que já exercia o cargo de guarcla
m6r do campo de Piratininga. 

LXXIV . . A introclucção de africanos na Bahia, parece . 
me que foi pouco depois da funclaçào ela cidade, porq ne 
os chronistas do tempo dizen1 que a cidade foi enno
brecendo e com os escravos ele Gniné. 

LXXV. Os jesuítas que chegaram no dia 28 de 
1r,arço de 1ÕL.l:9 á Bahia com 'l'homé de Souza, Iiüo se 
limi taram a esta cidade sómente, porque o pad.re Ma
nuel da N obrega, superior ele todos elles, mandou em 
Nov embro elo mesmo anuo, o padre LeonardO' Nunes, 
fundar collegio, e del)OÍ.s de prepa,rar os animos, foi 
á aldeia de Piratininga, pedir aos índios os filhos, 
para os doutrinar, com os brancos, na fé cbristã, e o 
conseguindo, abriu seminario junto do collegio de S. Vi
cente ; e N obrega, indo em visita ú S. Vicente, ordenou 
que o collegio se mudasse da villa de S. Vicente, para 
o campo de Pira.tininga, :ficanclo a casa antiga ela vil.la, 
para os religiosos, que tinham ele soccorrer aos chris 
tãos da marinha. 

Escolhido o sitio, tres leguas distante da villa. de 
Santo André, em uma eminencia, entre o rio Ta
mandllatehy, e o ribBiro· itnhamgabaú,, e ahi se fllnda
ram, e para segurança, aconselharam a Mal'tim A:ffonso 
Tebyriçá, e ao.:velho Cay-Ubi, que transferissem suas re-
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sidencius para jmlto . elo cnllegio, que iàm fundar, no 
qlil.e foram satisfeitos, inclo Tebyriçá. fazer snas casas 
onde está hoj e o mosteiro ele S. Bento, seguindo-se os 
demais inclios ela obecliencia. ele Tebyriçá, fundaram 
nova aldeia, no terreno onrle hoje está assen1ada a 
cidade de' S. Paulo, e pelo que :ficod deserta. ~t antiga 
aldeia de Piratininga. · . 

No fim do anno. de 1553, chegaram á nova povoação, 
quatorze jésuitas, subordinados ao padre Manuel ele Paiva, 
e deram começo· á nova catJa, ajuc1aclos por Tebyriçá., 

· contígua, á uma igreja que :jiz'eram, que tomou por 
orago o apostolo S. Paulo, por ter sido no dia 25 ele 
Janeiro de 1554, dita nella a primeira missa. 

A presença dos jesuítas, de Tebyriçá e do velho 
CaycUbi, atLrahiu para a i)ovoação de S. Paulo, mujtos 
índios, contra a vontade ele João Ramalho, e por fi'm 
os padres jesuítas persuaeliram ao governador flier;:tl a 
convenienCJa de nmdar o pelçmrinho da villa ele 
S·anto André, e dar a povoação -, de S. Paulo o fôro 
cl(;) villa, o que teve lugar em 1560, q~ando Mem ele 
Sá, depois que expulsou 03 francezes do Rio de J::t
neho, foi a S. Vicente, e pelo . que ficou a nova villa 
com o titulo de villa de S. Paulo ele Piratininga. 

LXXVI. . Na terça.fe'ira, 2 ele Janeiro ele 1554, das 
3 Pm:a as 4 horas e1a tarde, falleceu com dezeseis annos o 
i}rincipe D. João, filho ele El-rei D. João III, e D. Catha
rina, casado, com pouco· lnais de um anno, com D. J oanna, 
~lha elo ·impenll'l.or Carlos V, que :ficando gravida deu 
a luz a D. Sebastião, que · foi depois rei de Portugal. 

LXXVII. No dia 7 de Agosto de 1554, fallece en1, 
Olincla, o donatario ele Pernambuco, Duarte Coe~ho 
Pereira, sendo S91Jl'!] tado na igreja matriz ' da mesma 
Povoação. · 

LXXVIII. A fundação do oollegio de S. Paulo come-

·I 
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çou em Janeiro de 1554 e foram cs seus ftmclaelores 
o padre Manoel de Paiva, superiCir, José ele Anchieta, 
Grego rio Serrão, Affonso Braz, Diogo J a come, Leonardo 
do Valle, Gasvar Lourenço, Vicente Rocldgnes, Braz 
Lourenço, Pedro Corrêa, Manoel de Chaves, e os leigos, 
João Gonçalves e Antonio Blasques. 

Da fundação deste collegio se originou a cidacle ele 
S. Paulo. 

LXXIX. Em tod.o o Brazil no anno de 1555 acha
vam ·Se 26 sujeitos · ela companhia ele Jesus ; a saber: 
4 na Bahia; 2 em Porto Seguro; . 2 no Espírito 
Santo ; 5 em S. Vicente; e 13 em Piratininga.. Residiam 
ainda Iia Bahia os padres Luiz da Gram e Manoel da 
N obrega. Desse anuo em diante foi crescendo o numero dos 
pndres, e ele irmãos, e com elles a enorme riqueza que 
chegaram a possuir. 

LXXX. Na casa ela capitania elo Espírito Santo, 
fundada pelo padre Affonso Braz, permaLecia o pa
dre Braz Lourenço, na conversão dos índios ; e sabenclo 
que no Rio <::le J aueiro as duas nações Tamoyas, e 
Temiminos, se c1ilaceravam na guerra, com permissão 
do padre Luiz da Gram, tratou com o donatario da 
capitania do Espírito Santo, Vasco F ernanchs Cantinho, 
para acolher em suas terras ao inclio JVIa?·acctyá-g1.tassú,. 
(grande gato) chere elos Temiminos, que estava mais 
enfraquecido. O padre Affonso Braz, mandou-lhe em
baixador, propor-lhe a ofl'erta com mui ta eortezia, e 
lealdade de intenções : O chefe llfr:wacafú g1.tassú (grande 
gato) aceÜon a offerta., e Vasco Fernandes Coutinho, 
mandundo-lhe embarcações . veiu elle com todos os seus 
vassallos para a capitania do Espírito Sarito, onc1e se esta
beleceni.m, e se tornaram christãos e mnjgos dos l)Or
tnguezes. A uqticia des te acontecimento correndo p elos 
sertões, fez vir muitas aldeias, e entre ellns a de qne 
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era chefe o famoso Pi1·á-Obyg (peixe verde), que- for
ma.liJ:do na capitania do Espirito Santo populosas aldeias, 
mais tarde, 1560 a 1567: serviram ele poclerosos auxi
liares á Mem de Si e á Estacio de Sá para lançarem 
elo ' Rio de Janeiro os feancezes que ·se haviam esta
belecido ~ fortificado na Bahia de Nictherohy. 

LXXXI. No aniJ,o de 1555, desabou sobre S. Vicente, 
Piratininga e outros lugares de S. Paulo, tão grande 
e ~esusada tormenta, ao pôr elo sol, ,de que não havia 
memoria mesmo entre os índios, com vento rijo e chu
vas, seguida de medúnhos trovões, grande quantidade 
<ile raios, tremor de terra horrível, que parecia des
concerto na maehina do mundo, cuja violencia levava 
pelos ares, casas e arvores, e os proprios homens dos 
quaes muitos pereceram. 

LXXXII. Depois que Duarte Co~lho Pereira, dona
tario de Pernambuco. fundou a villa de ()linda, e bateu 
08 Cahetés, indo cor~·er a costa do sul, em 1555, com 
0 pensamento de fundm' povoações, com pessoal da sua 
colonia, entrando pelo rio Manguaba, a seis leguas do 
mar (Porto Calvo), deixou colonos, para nucleo de po
voação, e seguindo })ara o sul, entrou na barra das 
Lagoas, e na margem ocuidental ila grau Lagoa Pa?·ai, 
g.eq·a (Lagoa do Sul), ci.eixou casaes de colonos, para 
começo de povoação. Satisfeito com a natureza das lo
calidacles, quiz chegar aos limites da sua doação; seguiu 
:P_ara o sul, e entrando pelo Rio S. Francisco, conhe~ 
Ciclo elos Cahetés, . pela denomina.ção de PaTápitinga, 
descoberto no dia 4 de Outubro de 1501, a oito leguas 
acitna ela embocadnra da costa do mar, proximo a um 
Penedo, collocado a margem esquerda do rio, fez des
embarcar alguns colonos com suas famílias, para começo 
~a :Povoação. Estes colonos, não senclo bem aceitos pelos 
Indios~ estiveram em luctas continuas até 1560; em cujo 
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anno, Duarte Coelho ele Albuquerque, e seu irmão Jorge 
de Albuquerque, iilhos elo primeiro donatario, DuaTte 
Coel).1o Pereira, aq niet.ou os in di os, fazendo pazes com 
ell es. A povoação, quer d:o Penedo, Alagoas e Porto 
C~lvo, era espct1·ça e sem regulariÇlade, e as casas umas 
cobertas de palha, e poucas ele telha, e de taipa e ele 
páo a pique. A povoaç~o foi .progredindo em modo, 
que em 12 de Abr·il de 1636, Duarte ele Albuquerque 
Coelho, quarto donatario, elevo.n a povoação do Peneelo 
a nobreza de Villa, com a denominação de villa de 
S. Prancisco. A sua primejra igreja, foi uma capeHn, 
levantada por Christovão de Barros em 1603, co:tn 3. 

. in'vocação de Santo Antonio, que crihinC:lo mais tar de 
foi construída a igreja matriz ele N. , S. do R.osario. 
A mais antiga rna ela cidade do Penedo, é a elo Sol, 
onde, por ordem ele Duarte Coelho Pereira, se eelifi
cm·am as primeiras casas. 

Em Setembro de 1686, era conhecida ·a villa elo Pe
.nedo, nos documentos publicos, por vÜla do Rio de 

' 
S. Franciaco, termo · do Penedo; e em outros documentos, 
por villa do Peneclo do Rio S. Francisco ; e ele 1704 
em cliànte, ficou a povoação de S. Frn:ncisco c'Om a · 
d enominação generica ele v:iHa elo Penedo. Em 12 de 
Fevereiro de 1782, a c~mara elo Penecló pediu a El-rei 
lhe conceclesse os mesmos privilegias que. t inha a ca
m:ú-a de Olinda, alleganclo para es te fim, os ~erviços 
ela população f0itos, contra os incli.genas, nas g11erras' 
elos hollandezes, na · destruição elos Palm ares, e ll3J :pon· 
tua.liclade das contribuições para os clotes e olwp'ins das 
pJ:incezas.reaes. A villa c1o Penedo, por seu commei'CÍQ e 
agricultura, belleza· ela localic1aele, e magnilicencb de 
sem; templos, tornou-se' hnportantissima, e foi elevada 
á ciclacle, pela lei provincial de 18 de Abril do 1842. 

Nas ép'ocas ·aprOpil'iaél!as, fallai·ei da fund.ação elos seus 
edifi.cios, e para os demais detalhes, envio o leitor a 
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c1L7'on1'ca do Penedo, escripta. pelo Dr. Prospero J . d:;t 
Snva Coroatá, publicada na Revista do Inst-it'ldo .Ar
ckiologico e Geog1·aphico .Alagoano, e para os m1merosos 
documentos ineditos que possuo annexos á exposição 
feita, pela carnara da villa do Penedo em 3(:) de De
zern bro de 1817. 

LXXXIII. Vnsco Fernandes Coutinho tendo neces,
sidade de retirar-se para Portugal, deixou na gover
nança da capitanh do Espirito Santo, a D. Jorge de 
Menezes, e não proceàendo bem com os indios, princi
pnlmente os Tupiniquins, deram · tão extraordinarios 
ataques as }lovcações que destruiram e queimaram os 
engenhos e fazendas, matando aos que encontravam sen
do nesse numero de mortos, D. Jorge e D. Simão Cas
te]lo Bnmco qm3 lbe succedeu no governo da capitania 
em modo a ficar deSJ)ovoada a villa do Espirito Santo. 

LX;:KXIV. No 1. 0 de · Janeiro de 1(556, o padre Ma
nuel ela N obrega, com c~nselho do ·padre Luiz c1 a 
Gr~m, e mais adjuntos seus, formaram um peJ;feito col
legio de instrucção para os filhos â.os in di os, em Pira
tininga, já tendo a,ntes acabado as casas, e igreja de 
taipa de pilão, aindados com o trabalho dos éstu
dantes, que traziam ás costas os cestos de terra, e 
:potes de. agua para as obrqs, nos intervallos dos es
tudos, sendo mestre das obras o padre Affonso Braz, 
~a~to de tai])a como de carpintaria. Neste collegio que 
fol o primeiro que teve o Brazil, o.s jesui:tas ensinavam 
aos filhos dos indlos e aos aos . portuguezes, a doutrina, 
a ler e escrever, a contar e grammatica portugueza, 
lat' ' ~ · 
d Ina, e a traducção elos classicog latinos. _,_A,. _ presença 
d es~e collegio, crendo pelos jesuitas em S. Paulo, me 
ana largas para múitas considerações, se o plano do 

lneu escripto me permitisse a largueza, o que poderá 
fazer o ll' t . ~ a . d . . d . lS onac.tor, qne epo1s e mnn se encarregar 

a historia philosophica do Brazil. 
CJtnO:tiiCA GERAI, SEC. XVI. - 4 
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LXXXV. F21leceu o padre Ignacio de Loyola ao 
nascer do sol de sexta-feira de 31 de Julho de 1556, 
ele idade-de sessenta e cinco annos, e dezeseis depois de 
fundar a companhia ; e foi eleito geral da ordem o padre 
Diogo Lainee, e por esse tempo quan:,nta jesuítas vieram 
ao Brazil com D. Simão de Oastello Branco e D. Jorge 
de Menezes, f6ra dous :fida~gos que vjeram com Vasco 
Fenmmdes Coutinho, cumprir degredo. 

D. Jorge morreu combatendo com os indígenas, 
succedendo-lhe Castello-Branco, veiu Fernando de Sá 
e foi morto. 

LXXXVI. A 1. a aldeia que os jesuítas estabele
ceram mL Bahia foi junto ao H.ip Vermelho, e nella 
ficaram os Padres Antonio Rodrigues e Leonardo do 
Valle, ambos bons línguas dos índios selvagens. 

A 2. a aldeia, de S. Bebastião, a meia legua da cida
de, e a ella unil'am outra, intitulada 8ldeia c1e S. Thiago . 
. A 3. a aldeia .foi a do Espirito Santo, junto a Pirajá. 

Nesta aldeia fui tão manifesto o progresso, que foi 
nomeado um princi11al chamado Garcia de Sá para 
pregar a fé entre os seus, visto ser elle mui eloquente 
e facundo . 

A. 4. a aldeia foi a de S. J oã0, no sitio que ele pois 
veiu a chamar-se Tapi1·a de BayTangoaba. Entre todas 
estas aldeias esteve o Padre Manoel da N obrega, e 
muitos Irmãos doutrinanclo os indios ; ensinando-lhes 
a ler, escrev:er, contar, e a dout1;ina christan, com 
todo a perfeição. 

Os J esuitas aproveitavam a docilidade e brandura dos 
índios, ·para tirar todo o partido em 11roveHo da civili
sação delles, occupando-os nas horas que não eram 
consagradas ao descanço do corpo, e elo espírito, em 
outros trabalhos ele utHidade manifesta. 

LXXXVII. D . Duarte da Costa muito se empregou 
na guerra elos índios pelo descontetamento destes, que 
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não podiam tolerar o despotismo dos portuguezes, que 
se iam fazendo senhores elas terras elo sertão. Os 
Tupinambás confederando-se com os Tapuyos procu
ram assaltar as povoações portuguezas, e Duarte ela 
Costa tendo por injuriosa a rebeldia dos índios, mandou 
fazer a guerra, e com todà a prudencia, pondo á frente 
c1ella seü filho o capitão Alvaro ela Costa. Sendo os 
selvagens em grande numero o governador usou de 
um engano depois que os enfraquecendo em Maio de 
1556, venceu os índios, matando a muitos e captivando a 
01;ttros, e fugindo espavoridos os demais. 

LXXXVIII. A ilha do Medo, na Bahia c1e Todos os· 
Santos, foi assim chamada, porque 0s Inclios que nella 
habitavam, se escondiam por detrás elas arvores, que 
a circumdavam, para ele improv'iso cahirem sobre as ca
noas inimigas, que se approximavam della. Esta ilha 
teve va1~ios moradores, que viviam da lavoura. ( Vicl. 
a posição desta ilha no Mappa hydrographico, que le
i'antei e publiquei na minha obra o Brazil Reino e o 
Brazil Im perio, 1871. ) 

LXXXIX. Conta o padre Simão ele Vasconcellos, existir 
Um homem natural de Bengala, que tinha vivido tresentos 
e trinta e cinco annos, e conservava fresca a memoria dos 
successos ela antiguidade que vivera : quatro ou cinco vezes 
Inudára os dentes, e outras tantas vezes se vestira de cans 
e tornara o vigor de mancebo. Seguia a nüigião de Maho
met, e tinha um :filho de noventa a.nnos, outro de doze, 
i'Íi'ia. de esmolas, e pedia a confirmação elo lugar de gover
nador que se lhe concedeu pela sua prodigiosa duração. 

XC. Mendo ele Sá Barreto, filho c1e Gonçalo Mendes 
de Sá, e irmão elo celebre poeta Dr. Fmncisco ele Sá de 
Miranda, sendo nomeado governador geral do Brazil em 
23 de Julho de 1556, veiu tomar posse em 1858, e go
i'ernou o estado, até 1572 em que falleceu, e se acha se-
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pultado adma do arco cruzeiro ela igreja do Collegio de 
Jesus, na ddacle ela Bahüt. 

No seu governo foi creada a irmandade da Miseri
cordia, .tendo começo a igreja do me:::mo instituto. São 
continuadas as ruas, e Mem de Sá se emprega por toda 
a })arte, em proveito do Brazil, como veremos em muitos 
lugares. 

XCI. Fr. Pedro Palacios, leigo castelhano, passou-se 
para o Brazil em 1558, e fnndon a capella de Nossa Se.
n1JOrn da Penna on d.n Pe:nha, na capitania do Espírito 
Santo, e falleceu no dia 2 de Maio de 1570. 

A capeUa foi doada ao convento de Santo Antonio do 
Rio de Janeiro em 1591, sendo acresGentada em 1637. 

XCII. O capitão-mór Mero de Sá, 3. 0 governador geral 
elo Brazil desde 1558 que tomou conta do governo geral 

. do paiz até o dia 2 de Março de 1572, em que, por des
gostos falJeceu na BAhia, e se acha sepultado acima do 
m'co cruzeiro ela igreja do Collegio de J esns na mesma 
cidade, foi sem contestação o mais benemerito governador 

I 

que tP-ve o Brazil, porque era excellente administrador e 
optimo cidadão, ao mesmo tempo que cuidava em desen
volver os recursos naturaes, aproveitar as forças vivas do 
solo, promovendo a agl'i.cnltura, introduzindo as artes, 
chamando ·para aqui a colonisação1 batendo e expel
linclo os estrangeiros a viva força de armas, como fez, 
expulsando os francezes do Rio ele Janeiro, em cuja 
enseiada fundou a cidade ele S. Sebastião, hoje capital 
do Irnperio brazileiro, expelliu os aveiltureiros piratas 
que infestavam as costas marítimas do Brn.zil. Cuidou 
com mui interesse na civilfsação d:os inclios, mi éxtincção 
do uso de comerem carne humana, e convidando os incl:ios 
acs trabalhos agrícolas ; cuidou em alcleal-os, afim de 
q11e tomassem os habitos da viela domestica e social, ser
vindo-se pnra o sen empenho das luzes civilisadoras do 
Evangelho de Christo, sendo os seus principa:es agentes 
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os padres Jesuítas, que cnidavam da educação dos filhos 
dos ine1ios insinando-lhes a lel', escrever, contar, a dou
trina christan e até a musica, e officios mecanicos. 

Mem de Sá, para melhor d.esem penho elo progresso da 
Bahia, tambem se afazendou, mandando levantar os 
engenhos de Morapi, e o dA Sergipe do Conde, que pas
saram á sua filha D. Felippa ele Sá, que se casou com 
D. Antonio ele Noronha, Conde ele Linhares. Vélho, can
ça:do do muito trabalho, e desgostoso, por não ter o ver
dadeiro reconhecimento ela corôa, depois ele fazer testa
lllento falleceu legando a terça pal'te de seus bens á Santa 
Casa ela Miseri.cordia · ela Bahia, consistentes em um 
engenho e terras on fazenda e:n Sergipe do Conele, hoje 
villa ele S. Francisco ele Sergipe elo Conde. (Vicl. o 
Tombo -da Santa Casa ela Misericorclia da Bahia, orga- · 
llisado pelo intelligente Antonio Joaquim Damasio.) ) 

Mem ele Sá era homem de grande coração, bom christão, 
mui l)ruclente, .brando e benigno para todos, litterato, e 
muito experimentado tanto na gnerra como na paz. Logo 
que chegou á Bahia foi residir em um cubículo elo collegio 
elos padres da companhia, onde se entregava aos O:fficios 
Divinos ; em tudo consultava ao padre N obrega, e sem a 
opinião elo padre nada fazia . Principiou a cuidai: dos índios, 
e a mandar construir igrejas, e prohibir a. anthropophagia. 

Havendo um inc1io principal chamado 0'l.t?''l.t?"'ltpebç,, 

(sapo .fallador) que se não queria domar, mandou sobre 
elle, e apesar ele ser homem ele grande força, foi agarrado 
e posto a ferros. Correu a notic.ia entre os demais chefes 
elo succediclo a Cururnpeba, e ao medo ele jgnal castigo 
submetteram-se. 

Nas margens do rio Paragnassú havia l)ara mais de 
trezentas aldeias de índios bravios e ferozes, e havendo 
irresolução nelles de obecliencia, Mem ele Sá com força 
su:fficiente, aco~panhado do padre Rodrigues, bom 
lingua, dando sobt·e elles os vep.ceu, 
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XCIII. Fr. Pedro Palacios, religioso leigo, da pro
víncia da Arrabid.a em Portrigal, chegou á capitania 
do Espírito Santo em 1558, e fundou o Passo de 
N. S. da Penua ou da Penha, e gastando alli dezesete 
annos em doutrinar os inclios; falleceu no dia 2 de Maio de 
1575 com a presumpção de santo entre o povo. Tomou 
conta da ermida, que elle tinha edificado, Fr. Nicoláo 
Affonso, que com o adjutorio de Amador Gomes e 
Braz Pires, foi melhorada, merecendo granc1o concur
rencia de fieis. 

XCIV. D. Pedro Leitão.- Chegando a Portugal a no
ticia tristíssima da desgraçada sorte do bispo D . Pedro 
Fernandes Sardinha e de seus com1~anheiros de viagem, 
foi nomeado D. Pedro Leitão, presbytero secular, para 
o substituir, sendo confirmada a sua nomeação pelo 
papa Paulo IV. Partindo ele Lisboa em Outnbro · de 
1559, chegoa á Bahia, e .tomou posse da diocese a 9 de 
Dezernbro do mesmo anno. 

Solicito no bem espiritual dos povos, anelando em 
visita pelo Tio de S. Francisco, e pela capitania de Ilhéos 
e Porto Seguro, promoveu a catechese dos índios. Foi 
elle quem c1eu ordens sacras ao veneravel jesuíta padre 
José de Anchieta. Durante o seu governo se povoou 
a famosa üha ele Itaparica no anuo de 1561, e se ftm
claram unze aldeias com suas igrejas. 

Sendo muito amigo elo governador Mem de Sá, o 
acompanhou em Novembro ele 1566 (1) ap Rio de. Janeiro, 
quando veiu ajudar a seu sobrinho Estacio ele Sá, a 

. expulsar os francezes, que se haviam apoderado delle. 
Isto feito, o bispo Leitão aproveitou o ensejo para 
crear a primeira fregnezia que h ou v e no Rio de Janeiro, 
à qual denominou ele S. Sebastião, na igee;ja que Salvador 
Corrêa de Sá tinha construido no Cast.ello. 

(1) Vicl. Olta1'0,!J1'. Ilist., tomo 1.0 ela 2 .o parte, 23'1. 
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Com o correr do tempo, tendo Antonio Martins da 
Palma,, e sua mulher Leonor Gonçalves construido a 
capella de Nossa Senhora, ela Candelar~a., com o cres
cimento ela povoação foi clivicli.da em 1600 a freguezirr 
de S. Sebastião do Castello em duas, ficando a cidade 
com a freguezia de S. Sebastião e a ela Candelaria, que 
foram as primeiras do Rio de Janeiro. 

O bispo D. Pedro Leitão morreu na Bahia, e foi 
sepultado na capella de Nossa Senhora do Amparo ela 
Sé, que então serviu ao Sacramento. Seus ossos foram 
trasladados para Portugal alguns annos depois. 

XCV. Affirma Gabriel Soares, que entre o rio Ja
cuipe e Arambepe, se despe<laçou, em uma lage, em 
virtude de um temporal, a mío Sa~~ta Cla1·a, que ia 
l)ara a India commandac1a, pelo capitão Luiz Alter <':le 
Andrade, em cujo desastre morreram afogadas, para 
mais de trezentas pessoas. 

XCVI. Para o interior, tinham os jesuitas duas aldeias 
de índios forros, Tupinambá.s, que doutrinavam, sendo 
uma com a invocação de Santo Antonio, e a outra de 
S. João; com grandes igrejas, e já mui povoadas de 
moradores, e com curraes de gado. Creio que a aldeia 
de S. João clepois se converteu em villa, com a cle
nominação :le villa da :Mata ele S. João. 

XCVII. :Muitci acjlna, da embocadura do rio Theca, fun
daeam os hespanhoes a importante povoação denominada 
Villa Rica, que foi destruída pelos paulistas na mesma 
occasião em que demoliram a Oidade R eal, que ·commu
nicava com ella ror um caminho. O terútorio onde 
foram assentadas as povoações h espanholas, nos districtos 
do Paraná e Guayra é fertiJjst>imo. Os paulistas, que 
odiavam o domínio dos F elippes, que opprimia as pos- · 
sessões portuguezas, formaram nma concordata secreta, 
para destruirem as fundações espanholas ao poente do 
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rio Paraguay, e em 1631, em -p.umero c1e oitocentos ho
mens, marcharam pelos sertõec:;, atravessando os rios 
Paranapanema e o 'rybagy, e de improviso c<thiram sobre 
Villa Rica e Cidade Real, e destnlirÇtm tudo ; bem como 
a villa de Xerez, perto das cabeceiras do rio Mondego e 
mais trinta e duas aldeias, que formavam tres pequenas 
províncias. Os paulistas nada mais trouxeram que um 
sino por trophéo de suas victorias. (Ayres do Oazal.) 

XCVIII. Duarte Coelho Pereira, achou grande resisten
cia nos índios habitadores do littoral e sertões ele Pernam
buco, pelo que matou infinidade de incl\os, sendo a pri
meira nação dos 'rabayaras, a que se accommodou em 
pouco tempo com os portnguezes, seguindo-se os Pati
guaras, 'rapuyas e outros. Os Tabayaras, tinham por chete 
o valente e destimido Tabyra, com cuja filha se casou J ero
nymo de Albuquerque, e acabOLl o temor dos que eram 
inimigos elos portuguezes. Sendo desafiado por chefes 
ele <;mtras nações, e vendo o grande numero de índios 
que o vinham bater, animanc1o os seus, e mostrando
lhes os teiumphos passaclos, e a fl'ente elos seus g tler-
reiros, e dando-lhes batalha; os acommetteu com tanto 
ímpeto, que os poem por terra, apesar elo numero ex
cessiv0 de inimigos, e sendo ferido em um olho arranca 
a flexa, e com ella o olho, e pondo uma herva sobre 
a ferida esta,lCa. o sangne, e proseguindo na guerra 
e antes elo pôr do sol, conseguiu a victoria. Iga.al valor 
nesse combate tiveram os celebres indio:5 P.irao·ibá (braeo o ' 
ele peixe) e Itagib:L (braço ele ferro) e OtJ.teo:s inc1ios Ta·· 
bayaras. 

XCIX. A primeira rua onde se estabeleceram as primei
xas lojas de fazendas e miudezas, tabernas e lojas ele fer 
ragem;, parece-me que foi a rna ela Ajuda, de 11560 em 
diante, porque até o tempo ele D. Duarte da Costa (1559) 
não havendo mercadores na Bahja, El-rei era quem fazia 
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as remessas ele tuclo, para. se vender aos moradores pelo 
mesmo preço que em Lisboa. 

A primeira remessa foi pelo Galesa, ele qne era com
mandante Simão ela Gama. 

A segunda foi pela esqnaclrà. qne trouxe os primeiros 
fornecim en tos ele toc1os os generos a ele que era 
com mandante Antonio ele O li v eira, e trazia algumas 
moças orphlís mui recommencl.~LhS pela rainha D. Catha~ 
rina, pa['a o governn.c1or as cas:Lr com as principaes pessoas 
ela cidade, danclo - lhL~S em dote os o:fficios de Jnst.iça 
e Fa2eucla. Durante o governo desses dons primeiros 
governadores a corôa ele Portngal annualmente enviava 
PUl'<t a Bnhia uma armada com provisões ele tudo, e 
ele lnereancias l)ara se venderem aos mcn'aclores com 
gen!",e voluntari::t, mais orphiLs e degradados. Os sobejos 
ela Be1lüa passavam á serem veuditlos nas demais capi_ 
tanias. 

A Duarte ela Costa snccAclen M·~m ele Si em 1558, que 
governon quatorze ~mnos, com gr·ancl.e proveito c1:ts c::tpi
tanjas. 

C. Vasco Fernandes Cou!iinho, mtpitiio e gover:naclor 
da capitania do E::;pirito Santo, fundador da villa do 
lllesmo nome, l1e nm forte, e um engenho, desejoso de 
angmentar a sua co]onia, volliotl á, Portngal, e · encar 
regou do govemo c1ella a D . Jorge de Menezes, mas 
durante a ~ma n,nsencia, cunfec1erados os iudios Tnpi

.nig uins, com os Goytacazes, atacaram os colonos, com 
0 fim ele os expulsar de snas terras. 

Por esse tempo (1551), chegou o jesnita Affonso Braz, 
á villa do Espirito Sani;o, não obstante, continuaram 
os ind.io~ a inqni etar os colonos, e a, c1estmir-lhes as 
~) l a~taçõP.s. D . Jorge de Menezes, sendo morto pelos 
lnc110s, ])assou a administração cb ca.pitani.a a D . Simão 
Castello Bmuco, qne igualm ente foi morto, em um 
ataque, pPlo:s selvagens, l'etiranc1o-se os colonos para 
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o norte da capitania, e se estabeleceram na margem 
do rio Cric01·é, depois S. Matheus. O donatario, é cha · 
maclo, e acha a colonia deserta, e neste estaclo, pede 
soccorro a Mem de Sá, que lh' o envia, tendo á frente 
seu filho Fernando de Sá, o qual, batendo os selva
gens, foi morto em combate por uma frechada . Com 
esta victoria, ficou a colonia socegada. 

Vasco Fernandes Coutinh 'J, tendo esgotado tod~ a sua 
fortuna, com a sua capitania, achanclo·se v6lho, doente 
e pobrissimo, renuncia em sua alteza, a capitania que 
lhe dera; e pelo que Mem ele Sá, em 3 ele Agosto ele 
1560, o acreditando em seu nonw, nomêa capitão della, 
a Belchior ele Azevedo, ca valleiro dn casa real, por ser 
advogado do povo, podendo elle usar de todos os po
deres e :jnrisdicção, que tinha Vasco Fernandes Cou
tinho, havendo os pr6s e precalços, elo dito officio, 
emquanto servir o dito cargo, guardando em tudo o 
servjço de Deus, e o de sua alteza, . e o direito das 
partes. 

Vasco :B'ernandes Coutinho, falleceu na capitanÍ'a do 
Esphito Santo em 1561; e Belchior de Azevedo, tomando 
posse do govemo da ·capitania, no clia 16 de Outubro 
de 15tH, serviu ~üé 1563. Durante o seu governo, bateu 
por clnas vezes as aggressões dos f'r:mcezes 1 sendo logo 
depois nomeado . proverlor da fa;~enc1a real, e dos de
funtos. 

OI. A povoação do Jagnaripe na margem direita elo 
rio J.o mesmo nome foi uma aldeia ele índios Tupini
quins, oncle os jesnita.s fundaram uma igreja, em 1550, 
ela üwocação ela Santa Cn.tz, e ahi. se conservaram 
até 1563, em cujo tempo, foi esta aldeia quasi despo
voada: em virtade ele urna ho?Yivel epidemia, que nella 
appareceu, segnindo-se tão medonha fome, que obrigou 
aos índios, que sobi'eviveram, venderem.·se a tl'oco do ali
mento, para sustento da vida. Passados muitos annos, 
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novos índios foram povoar a cleserta aldeia de J agua
ripe, e como tambem fossem nella residir v.arios colonos 
portnguezes, conslirairam a igreja ele Nossa Senhora ela 
Ajucla, que foi elevacl::.t á parochht em 1625 e depois 
elevada á vill3l. · 

CII. A povoação de Iguape era uma antiga aldeia 
ele índios, proxirna, ri, confluencia do rio Iguape, com 
o Paraguassú, no clistricto da cidade. ele Cachoeira na 
Bahia de Todos os Santos. Foi funclacla em 1561, pelos 
jesuitas, erigindo na aldeia nma igreja, dedicada a Santo 
Iago, cuja igreja foi elevada á fregt1ezia em 1608. · 

Ciii. A villa, ela Agna Feia, vinte e seis leguas acima ela 
cidade ela Caclwei ra, na província da Bahia, :Êoi uma 
alcleia ele índios Tapnyas; que os jesuítas catechisando 
em 1562, ahi fLmdaram uma igreja, consagrada a S. João 
Baptista. . . , 

CIV. Adão Gonçalves, morador rico àe S. Vicente, 
que acompanhou Mem ele S{J, ao Rio ele Janeiro, e fez 
proezas militares na expulsão dos francezes no Rio de 
Janeiro em 1560 ·; dep0is de socegada:s as co usas, foi 
á Bahia tratar eom , Mem ele Si e pedir-lhe certidões 
dos seL1S serviços· a fim ele req nerer a E l-rei, galardão 
J.Dor elles ; mas em contacto com os padres ela compa~ 
nhia, de re'pent~ mudou de resolução, e em vez de 
Glontinuar a requerer attes taçõe~ elo governador para 
·obter as graças elo soberano, passou a supplicar ao 
provincial J..~uiz cl;a Gram, para o alistar na companhia 
de J esns, na q nal foi aceito, e ao mesmo tempo cedendo· 
lhe os bens que a fortnna lhe doara, e entregando-lhe 
0 nnico filho que possuía doe nome Bartholonieu Adão 
pa.ra ser eclncaclo sob as vistas ela companhia, cujo 
menino depois . !alleceu. 

CV. Aymbiré era um elos chefes elas tribus selvi
culas, vizinhas de Iperoyg, que exigiu que ficasse ent'l·e 
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elles os padres .r osé de An.chieta e Manoel da N obrega, 
em 21 da Abril de 15631 q u:tnclo foram á sua aldeia, 
para tratarem ap6s com os chefes Tamoyos . 

CVI. A aldeia Iperoyg, pertencente aos índios Ta
moyos, sitnada entre as hoje povoações de S. Sebas
tião e de Ubatnba., e a vinte leguas ao nordeste da 
vüla ele S. Vicente, sendo os chefes Pincla:bossú, e seu 
filho Paranapossú. Vivendo elles em guerr<l com os 
portnguezes, no dia 24 ele Abril ele 1563, os padres Ma
nuel da N obrega e José ele Anchieta, llCompanlÜtclos 
por José Adorno, morador em S. Vicente, se dirigiram 
a elles para propôr as l'azes, em proveito elo augmento 
ela povoaçã.o, o que conseguiram, :ficando entre elles o 
rmdre ,José de Anchieta, como garantia do convenio. 

CVII., Martim Affonso ele Souza, era filho primoge
nito de Lopo de Souza, alcaicle·mór de Bragança, se
nhor do Prado e ele D. Brites de Albuquerque. A sua 
v ida cheia de serviços na Asia como governador, e no 
mar como capitão-mór de armadas, onde fez procligios 
ele valor, e onde emiquecen como cou'q uis·tador ; fal
lamlo-se em conselho de estado em Lisboa, sobre quem 
iria por geúeral ele uma armada contr'~ outra de turcos 
que ameaçavam a costa, votou Martim Affonso em si, 
e El-rei lhe .approvou a eleição, mas os turcos para 
evitarem combate se retiram ela costa,. Foi casado com 
D. Anna Pimentel, ele quem teve a Pedro Lopes ele Souza, 
snccessor ele sua. uasa, a Lopo Rodrigues ele Souza, que 
falleceu indo para a Inclia, a D. Fr. Antonio de Souz:;t, 
relig ioso da ordem elos pregadores, e bispo de Vizen, e 
a D. Ignez Pimentel, que casou com D . Antonio ele 
Castro, conde ele Monsanto. 

Ivlartim Affonso ele Son~a fallecen em 1564. 

Estando D. Anna Pimentel com a rainha D. Catha
:rina1 e ausente seu marido na Asia, lhe disse a, rainha ; 
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Consta qzte fazeis ?.tmas casas ?77/lti fa,Trnosas, pa?·a 
qztando v-ier Ma1·Um Affonso? D. A1ma Pimentel res
pondeu-lhe : Senlzo1·a, se elle vieT pob?"e aquellas ca.sas 
bastam; se elle vie1· 1·ico cthi está o Li?noei1·o. (1) ' 

CVIII. Tendo Pedro de Campos Tourinho, em 1536, 
fnndnc1o a vilJa ele Snnta Cruz na margem da Bahia, 
onde Pedro Alvares Qabra:l esteve de · passagem para 
a India, e descobriu o Brazn, povoada a costa ele 
inclios Tupiniquins, desde o rio Ca.mamú até o rio Cri
saré.; mas como o local não fosse sadio, e a povoação 
fosse destruída em 1564 pelos índios Aymorés, cápita
neados pelo terrível chefe Abatiras, os habitantes que 
esca11aram ao morticínio se 11assa.m mais para o norte, 
e nns margens do Rio J oã.o Tiba, fundaram a povoação 
que conserva o mesmo nome, e uma igreja consagracla 
a N assa Senhora da Conceição, cuja igreja foi elevada 
á pa1·ochia em 12 de Janeiro de 1755. 

CIX. Na Bahia ex istiam dez padres a.e missa e quinze 
irmãos; em S. Vicente e Piratininga, dezoito por todos; 
no Espirito Santo dous; em Porto , Seguro dous ; em 
Pernambuco dous ; em Ilheos tres. Em 1566 o numero 
dos religiosos jesuítas na Bahia eta o de trinta. 

CX. Até a regencia ela rainha D. Catharina, era 
a cidade do Salvador annualmente mui favorecida 
ele gente, de generos e de tudo que concorria para o 
seu engmndecimento, porque todos os annos vinham as 
..frotas carregadas á Bahia; mas depois, apenas vinha 
um galeão da armada em que vinham os governadores, 
e se a cidade e reconcavos cresciam, era devido a fer
tilidade das terras, que abastecia aos moradores com 
profusos prodnctos agrícolas. 

(1) Vicl. sobre Martim Affonso de Souza e os demais .conquistadores 
d!l. Asia a lli8to1•ia de P01·1Ju,qal escripta por I. P . de Oliveira Mnrtins. 
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CXI. O illustrado bibliographo pernambucano Antonio 
Joaquim de Mello, conta que o mais antigo historiador 
e poeta que teve o Brazil, foi Bento Teixeira Pinto, 
natural de Pernambuco, que escreveu a Relação do 
Na~ifmgio de Jorge de Albuquerque Coelho, indo de 
Pernambuco para Lisboa, em a náu Santo Antonio, em 
1565 ; Prosopopéa, ao mesmo Jorge de Albuquerque, 
em verso, e em prosa no anno de 1565 ; e Dialogo elas 
g1·andezas do B1·azil. 

Diz o mesmo escriptor, que em 1575, se representou 
em Olinda o Rico Ava?'ento e o Lazaro Pob?'e. 

Que os filhos das pessoas abastadas, por esses tempos, 
estudavam gramma.tica, rhetorica, poetica, musica e 
línguas classicas, etc. A instrucção se defnndiu, em 
Pernambuco, não s6 em Olinda, como nos outros po
voados da capitania. 

CXII. Como vimos, a primeira igreja do Rio de Ja
neiro foi construída de pau a pique, e coberta de palha, 
no morro c1e 1:3. João, então Villa Velha; no governo de 
Estacio de Sá. Salvador Corrêa de Sá, com a mudança 
da povoação para o morro fronteiro, fundou a existente, 
c~nstruindo·a de taipa, cujo templo não :ficou acabado, 
porque o capitão-mór, tendo preenchido o seu tempo, 
se retirou em 1572. Voltando ao governo em 1578, 
concluiu a igreja. Com o tempo, arruinando-se, o conde 
a manàa concertar e acabar as obras internas. 

O primeiro parocho que teve desc1e 20 de Fevereiro 
de 1569 foi o padre Matheus Nunes, ao qual succedeu 
como vigario collado o padre Martins Fernandes. Se
guiu-se o padre João Pimentel ; o padre Manoel da 
N obrega, sendo o ultimo colladó o padre Francisco da 
Silveira Dias, em 20 de Janeiro de 1665. 

O primeiro livro de assento de baptisaclos data de 1616. 
Creada a Sé, perdeu a parochia a natureza. de collada, 

e passou a ser curada por sacerdotes amo vi v eis, "eles dA 
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29 de Abril de 1687. Em 1634 foi dividida a freguezia 
ele S. Sebastião, damdo-se espaço para a da Candelaria. 

Em Janeiro de 1751, com o augmento da povoação, 
crearam-se as freguezias de S. José e Santa Rita. Em 
1762 creou-se a de S. Francisco Xavier, do Engenho 
Velho ; e em 1814 a de Sant' Anna. 

Por breve do papa Gregurio XVIII, de 19 de Julho 
de 1576, foi separad0 o territorio do Rio de Janeiro, 
creando uma prelazia com jurisdicção ordinaria, e afmda 
pendente do bispo da Bahia ; sendo nomeado o primeiro 
prel~do administrador IJOr carta regia de 11 de Maio 
de 1577: servindo desde 1576 a 1579, o bacharel formado 
Bartholomeu Simões Pereira, o qual, se passando para 
a capitania elo Espírito Santo, alli falleceu rio 1. 0 de 
Julho de 1591. . . · 

C XIII. Deve a villa de Benevente a sua fundação aos je
snitas, que fundaram as aldeias de Reriti,r;ba, G'lta?'apa?·i, 
E. João, e a dos Reis JJfagos; e foi o padre José de An
chieta, que e:m 1565, . ou 1567, reuniu diversas tribus de 
índios, na fralda de uma montanha, defronte do rio Iriri
tigba ou Reritigba, ~ os baptiisou, em uma igreja, que elle 
havia ec1i:ficaclo, em h o ma de Nossa Senhora da Assnm
Pção, de qvem era devoto. O bom trato, que os jesuítas 
da v:am ,aos índios, ft>z que elles viessem se estabelecer 
ahi, e por . isso se augment.arrd:o a' povoação, foi ella ele
vada á villa, com o titulo de Bemevente, pelo alvará de 
l755, cuja execução teve lugar em 14 d~ Feve:~?eiro 
de 1761. · 

OXIV. Em Itapoan, tres leguas ao nascente da cida.de 
da Bahia, a terra f6rma uma ponta, e defronte desta ponta, 
em um alto, em 1566 se afazendou Sebastião Luiz, e 
construiu uma ermida dedieada a S. Francisco. Este 
Ponto, diz G-abriel Soares, é o que nas cartas de marcar . 
se chama Lençóes de m·eia, e se reconhece a proxima; 
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entrada da Bahia de Todos os Santos. Daas Jegüas para 
o interior existia uma grossa f::Lzenda de Garcia de A vila, 
com outra ermida de S. Francisco. 

Em Itapoan, pelos annos de 1559 vivia D. Isabel de 
A villa, viu v a e neta ele C a tharina P araguassú, · casa da · 
com Diogo Dias, proximo á praia do mar, em um sitio, 
fronteiro ao penedo, dentro do mar, chamado pedra de 
Diogo Dias. 

CXV. Diz o historiador Azevedo Marques, que alguns 
escriptores, dão a fundação, uns em 1567, outros em 1579, 
e outros em 1611, e finalmente em 1654, pelo capitão 
Eleodoro Ebano Pereira. Diz Azevedo Marques que por 
documentos authenticos, achou, que em 1638, já Igu::qx~ 
era villa, e a sua primeira matriz foi concluída, em 1635, 
consagrada ao Senhor Bom Jesus àe Iguape. Dista da 
capital da província cincoenta e duas leguas. Pelos do
cumentos antigos sabe-se, que o territorio de Igaape já 
8ra conhecido por este nome em 1537, e que. já tinha 
moradores, e que eram castelhanos sob o mando de Ruy 
Maschera. A povoação foi elevada á cidade pela lei pro
vincial de 3 de Abril ele 1849. (V. Ap. Hist.) ele Azevedo 
Marques.) 

CXVI. Estacio ele Sá, não perdia occasião de combater 
os francezes e Tamoyos, e sabendo que os inimigos se 
reuniam, em grande numero em uma aldeia, para celebra
rem uma devoção qne chamavam a ScmUdade, uiarchou 
sobre a aldeia, no fim do anno de 1566, e carregando 
sobre os inimigos os destrnio, matanclo a muitos, apri· 
sionanclo outros, e fugindo os que puderam. Neste com
bat~ perdeu Estacio de Sá trezeatos soldados, e entre 
elles o famoso guerreiro Antrmio ele Lagea,. 

C XVII. .A ermida de Nossa Senhora do Dest<;Jrro, .da 
cidade da Bahia, foi edificada por alguns devotos, no 
lugar onde está a igreja elo convento elas freiras do Des· 
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terro, em 1560, sendo coberta de palha ; e como o 1 ugar · 
era. ninito cheio ele mato virgem, e perto do dique, e de 
~1lguns alagadiços e pantanos, havia muitas cobras, de 
c1ifferentes qualidades e granc1ena, e era 11or isso, que a 
ermida, deixou ele ser frequentada, a ponto de em 1567, 
se achar dentro do mato, porque as cobras, afugen
tavam os moradores, que desejavam fazer casas nas 
proximidades ela ermida. 

Conta Ignacio Accioli de Cerqueira e Silva, nas suas 
interessantes JYit:17WTicts H'iston:cas ela Balda, que no 
anuo ele 1567, indo um elos habitantes da cidade visitar 
a capella ele Nossa Senhora elo Desterro, consta, que 
adormecendo na porta, quando alli se assentava, para 
clescançar, despertou, com a compressão, que· no corpo 
lhe fazia uma gibo'ia, cobra, de especie assaz conhecida, a 
qual matou, com mna faca, que trazia: este aconteci
mento, por sua natureza simpJes, foi Lomado, pelas 
crenças do tempo, 110r prodigio obrado, por· intercessão 
da imagem da Sl:lnbpra do Desterro, cujo patrocínio elle 
c1izia ter implorado no momento afl:l.ictivo; e o certo é, 
que foi esta n;rração bastante, para que logo o povo, 
incitado pelo exemplo elo. reljgioso governador Mem de 
Sá, restabelecesse o espirito fervoroso c1e piedade, substi
tninc1o-se então a capella., coberta c1e palha, por outra .de 
pedra e cal, no mesmo anno ele 1567, em cujas paredes 
foi pendurada a pelle da menciona. cobra, e instrumento, 
co.m que. havia sido morta, cóncorrenc1o excessivamente 
para isso, aquelle governador, que até para mais promo
ver alli a a:flluencia dos habitantes, mandou nessa pa
ragem edificar para si ul'na casa de campo, exemplo que 
foi logo seguido por muitas pest>oas da classe principal, 
instituindo-se consecutivamente uma confraria, para 
ann,ualmente solemnisar a Senhpra do Desterro. 

Const.a, que Men1 de Sá teve a icléa, éLe se fundar ahi 
um convento, mas, não conseguindá. realisar o seu ilÍ- · 
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tento, porque a morte o vü1ha sorprencler, deixou 400$, 
err. :poder do reHm do collegio de jesuítas, para o novo 
mosteiro, cnja qu an t.ia, foi entregue as freiras, funda
doras c1o convento, assim que chegaram á cidade ela 
Bahia. 

CXVIII. O primeiro morador, que se foi afazenclar em 
ffiagépe ou :Magé, depois ela tomada elo Rio de Janeiro 
aos francezes, foi Simão ela Motta, em 1567, e ahi construiu 
uma capella decliracla a N ossn Senhora ela Piedade, e como 
n fertilidade elas terras chamasse Pl:\l'a ahi alguns mora
dores, foi a povoação crer;cendo, e mais tarde a capella 
ele Nossa Senhüra. ch Piedade, pelo ,alvará de 18 de 
Janeiro de 1696, foi erecta em 1mrochia; e em 178Ç), 
governando Luiz ele Vasconeellos e Souza o Rio de Ja
neiro, foi a povoação ele Magépe elevada a villa, mu
dando o nom,e de Mngépe para o de Magé. Em 1810 
foi honrada com o titulo de baronia, na pessoa de 
Mathias Antonio Lobat.o, e successivamente a vis
condado. 

CXIX. Salvador Corrêa de Sá, filho ele Gonçalo 
Corrêa e de D. Felippa de S~í, e neto ele Ruy Vaz 
Corrêa e de Martim ele Sá, fidalgos ele cota ele armas, 
e sobrinho ele Mem de S<í, de posse do governo c1o Rio 
de Janeiro (1), continuou na segurança da cidade e na 
demarcação das ruas. (2) Deu mnitfls sesmarias de terras, 
como se lê nos tomos 1. 0 , 2. o e 3. o das escripturas elo 
cartorio do finado tabellião Fontes, ele que é hoje ser
ventnario vitalício o bachnrel Carlos A. da Silveira 
Lobo. 

(1) O cerimonial ela nberLurn c posse ela cidade rro nlcrride-mór foi 
dado por Estacio ele Sú ; pns. ·ou-se no forte Snnt'Irrgo, em 13 de Se
tembro ele 15G7. 

• (2) Vide o 1°. tomo clrr 2. a parte da nossa Cllo?'OfJ?'liJ.Jhict pngs. 258 e 
3egnintos. 
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_ Os moradores que vinham ela Bahia, ele S. Vicente, 
elos Ilhéos e mesmo de Portugal, para povoar o Rio de 
Janeiro, tinham immensa diffi.culdade na edificação das 
casas, em consequ8ncia dos immensos alagadiços e pan
tanos da grande vargem, que circmnclav:am o morro, 
em que estava situada a nascente povoação. 

Foi grande o trabaJho que se empregou no aterro e 
esgoto desses pantanos e alagadiços, m6rmente nas im
mediações ela })raia, com o fim ele se approximarem 
dos pontos commerciaes, e principalmente do caminho 
(hoje rua Dire\ta), que havia do sitio ela Misericórdia 
para o monte ele S. Bento, porque era muito tortuoso, 
em consequencia do mar penetrar até á rua da Qui
tanda, onde está situada a igreja ela Candelaria, edifi · 
cada por Antonio Martins da Palma e sua mulher 
D. Leonor Gonçalves, naturaes ela ilha ela Palma, uma 
das Canarias, dedicada á Santíssima Virgem ela Can
delaria, invocação ela miraculosa imagem que existe 
na ilha elo seu nascimento (1) 

Onde es tão as rnas elas Violas, Pescadores, e Bra
gança, quando a maré enchia, ficavam os terrenos tão 
alagados, que se não podia passar, ficando o morro ele 
S. Bento ilhado, acontecendo o mesmo com os terrenos 
ela Gamhôa até á Prainha. 

Da Va11a para cima, eram todos os lugares pantanosos e 
nlagacliços, sendo a lagôa ele Capucirucú, depois da Senti
nelJa (hoje rua elo Conde cl' En e parte dado Senado) tão 
grande, que nella se criav~Lm e viviam jacarés. O campo da 
Lmnpadosa, foi principiado a entulhar do anno de 1770 
em c1iante, no vice-reinado elo marquez de Lavradio, em 

(1) Vide o V tomo da 2. ~ parte da Glwrographirr,, pa.gs . 279. E' 
coustn,nte o cli zcT-se que a igrej;L ela Ca.uclelaria foi :fuucla.da sobre os 
restos da náo Ganclelcl!l'ia ; pois o que ba de bistorico e verdadeiro é 
0 que en contramos nas cbroni cus mannscriptas e no Sant~1.1~1·t'o J.fa
~·icmno. 
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cujo tempo tamLem se abriu a rua, e fundou-se a ca
pella de Nossa Senhora ela Lampadosa. O mesmo acon
teceu · com os tremendos 'pantanaes, onde foram abertas 
as ruas do Lavraclio, Invalidos e Rezénde. -

As runs ela Ajuda, e Guatcla-Velha foram abertas, 
sobre o aterro da lagôa de Santo Antonio. Havia um 
grande boqueirão e alagadiços pestilentos, nas imme
diações das ruas hoje elos Ba.rbonos, Ajuda e Man
gueiras, onde depois Luiz ele Vasconcellos, que tomou 
conta elo govemo L1o Rio de Janeiro em 15 de Abril de 
1779, mandou fazer o passeio publico. 

O campo de Sant' Anna, hoje da Acclamação, e o de 
S. Domingos, qne eram vastos pantanaes, alagavam-se 
com as enchentes elas marés ; principiaram a ser en
tulhaclos por ordem do conde de R ezende, despen
clendo a camara municipal para mais de 30.000 cruzaQ.os. 

As casas da r)rimitiva cidade, foram cobertas de palha 
de · palmeiras. Os jesuitas flmdaram o seu collegio em 
1569, em terras qn e lhes deu no coraç~ão da cidade, com 
dote para cincoenta padres, o governador Mem de 
Sá, sendo a escl'i ptura passada em Lisboa, e assignada 
pela propri~ mão d'El-rei, em 6' de Fevereiro de 1568. 

Salvador Corrf:a de Sá, que tinha principiado a con
strucção da igreja de S. Sebastião, para a Sé, não a 
pôde concluir, por ter sido chamado á côrte, e o 
veiu substituir Chl'istovão de BaiTos. 

CXX. Em 10 de Dezembro de 11568, se passou em 
Almerün, provisão de mercê do o'fficio de meirinho da 
correição do campo, para a cidade do Rb de Janeiro, a 
João de Castro, comprador do cardeal n·. Henrique, 
pam servir na vacante dos providos, antes de 28 de 
Novembro do mesmo anno, com o mantimento, conteúdo 
no regimento, e os prós e precalc;or::1, que llie coubesse 
de direi to ( M. ined.) 
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C XXI. Mem de · Sá, depois de fundar a cidade de S. Se
bast.ião elo Rio de Janei'ro, em 1567 e 1568, e empossar 
a~ autoridades administrativas e judiciarias, vai a S. Vi
cente, e dalli regressa pal'a a Bahia ele Todos os Santos, 
onde falleceu em 1572, sendo sepultado lia igmja do 
collegio elos jesuitas. As letras gl'avaélas na lapide de 
marmore branco q ne cobre a sepultura, estão gastas 
pelo roça1· elo calçado elos qne por sobre a lapide 
passam. 

CXXII. D. Catharina, mulher ele El-rei D. João III, 
iilhn de El-rei Felippe I ele C2tstella e D. Joanna, av6 
ele El-rei D. Sebastião, irmã ele Carlos V, nasceu 
no dia 14 ele Janeiro ele 1505, era regente elo reino 
ele Portugal na minoridacle ele El::.rei D. Sebastião, go
vern.on com pruclencia ; e em 1562 entregon o governo 
ela regenera ele sen motn-proprio ao cardeal D. Hen· 
rique, tio elo rei, e se retirou á, um convento ele freiras. 
Deixou a regencia do reino . pela desobediencia, eles
attenções e insolencbs de seu· net0, e fallecen no dia 
12 de Fevereiro de 1568, sendo sepnltada no convento 
c1e Belém. 

CXXIII. Onde está situada a ciclacle de Nictheroy ou 
Praia Grande, foi uma aldeia ele índios denomina:aa 
Carihi, que se extinguiu, em 1671 fuud.audo-se a ca
pella. ·üe Nossa. Senhora da Conceiç~.o, e foram se e di
ficando casas, umas na praia, outras para o interior. 
O que é certo é, que em 1806, foram vendidas seis 
casas, com um barco, escra,vos e algnm terreno por 
600$000; mas com a trasladação da côrte portugueza 
pa.ra o Rio c1e Janeh'o, foi ·a Praia Grande crescendo 
em povoação, e mais ainda, depois em 1815, com a 
Pl'esença do príncipe regente, e sua côrte, quando foi 
Passar revista a divisão dos voluntarios reaes, que 
partia pura Montevicléo. Já estando tt sua povoação 

t 
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crescida, em 10 de Maio d8 1819, foi elevada á villa, 
sendo o seu primeiro juiz de fóra o bacharel José 
Clemente PerE:ira; e p ela lei de 2 de Abril de 1836, 
foi condecorada com o t.itL1lo ele cidade, com a d~no 

minação de .NictheToy e ca.r>ital. da província do Rio 
de Janeiro. 

CXXIV. El-rei determina ao governador Mem de S::í, 
no dia 11 de F evereiro de 1568, que na capitania de 
S. Vicente se editique outro collegio, em qne possa.m 
residir cincoenta religiosos ela companhia de J esns, cOlll 
o fim ele converter a gentiliclacle á fé christã. 

No dia 1. 0 ele Dezembro elo mesmo anno de 1568, 
mandou El rei pagar aos padres cl.o collegio ele S. Vi
cente e elo Rio de Janeiro 400$000, cuja quantia fui 
entregue por Uhristov ão ele Barros, provedor ela f a
zenda real, para a sustentaçã.o dos ditos 1)aclres ( .JJf. 

ined.) 

·CXXV. Os 'ramoyos, .e francezes ele Cabo Frio, vindo 
atacar em 1568 ao valente índio JWa?·Um .A;(fonso ele So'ltzct 
( AraT'igbo·ia), na sua aldeia de S. Louren'iO, são bati
dos, e perseguidos por ell e, até Cabo Frio. Em 1570 
falleceu na Bahia o pac1re NobTega, com cincoenta e 
tres annos de icbde. Mone na. Bahia o govemador 
:Mem de Sá, e para substitnil-o foi nomeado L u iz ele 
Bn:to ele Almeiclct, que alli chegou e.m 1572. 

CXXVI. Os francezes que escapamm á mol'te, na 
tomada elo R. i o ele J a.neiro, por· Mem ele Sá, fizeram -se 
á vela, em qrwtro de seL1S navios, com destino 'á Per
nambuco, provando então q ne elles tinham as costas 
c1o mar c1o Brazil, melhor exploraJa.s, mas a fortnna 
não lhes foi mais fttvoravel, porqne foram dalli ex:pel
lidos. Os francezes tinham est,tclo na posse do Rio de 
Janeiro ·auran te onze a unos . 

CXXVII. 1\._ ilha de Paqnetá, situacla dentro da, Bahia 
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do Rio ele Janeiro: com meia legua de comprimento 
e seiscentas braças na snn. maior largnra, em 11arte 
rasa: e em parte montanhosa,. foi dada a metade clella 
em sesmaria em 1568, a Ignacio de B lllhões, por Sal· 
vador Corrêa de Sá, e no anno seguinte de 1569, ·a 
OLltra metade, foi doada a F ernão Valdez; para povoa
rem e fazerem snas roças. Nesta ilha se eclifi.con uma 
capella, dedicada. a S. Roque, e não me foi possível 
saber com certeza, quem a edificou, mas sim, que foi 
ella be_1:zida em 24 de N oyembro de 1698: servindo de 
parochia, desde o anuo de 1728. Constrnindo:se na 
mesma ilha outra igreja de pedra e cal consagrada 
ao Senhor Bom J esus do Monte, por provisão episcopal, 
de 21 el e Junho de 1769, foi elevada es ta igreja á ca
tegoria de parochia; mas o vigario ele S. Gonçalo, 
l)Or esta elevação parochial, protestou, por se ver pri
vac1o dos rendimentos, que fmia das ilhas de Itaoaa 
e Je?·ol;ahitiba, proximas a PaqneLá, e pelo que, obtendo 
sentença favoravel, foi suppt'imicla n. nova freg nezia, 
ficanclo filial a igreja do Senhor Bom J esns do Monte 
á matriz <le Magé, até o mmo de 1816: em q ne foi 
ele novo restituída á parochia por alvará, do príncipe 
regen te, depois El-rei D. J oào VI. 

Não obstante a presença ela matriz do Senhor Bom 
J esns elo Monte, é festejada com grande pompa, e grande 
concunencia a tradicional imagem de S. Roque, na 
Si:la antiga jgreja ele Paquetá. Est,n ilha, que pertencia ao 
districto ele Magé, por decreto ele 23 de Março de 1833, 
fo i. desmembracla e annexada á capital do Imperio. 

CXXVIII. D. Aleixo de Menezes: filho ele D. Pedro 
ele Menezes, primeiro conde de Castanheira, aio de 
El-rei D. Sebasti:lo, um dos homens mais discretos elo 

-~ seu tempo, fallecen no dia 7 ele Fevereiro . de 1569, em 
longa velhice, tendo sido casado duas vezes; a primeira 
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com D . Joanna de Menezes, filha de D. Henrique ele 
Noronha, e a segunda vez por ordem de El-rei, com 
D. Luiza de Noronha, tendo elle setenta e ciuco annos 
de idade, e da qual t eve tres filhos e duas filhas. 

CXXIX. O conselho de e':ltado, foi instituic1o por 
El-rei D. Sebastião, dando lhe regimento, pelo alvará 
de 8 d.e Setembro de 1569, a imitação do que seu 
avô Carlos V creon em Castelln., sendo um dos pri
meiros conselheiros de estado, em Lisboa, Lourenço 
Pires de Tavora. O decreto ele 31 ele Março de 1645, 
regulou o lugar, e o modo elo despacho deste tribunal 
( Pe1·e'ira e Souza.) 

CXXX. No dia 7 ele Junho ele 1569, a.pparecen ern 
Lisboa uma peste tão mortil'era, qu~? se estendeu a toclo o 
reino, que m::Ltava ele qninhentas a setecentas pesso~s 
por dia, chegando o numero total do.3 rnortos a mais 
de cincoenta mil pessoas ; e em seguida, veiu a fome, 
que ·matou a muitos. 

A peste durou cinco mezes. 

CXXXI. Em 26 de Junho de 1569, foi nomeado Sal
vador da Pecu, por pedido de D. Duarte da Costa, 
governador que foi do Brazil, o qual foi seu criado, 
e casado no Brazil com Anna ele Paiva, uma elas or
phãs, que fomm pa,ea a Bahia, em companhia de Thom(1 
de Souza, q ne ora serve cl.e governador, escrivão da 
provedoria da cidade elo S:llvarlo r, por tempo ele cinco 
annos, officio qne deixou vago, Bi'a.z ·F ernancles, escrivão 
que foi dos contos. ( 111. ·inecl. ) 

CXXXII. El-rei D. Sebastifí.o, pela · carta. regia de 29 
de Janeiro de 1569, m:1.ndou decla.mr que Sebastião de 
Lucena·, seu moço ela eamara, lhe en vifm dizer q ne El-rei 
D. João III, em 26 ele Setembl'o de 1534, 1izera mercê 
a V asco Fernandes, seu pai, crr valleiro ele sua casa, 
em sua vida, dos officios de ·feitor e alm,oxarife da fei· 
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toria e almoxaribclo ele toclas as sessenta leguas de 
terra. ele Pernambuco, no Br~tzil, ele que fizera mercê 
e doação a Duarte Coelho, e qae-h'Juvesse ele seu man
timento e ordenaclo, clous por cento ele todos os clizimos 
e renhs, direitos, e outras cansas que se carregasse 
por mar, para, o reilio, c:rn o p ll'<l q uaesq uer outras 
Pal'Les q U!il hon v era os pró.'l e precalços, que lhe per
tenccs'3em elo renclimento ' ch feitol'i~L, e almoxarifaclo, 
e o mais que largamente cleclaroa no alvará. ele 14 ele 
Junho ele 11548, que havendo respeito aos serviços de seu 
Pai Vasco Feruancles, de por seu hlleci.mento fazer mercê 
a seu fitho S3b:1sti:1o Portugnez, e peclinclo-lhe que por 
Vasco Femand.e3, s,; u pai, ser hlleciclo, e elle Sebastião 
ele LncL~n:t sendo sea filho, e ele Beatl'iz Dias, sua mulh·.:!r, 
dos qnaes não ficou outro filho, qne é o proprio Se
b:tstião Portugnez, c::mteú·io no clit(j alvará, o qual 
mnclara o sobrenome, como mostrou, com a certidão 
de ,i llStiticaçio elo Dr. clesembargador Simão Cabral, e 
conegecl or do crime, e sobscripta po1· Francisco Gon
çalves, escrivão, em 4 de Dezembro de 1568, em vista 
elo mai~, que expõe a dita carta regia, determina que 
seja metticlo em posse elos oificios ao dit.o Sebastião Lucena. 

NOTA. Sebastião de Lucena, renunciou os cargos por 
Uln alvrtrd. de licença de 'El-rei, em Matheus ele Freitas, 

· sen filho mais velho, rro q 11al se passou carta em f6rma, 
feita em Lisboa a 6 ele Dezembro ele MDLXXXIV. 

. ( J.J:[. inecl.) 

C XXXIII. Por al var;Í, ele 7 ele Mat·ço c1e 1570, manda 
El-rei da,r ao Dr. António S3.lemn., desembargador ela Casa 
ela Snpplica.ção, q ne ~na nela corn alçada, as partes do Br:;tzil, 
emquanto servir, em cada um anno, de mantimento e 
úrclenaclo trezentos mil réis ; e mais cento e v~nte réis em 
cacln, Llm anno, para mantimento ele dez homens, que com 
elle hão de servir no cargo da justiça, que elle será 
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obrigado a trazer, e para cada um, haverá ordenado 
ele doze mil réis, c ajo ordenado será pago pelo thesoureiro 
elas rendas reaes. 

(Este documento e mais ontros os imprimi no n. 18 
pag. 3 do meu Brazil Bistorico.) 

CXXXIV. El-rei D. Sebastião, tendo por convenienc.i:.t 
elos interesses ela corôa, prolongado por mais clous annos 
o governo ele Mero de S{L, nomêa para substHnil-o D. Luiz 
:B'ernandes dr~ Vasconcellos, e manda com este o jesnitn, 
paclre Ignacio de Azevedo, irmão de D. J eronymo de 
Azevedo, vice-rei ela Inc1ia, com mais trinta e nove compa
nheiros em uma armada de sete na vi os. 

Todos estes infelizes foram mortos, uns a golpr:;s de 
espada e outros atirados ao mar no dia 15 de Julho 
deste mesmo anno de 1570, pelos piratas francezes capi
taneados por J aq ues Soria. (Simão de Vasconcellos, 
Ch1·onica ela Companh-ia, livro 4. 0 n. 18 e seguintes.) 
· D. Luiz Fernandes ele Vasconcellos, prosegtlindo na 

viagem, falleceu no ma.r nos primeiros dias de Setembro. 
( Ignacio A ccioli, JJ!IemoT'ias I-Iisto?·icas ela Bahia .) 

C XXXV. Em 6 de Fevereiro c1e 1570, em Evorá, 
mandou El-rei por Duarte Dias passar a carta patente 
de governador geral das tenas elo Brazil a D. Luiz 
Fernandes c1e Vasconcellos, pessoa c1e tal e tanto recado 
e confiança, qne o achou cligno desta incnmhencia, por 
tres annos, com oitocentos mil réjs de orc1enac1o, rece 
bendo adiantados mil cruzados para os aprestes, e ontros 
11or conta de seus ordenados. ( 1ri. 'ined.) 

Ignacio Accioli, por não ter á vis"ta esta carta patente 
menciona, o substitnto de Mem de Sá por D. Seba.stião 
Luiz de Vasconcellos, qne não chegou a tomar posse 
por morrer em viagem. ( Vid. a pag. 71. do 1. 0 tomo das 
jnteressantes JJ!lemo?"ias I-Iist, da Bahia, por I. Accioli.) 

C XXXVI, O padre Manoel da N oh rega, fundador de 
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varios collegios da companhia, e que tantos serviços 
prestou na ci vilisação dos indios, e progressos do 
christianismo no Brazil, falleceu no collegio de Jesus 
do Rio de Janeiro no dia 18 de Orrtubro de 1570, na 
idade de cincoenta e tres annos e vinte e oito c1e reli
gião. Era filho de pais nobres, tendo feito seus estudos 
nas universidades de Coimbra e Salamanca, entrando 
na companhia de Jesus com vinte e cinco annos, já 
sacerdote de ordens sacras, e bacharel formado em ca
nones. (Simão c1e Vasconcellos, CMonica ele Comp. l. 4 
ns. 116 e 117.) 

OXXXVII. Foi o índio Ounhabeba, o que conduziu em 
uma canoa para S. Vicente, o padre José ele Anchieta, 
quando voltou da aldeia ele Ipiroyg, para onde fôra 
pedir pazes com os Tamoyos, ele Ubatyba, e Laran
geiras em proveito elos portngnezes. Era homem ele pro
digiosa força, alto, corpolento e de horrenc1a figura ; e 
e em sua ferocidade vangloriava-se de haver comido a 
carne de milhares de christãos e ele indios seus inimigos. 

CXXXVIII. A villa ele Boypeba, na província ela Bahia, 
é urna elas mais antigas da província, e teve principio 
com a presença dos jesuítas entre os ' annos ele 1570 
a 1580. Gabriel Soares a:tfi1·ma que, na ilha de Tinharé, 
:junto ao mono, esteve a primeira povoação da capi
tania elos Ilheos, donde despovoaram logo, por não 
contentar a terra os primeiros povoadores, e como fica 
a quatro leguas c1e distancia da ilha ele Tinharé, a po · 
voação nova surgio; os paelres ela companhia possuia.m 
dez lAguas que lhes doou :M:em ele Sá, e é bem provavel 
que com essa gente tivesse começo a povoação de Boy
~eba. A igreja, que é flmelação dos jesuítas, foi elevada 
a feegnezia em 1608 . 

CXXXIX. Durante a ausencia. ele Vasco Fernandes 
Coutinho, D. Jorge de Menezes e D. Simão, ajndaclos 
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pelos padres da companhia, conseguindo uma victoria 
contra os inc1ios no lugar onde hoje está situada a ca
pital elo Espírito Santo, ahi fundaram uma povoação, a 
que deram o nome de villa ela Victoria.. 

O padre Simão de Vasconcellos, referindo-se a esses 
apontamentos elo padre José de Anchieta, diz que Vasco 
Fernandes Coutinho, chegando á barra do Espírito Santo, 
a mão esquerda, junto ao monte de Nossa Senhora, 
lançara :1 gente ao som da artilharia ele seus navios, 
naquellas praias occupadas então ele gentio barbaro : 
nas mesmas começáram a fundar a villa que agom 
tem o nome de Villct Velha, com a invouação do Es
pirito Santo, que foi depois a de toda a capitania. Aqui 
teve apertadas gnerras ele uma parte com a nação dos · 
Guayanas, fl de outra com os Tupiniquins (cujos fmc
cessos varios a mim me não pertencem aqui) ; porém, 
é certo que naquelle principio mostrou a fortnna bom 
rosto ás nossas armas e alcançou o valor cleste eapitão 
a YictoTia, cljgnas _ele historia, e taes que foram causa 
de que pedissem pazes, parte dos inimigos, outros se 
retiraram a seus sertões., e tivessem lugar os nossos 
ele mudar de sitio, para outro mais seguro, e forte, 
onde hoje vemos a villa, com a invocação de Nossa 
Senhora ela Victoria, em respeito de mnn. qne então 
alcançamos, consic1eravel, de numerosa quantidade de 
barbaros: .que no lugar estavam situados. (Ch?·onica da 
Compankla.) 

CXL. Em 2 de Outubro ele 1571 sua alteza fez mercê 
a Manoel Pinto, moço · da camara, por tres annos, do 
officio de · feitor e almoxarife ela cidade de S. Sebas
tião do Rio de Janeiro ( llf. ined). (1) 

CXLI. Fr. Gaspar, tratando da nobreza antiga do 

(1) Alguns desses alv;wás os transcrevi integralmeute no meu pe
riodico o Brazil Hist. de 1864. 
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Brazil e particularmente da capitania de S. Paulo, diz 
que os companheiros nobres do primeiro donatario, 
que aqui fica:ram ; de alguns que elle mandou no prin
cipio, e de outros mui tos q ne vieram concorrendo pelo 
tempo adiant,e, não só ele Portugal e ilhas, mas tambem 
de Hespanha, quando estavam unidas as duas corôas, 
attrahidos pela fertilidade elo paiz, e pelas minas de 
ouro, que se foram descobrindo, compõe-se a nobreza 
clesta.s capitanias, a qual se conservou purn, conhecida 
e muito respeitada .al;é pouco depois do descobrimento . 
das. minas geraes, principalmente em S. Paulo e villas 
de serra acima. No Brazil é pobre quem deixa de 
negociar e cultivar as terras. Aos paulistas antigos não 
faltavam serventes, pela razão, q ne permittindo-lhes as 
leis o captiveiro .dos índios apris~unados em justa guerra, 
e a administração dos mesmos, conforme as circum
stancias presm'·iptas nas mesrnas leis, tinham grande 
numero ele índios, :\l ém de escravos pretos da Costá 
cl' Africn, com os q naes tu dos faziam lavrar mui tas terras, 
e viviam na opuleHcia. EHes 11odiam d('Lr e~:n dote ás 
suas filhas muitas terras, índios, pretos) com que vi
vessem abnstac1os ; por isso na escolha de maridos 
para ellas, mais attendiam ao nascimento do que ao 
cabeda l daqnelles, que haviam ele ser seus genros: or
dinariamente as desposavam com seus pa tricios e . pa
rentes, ou com estranhos de nobre:;:a conhecida; em 
chegando da Europa, ou de outras capitanias brazilicas, 
algum sujeito desta qualidade, certo tinha um bom 
casamento, ainda que fosse mnit.o pobre. 

Os paulistas antigos eram de::;interessados e generosos, · , 
Porém altivos em demàzia ; por conta desta elevaç:ão 
ele espírito, que foi a causa ele snpplicarem algumas 
vezes a S. Magestade, que não lhés mandassem generaes, 
e governadores senão da primeira grandeza do reino; 
e clesprezavam elles n'outro tempo a mercancia; ma() 
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depois de se dar execução ás leis, que prohibem o 
captiveiro, e administração dos índios, a muito dos 
principaes obrigou a necessidade a casarem suas 1ilhas 
com homens ricos, que as sus.tentassem. Eis aqui a 
razão, por que na capitania de S. Paulo, e em otüras, 
podem muitos naturae's deJlas mostrar a nobreza e fi
dalguia dos seus terceiros, quartos, quintos e sextos avós. 

CXLII. El-rei em 27 de Outubro escreveu a Chris
tovão de Barros, capitão do Rio ele . Janeiro, orde
mmclo-lbe que se dentro de um anno, as pessoas a 
quem são dadas as tenas a~:~ não aproveitar, conforme 
as r.ondições e obrigações com que lhes foram dadas, 
as espace por mais um anno, e se as não aproveitaram 
as clarão aos moradores que as quizerem nas condi
ções doadas. 011: inecl.) 

C XLIII. Em 19 ele Outubro de 1571, sna alteza manda por 
André Vida], em Lisboa, passa~· alvará de mercê a Luiz 
Freire, cavalleiro fidalgo ela ca·sa de seu tio D. Duarte, do 
cargo de escrivão ela feitoria da cidade de S Sebastião 
do Rio de Janeiro, com o mantimento que lhe fôr 
ordenado, e os J>rós e precalços que lhe direitamente 
pertencerem. Foi examinado e havido apto pelo conse
lheiro D. lVIartinho Pereira, vedor da fazenda real. (llf. 
ined.) Acompanha varias apostillas no mesmo sentido. 

CXLIV. Alvará passado em 17 de Novembro ele 1571 
em f<LVOr de Francisco, pedreiro, morador na cidade 
ele Lisboa, que vai por mestre dns fortificações qne 
manda fazer na capitania do Rio ele Janeiro, tendo 
por mantimento e ordenado emqllanto servir oitenta 
mil réis cada um anno ; a saber : vinte mil réis que 
Anna Lopes sua mulher ha de haver cada um anno, 
para sua mantença, e os sessenta mil réis que se;jam 
pagos a elle Francisco, no almoxarifado c1o Rio de 
.Janeiro. (M. ined.) V. o BTazilHist. 1.n Eerie de 1864. 
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CXLV. Em 4 de -Outubro ele 1571, S. A. mandou 
passar uma provisão a Chdstovão de Barros, gover1!ador 
elo Rio ele Janeiro, para que possa mandar trazer das 
capitanias ele S. Vicente, Espírito · Santo e do Rio de 
Janeiro, tudo o que fôr necessal'io por bem das obras 
e fortificações da ddade de S. Sebastião da dita ca· 
Pitania do Rio de Janeiro, e o mais que cumprir ao 
serviço de S. A. o que tudo se cumpra. -( jJf. ined.) 

CXLVI. Em 31 de Outubro de 1571 foi nomeado 
CJnistovão de Barros capitão e govemador da capi
tania e cidade de S. Sebastião do Rio de Janeiro, por 
tempo de quatro annos, que servirá com os poderes 
e a alçada, <Tfi'e teve, e ele que usou Salvador Corrêa 
de Sá, sobrinho ele Mr:m de Sá, que ora está por seu 
governador, e ordena a Mem de Sá, que metta em posse 
o dit.o Christovão de Barros, na dita capitania e go
vernança, etc.; e se Mem de Sá lhe não puder, por 
esse tempo dar a posse, mnnc1a que os juizes e verea
dores ela dita ddac1e, Jhe deem a: dita posse, e cum
pram o alvará, como elle se contém. (.ZJ!I. ined.) 

Por outro alvará do mesmo dia e anuo, orc18na que 
0 mesmo Christovão ele Barros, jnntamente servisse 
o cargo de provedor ela fazenda real. 

Cliristovão de Barros que havia acompanhado aMem 
de Sá ao Rio de Janeiro, pediu a Mem de Sá, para 
Miguel ele Moura., escrivão da fazenda real, nove mil 
braças de terras de largo, ficando no meio dellas o rio 
Macacú, com doze mil braças de sertão de um a outro 
lado do rio, cuja sesmana foi cuncedida em 29 de 
Outubro de 1568. 

-
CXLVII. Foi por alvará de 17 de Abril de 1571 no· 

ll1eado Simão Fernandes, que acompanhou Christova.o 
d~ Barros, governac1or c1o Rio de Janeiro, para ser
VIr de carpinteiro nas obras das fortificáções da clita· 
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cidade, com o ordenado e mantimento de trinta e seis 
mil réis em cada um anno, pagos no almoxarifado do 
Rio de Janeü·o, etc. ( ]_l;f. inecl.) 

Outro alvará da mesma data passado a João Gomes, 
carpinteiro, com o mesmo ordenado, e para o mesmo 
fim, e com as mesmas condições do outro alvará. ( ]_l;f. 

inecl.) 

CXLVIII.' Por alvará de 17 de Dezembro de 1571, 
m~nda El-rei, que no cont_rato de pá o ·brazil, que se fez 
com Bento Dias, se me~ta por condição, que Ohristovão 
de Barros, que ora manda por capitão e govemador da 
cidade de S. Sebastião do Rio de Janeiro, possa car
regar para onde quizer, seiscentos quintaes de páo
brazil, cada anno, durante o dito contrato, e estando 
elle 110r capitão da cidade, notifiq ne os officiaes da 
fazenda real, assim do Rio de Janeiro, como de outras 
partes onde este alvarCt fôr mostrado e o t.raslado delle, 
ó deixem carregar livremente os seiscentos quintaes ele 
páo-brazil, livres de direitos, etc. (111: inecl.) 

CXLIX. Manda El-rei, por alvará de 22 de De
zembro de 1571, que Christovão de Barros, capitão e 
governador da cidade ele S. Sebastião, nos portos do 
Brazil, possa despender quantias n ecessnrias ch fazenda 
real, com as pessoas que forem em embarcações, á 
trazerem avisos assim de francezes, como c1o gentio da 
terra, ou outras cousas, que cumprirem em bem do ser
viço real, etc. ( JYJ. ·inecl.) 

CL. Por alvará de 25 de Dezembro de 1571, or
dena a Christovão de Barros, capitão e governador 
da cidade de S. Sebastião do Rio de Janeiro, armar 
no porto desta cidade, ou andarem armadas galeotas, 
em serviço real, paganc1o · dous mil réis de soldo a cacla 
um elos patrões, como percebem os da Bahia de Toê1os 
os Santos, e haverão de seu mantrmento, segundo a 
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orda.nação, o que tudo se pagará por mandado elo dito 
Christovão de Barros, etc. (111.. ined.) 

CLI. Luiz de Brito de Almeida, filho ele Simão Cal
deira; foi nomeado gov.ernnclor geral do Brazil, para sue
ceder ao infortunado Luiz de Vasconcellos, e tomou 
l)Osse do governo em 1572. A côrte tendo em conta o 
rapido augmento ela colonia, dividiu-a em dous governos 
clistinctos: o do norte tendo por capital a cidade do 
Salvador da Bahia, e o elo sul tendo por capital a 
cidade de S. Sebastião do Rio de Janeiro, para a qual 
nomeou o Dr. Antonio Salema, que se achava em Per
nambuco. 

O limite dos dons governos era ao sul ele Porto Seguro. 
Esta divisão pouco dú.rou por tornar-se incommoda aos 
interesses de Portugal, e pelo qúe em 1576 foi de novo 
o governo do sul incorporado ~í Bahia, vindo ainda 
Luiz de Brito de Almeida, no fim da sua administração, 
a governar a colonia em sua totalidade. 

Com este governador vindo o jesuíta padre Ignacio 
de Azevedo e sens companheiros, foram martyrisados 
pelo calvinista francez Jaques So?''la, como referirei mais 
adiante. 

Por esse témpo fundou Garcia ele A vila Pereira, o 
velho, para seu neto Francisco Dias de A v na, Jilho de 
Izabelde Avila e ele Diogo Dias, o morgado da Torre de 
C+arciade Avila, a doze legnas ela capital ela Bahia. -

CLII. Por alvará ele 19 ele Janeiro ele 1572 foi nomeado 
Gaspar de Freitas moço da camara de El-rei escrivão da 
alfandega da Bahia, por seis annos, com mantimento e 
ordenado que ll;e é marcado, etc. ( JVI. ined.) 

CLIII. Nesse mesmo anno de 1572 o Dr. Antón·io Salema 
t<illnon :posse do governo do Hio de Janeiro, em con· 
sequencia ela divisão n,dministrativa elo Nm·te, tendo por 
rapit.al :1 ciclacle ela Bahia,· e outro do Hztl tendo por 
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capital a cidade de S. Sebastião do Rio de Janeiro com 
jurisdicção de Porto Seguro para o sul. Antonio Salema 
governou até 1577. (Vide os documentos no meu Brazil 
H'istorico de 1864.) 

CLIV. Estando prompta no Tejo uma armada de qua
renta navios de alto bordo, · que tinha de seguir destino 
não conheddo do povo, na qual tinham de embarcar 
dez mil conbatentes, entre elles muitos nobres, com- · 
mandados por D. Duarte: filho do infante D. Duarte 
e D. Izabel, sob1·eveiu no dia 13 de Setembro tão hor
rível tempestade no Tejo, que muitos dos navios foram 
á costa, e outros desapparelhaclos e inuteis, apes~ir dos 
esforços empregados. 

' CLV. Sua, alteza, por alvará passado em Almeirim, 
de 3 de Fevereiro de 1572, em respeito aos serviços de 
André da Silva. de Vasconcellos,· seu moço da camara., 
o. numêa escrivão da alfandega da cidade do Salvador, 
Bahia de 'l'odos os Santos, por tempo de seis annos, 
tendo mantimento e ordenado igual aos providos nelle, 
etc. (},!f. inecl.) 

CL V L Christovão de A guiar D' Altro, depois que le
vantou o seu engenho d'agua, para fabricar assucar, 
no lugar de Agna de Meninos, então suburbio da cidade 
do Salvador, da Bahia, fundou no alto da montanha 
uma ermida dedicada a Santo Antonio (além do Carmo), 
fazendo-lhe doação de terrenos para patrimonio, pela 
escriptura publica lJassada em 1592: pelo tabellião Pedro 
de Oliveira. (Vid. o meu Bmzil Hht.) 

CLVII. Não ha nota alguma nas chronicas da Bahia 
á respeito da fundação da igreja de Santo Antonio 
da Barra da Bahia . Gabriel Soares, que terminou a 
sua noticia sobre o Brazil antes do 1. o de Março de 
1587, deixa cret ter sido ella erecta por esses tempos ; 
mas, por diligencias minhas, pude achar nas provisões 
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reaes de 1625, um documento que es0larece a ma teria, 
o qual publicarei em tempo op1Jortuno. (Vid. o meu 
B1·azil Hist.) 

CLVIIL Por c~rta reg1a de 4 de Julho de 1572 foi 
nomeado Antonio ele Faria, escrivão dos contos do reino 
e casa ela ciclade elo Salvador ela Bahia de Toclos os 
Santos e mais terras do Brazil, e haverá do seu man
timento e ordenado emquanto sel'vir, cem mil réis em 
cada anno, etc. OJ1. ined.) 

Sua alteza lhe mandou dar quarenta mil réis adian
tados, que serão descontados no ordenado, etc. ( 111: 
ined.) 

CLIX. Os descobridores portuguezes que aportavan1 
ás terras do Brazil, vinham com o kalendario aberto, . 
e davam o nome do Santo ao lugar em cujo dia era 
descoberto. 

16 de Ages to - dia de S. Roque (ao cabo de). 
28 " " - dia de Santo Agostinho (ao cabo de). 
29 de Setembro - dia de S. Miguel (ao rio de S. 

Miguel nas Alagôas) . 
. 30 de Setembro - S. J eronymo (ao rio de) (I tapicnrú). 
4 ele Outubro- c1ia de S. Francisco (ao rio de) . 
21" " - As Virgens (ao rio das). 
13 de Dezembro - dia de Santa Luzia (rio de), não 

se sabe qual é o rio assim chamado. 
21 de Dezembro - clb ele S. Thorné (cabo ele). 
25 " " - dia elo Nascimento elo Salvador 

(Bahia do Salvador). 
l.o de Janeiro- R io de Janeiro. 
6 " " -- dia, de Reis (Angra dos). 
20 " " --dia de S. Sebastião (ilha ele). 
22 " " - dia de S; Vicente (rio ou bahia de). 

CLX. Sua alteza manda passar em Lisboa no dia 20 

ele Abril de 1572 um alvará a BaHbazar Gil , que ser-
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viu ele almoxarife da alfandega de Tamará, que na 
dHa aJfandega despachando Francisco Mendes quarenta 
e nma peças de escravos conduzidos ele S. Thomé na 
náo S. Sebastião torne á, Francisco de Noronha o ex
cesso dos direitos que recebeu, fazendo assento na verba 
respectiva. OJf. 'ined.) 

CLXI. Refere o padre Fr. Gaspar da Maclre cl:e Deus, 
que constando a Martim Affonso de Souza, por infor
mações elos inclüJs, a existeTJcia de minas de ouro nas 
vü~inhanças da Cananéa, mandou antes de partir 11ara 
a Europa uma. expedição ele oitenta homens exami~ 
nar o sitio, e na.da conseguiu, porque foram mortos 
pelos Carijós, senhores do paiz. 

CLXII. Por carta de 80 de Agosto ele 1572, em respeito 
aos serviços feitos a rainha e a sua alteza houve por 
bem nomear Dnarte de Siqueira, escudeiro fidalgo d·e 
sua casa, escrivão ela alfandega e almoxarifado da villa 
de Olincla, capitania de Duarte Coelho, e haverá man
timento e ordenado conformo ao regimento, etc. Gabriel 
ele Moura o fez, etc. ( llf. inecl.) 

C LXIII. O governador Mem de Sá, depois ele governar 
o- Estado do Brazil durante quatorze annos, nos quaes 
fez relevantissimos serviços, morre na Bahia em 1572, 
e jaz sepultado no cruzeiro ela igreja do collegio de. 
Jesus, em cuja cnmpa se lê o seu epitaphio como be
merito elo mesmo collegio. O epitaphio já se acha um 
pouco apagado pelo tempo. 

CLXIV. Em 12 de Setémbro_ de 1572, mandou El-rei 
por Bartholomeu Fróes passar mn alvan'í, que havendo 
respeito aos serviços de Salvador Corrêa_ de Sá, que 
lhe prestou na capitania da cidade <le S. Sebastião do 
Rio de Janeiro, com Mem de Sá, do seu conselho, e 
governador geral que foi, e o deixou governando, lhe 
apraz fazer mercê elo cargo de capitão e governador 
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da dita capitania e cidade ele S. Sebastião do Rio ele 
Janeiro, por tempo ele tres annos, com cem mil rMs 
de ol'clenaclo, em cada anno, e como é distante o Rio 
ele . Janeiro da Bahia., se Lourenço da Neiva, que env.ia 
por governaclor geral entender que Jhe deve comrnetter 
n1ais alguma jnrisclicção, como fez :Mem ele SfL, o 
poderá fnzer, etc._ ( M. inecl.) (1) 

CLXV. Por alvnrá de 19 ele Outubro ele 1572 sua 
altezn, em attenção aos serviços que Simão Ribeiro, 
Inoço ela camnra ela rainha lhe tem feito, o nomêa 
escrivão elos contos da cidade elo Salvador ela Bahia ele 
Todos os Santos, e ·ae todas as mais terras elo Brazil, etc. 
(M. inecl.) 

CLXVI. Por al1rar<i passado em Evora em 15 ele 
Novembro ele 1572, foi nomeado João Gonçal 1res ele 
Ag niar, morador na ciclml e do Salvador, thesonreiro 
de todas as t erras do Brazil, por se achar concertado 
casar com Luiza Daria, filh:L ele Clemencia Doria, criada 
cln rainha, e enteadn, ele Fernií.o Va7. ela Costa, the
soureiro: falleciclo, e como não casou com a dita Luiza 
Doria, e esta cason ' com ~{artim Carvalho, por lhe 
Pedir a rainha sua avó, o nomêa, tllesonreiro, .p n· tempo 
de seis anuos, por assim casar com Lu,iza Do1·-ict, etc. 
( .LV(. ined.) · 

CLXVII. El-rei, por alva.ní passado por Sebastião da 
Co~ta em Lisboa em Dezembro ele 1572, para que se 
restitua a Francisco Mendes e Gareez Mendes, mora
dores na ciclacle elo Porto, os noven ta e um mil réis 
que 11aga-ram na alfauclega da vilht ele Olincla, 'capitan"ia. 
de Pernambuco, ele direitos !1e q narenta e oito p.eças 
de esct'avos machos e feme~l.~ , qn6 levaram ela ilha de 

(1) Esta carta pttteute e as demais ostii:o lavradas extensamente, e as 
lltio transcrevo em sua integra por uito h<wer espaço uesta chronica. 
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S. Thomé, por serem 1ia nlfandega constrangidos a isto, 
não tendo obrigação de· pagarem lá a dizima de taes 
escravos, etc. ( M . ined.) 

CLXVIII. Jorge de Albuquerque Coelho, terceiro dona
tario, filho de Duarte Coelho, e que nasceu em Olincla, 
a 23 de Abril de 1539; _chega a P ernambuco e toma 
conta do governo da capitania, e cuida ela prospericlacle 
della ; mas querendo retirar-se para Portugal, no dia, 
5 de Março ele 1576 entrega a administração a seu tio 
J eronymo ele Albnq uerq ue. 

CLXIX. Em 5 ele Setembro de 1573 a capitania ela. 
Bahia é incorporac1a. á carôa, por· contrato clest:;t data, 
ficando o proprietario Manoel Per~ira Coutinho, filho do 
alcaicle-mór de Santarém Affonso Pereira e c1e sua mulher 
D. Catharina Coutinho, eom a p~nsão annual de quatro
centos mil réis, com cara\~ter de morgado. 

CLXX. Durante o gov~rno el e Thomé de Souza os 
colonos fizera,m diligencias para descobrir minas ele ouro 
e dia.mantes entre o territorio ele Minas Geraes e o do 
Espíri to Santo. Sebastião 'fonrinho, morador em Porto 
Seguro em 1572, subindo pelo Rio Doce, se adiantou 
mui to e desceu pelo J equitinhonha a té a costa elo mar, 
e nesta excnrsão descobriu o t.erritorio dP- Minas Gemes ; 
mas a governando Luiz de Brito mandou El-rei que 
empregasse toda a sua solicitude na descoberta elas 
minas de ouro, e senc1o estP commettünento feito a An
tonio Dias Adorno, a Marcos de Azeveclo e Diogo Martins: 
se internaram e descobriram gmncle quantidade ele esme
raldas e safiras, e logo depois desr.o brirn.m diamantes. 

Antonio Rodrigues, natural de 'l1anbaté, se internou 
pelos sertões em 1593 em busca de minas de ouro ; e 
Bento Miguel ele Almeida com Manoel Garcia no anuo 
seguinte de 1595, percorr endo os territorios de S. João 
de El-rei, Sabará, e Villa Rica, voltando com muitas 
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riquezas, animaram aos aventureiros a povoarem o vasto 
territorio de Minas Geraes. 

Azevedo explorou minas de prata, que não as quiz 
most1·ar; Fernando Dias Paes Leme faz caminho entre 
o Rio de Janeiro e S. Paulo. 'rhoma.z Lopes de Camargo, 
Francisco Bueno da Silva e Antonio Dias descobrem 
as minas de Ouro Preto, sendo Arzão Rodrigues o pri
meiro que achou e apanhou ouro em Minas Geraes. 
Domingos Jorge e Domingos Affonso penetram R té ao 
Piauhy e alii fundam estabelecimentos. 

CLXXI. O celebre Diogo de Castro em um roteiro 
que fez de toda a costa do BrazH e seu sertão, cu:jo 
traba.lho se conserva inedito, e que estava em poder do 
conego José da Fonseca, guarda do archivo ela casa 
de Bragança, e muito indagador de antiguidades, diz 
- qne os limites legaes do Bl'azil, p elo lado elo sul, se 
terminam na Bahia de S. Mathias (cento e setenta legnas) 
pnra oeste do Rio da Prata, aomle está, se o não 
arrancaram, o marco com as armas de Portugal. 

Este documento que é comprovado com outl'o roteiro, 
qne no tempo cl<i união elas corôas portugneza e hes
l1anhola, deu Francisco ela Cunha a D. Cluistovão de 
Moum, no qual se fez menção de toda cosLa que nos 
pertence na America elo Sul, em virtude elo meridiano, 
e diz que na bahia de S. Mathias, se acaba a repar
tição ele Portugal, por alli estar o ma,rco visto e reco· 
nheciclo por elle Francisco ela Cunha. ( Braz'il HistoTico.) · 

CLXXII. Por alvará passado por Simão Pinheiro em 
Almeirim no elia 12 ele Dezembro ele 1573 f0z E!.rei mercê 
a D. Francisco .de Menezes, fidalgo ele sua casa, de mandar 
tirar elo us mil q uintaes ele pá o-braúl nos annos de 157 4 
e 1575, comprados a sea dinheiro, etc. ( M. ined.) A este 
alvará acompanham tres apostillas. 

C LXXIII. No dia 11 de Sete!Ilbro de 1573 Manoel de 
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Brito e seu· filho Diogo ele Brito ele Lacerda, pedem por 
sesmaria o terreno ela cidade ele S. Seba:stião do Rio 
de Janeiro, à.esde o morro ele S. Bento, var:; ~Jm, até o 
morro da Conceição. 

CLXXIV. Sebastião Fern:ancles ToL1rinho sahe de Porto 
Seguro; e subindo o Rio Doce ·em busca de minas de 
metaes preciosos, descobre grande pa,rte elo territorio hoje 
occupaclo pela província. ele Minas Geraes. 

CLXXV. Por esse tempo funda Garcia deAvib Pereira, 
o velho, para seu neto Frnncisco Dias ele Avila, filho 
de D. Izabel ele Avila e ele Diogo Dias, o morgado ch 
'Torre de Garcia de. Avila, na capitania da Bahia. . . 

CLXXVI. Gabriel Soares cli~, qne D. Sebastião infor
maclo ela necessidade de se fortificar a costa entre a Bahia 
e Pernambuco por causa dos francezes, ordenou mui posi
tivamente a I1niz ele Brito, govemn;dor geral, que man
class~ povoar o Rio Real: e este governaélor para cumprir 
a ordem regia mandou Garcia ele A villa, eom muitos 
homens elas ilhas e ela terra, assentar uma povoaÇão, 
o que se fez a tt·es leguas li 'Jlo rio acima, onde o mesmo 
governador foi em 1)essoa, com a, força ele gente que ha:via 
na Bahia, dar guerra ao gentio ele Sergipe, de cuja, 
povoação elle e todos se clescontenta.ram por causa do sitio, 
por ficar longe elo mar, e elos reclHsos elas provisões. Esta 
povoaçiio primitiva se clespovoou logo. 

CLXXVII. D. Antonio R1.neiros, presbytet·o e prior 
cl:i orclem ele Aviz, chegou á B:thia no dia ela Ascenção 
elo Senhor, ele 1576, e goveenou tambem no temporal, 
como o procnracloe mór Christovão ele Barros, por morte 
elo goyernador Manoel Telles Barreto, por virem no
meados nas vias ele snccessão, qne mandou Fellippe II 
ele Castella e I ele Portugal. 

Estancl') em P emambnco, em visita, no anno ele 1586, 
para onde tinham chegado ele Pol'tugal a 12 ele Abril 
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de 1585 os primeiros religiosos menores reformados, a 
fim de fundarem uma custoclia no Brazil (a instancias 
de Jorge ele Albuquerque Coelho Pereira), clalli levou 
comsigo clous daquelles religiosos, Fr. Belchior de Santa 
Catharina, qne tinha vinclo por commissario, e seu com
panheiro, chegando á Bahia em princípios de Janeiro 
ele 1587, sendo governador geral Manoel Telles Barreto ; 
e nos fins do dito anno deram começo á funclaçi'í.o do 
convento ele S.- Francisco, no rriesmo lugar onde existe 
hoje, dando o dito bispo duzentos cruzados para a 
compra. do· terreno para se fnnclar o convento, que foí 
o segundo que teve a ordem sem:fica no Brazil, sendo 
o primeiro o de Nossa Senhora das Neves; em O linda. 

Foi em tempo deste bispo que succecleu o caso ma·· 
ravilhoso ela imagem ele Sant,o Antonio, clepois chamado 
de Argalin, cuja histol'ia será mencionada quando tra
tarmos do convento de S. Fralicisco da Bahia, e que 
é referida pela tradição e pelos escriptores, particu
larmente por Jaboatão. 

D. Antonio Barreiros conferiu ordens sacras a Fr. 
Cosme ele S. Damião~ 

Este bispo falleceu a 11 de Maio ele 1600, foi sepultado 
n.a ca.pella-m6r elo collegio dos jesuítas. :B.,ez testamento 
e foram seus testamenteiros o deão Pedro de Campos, 
0 chantre Jorge ele Pina, e o cura d.a Sé o licenciado 
Manoel Rodrigues. 

CLXXVIII. Por alvará ele 5 de Janeiro ele 1574 El-rei 
confirmou a doação de cinco mi.l braças ele terras que 
foran1 dadas a Bento Dias Santiago, na capitania ele 
Tamaracá, com a obr~gação c1e fazer nellas dentro em 
cinco annos um engenho de assucar, como na doação 
está declarado, o qual engenho elle até ora não fez, 
em vista das razões novamente apresentadas, e o con
s~ntimento dado por D. Jeronyma de Albuquerque, cuja 
dita capitania é, lhe apraz de lhe reformar n dita carta 
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de sesmaria, assim e da maneira que se contem na ditá 
carta, não obstante se ter passado os ditos cinco annos, 
etc. ( M. ined.) 

CLXXIX. O Dr. Antonio Salema, ouvidor ele Per· 
nambuco, foi nomeado governador do Rio de Janeiro em 
substituição a Christovão ele Barros : no sau governo 
promoveu o incl'emento ela cidade; concecleu muitas 
sesmarias dentro e f6m elo perímetro ela cidade aos 
moradores clella ; e por onl~·m ele El-rei fundou o en
genho na Lagoa, qw~ ficou conhecido por Engenho ele 
El-rei, e depois Engenho clP. Nossa Senhora. ela Cabeça, 
para livrar o seu governo elos ataq~es elos T:unoyos e Tu
pinambás, alliados elos francezes, que se achavam em Cabo 
Frio, Macahé e Campos ; mandou a Christovão ele Barros 
á frente de quatrocentos portngnezes e setecentos índios 
expulsai-os elalli, e os que escaparam á morte fugiram 
para o interior, sendo guiados pelo chefe Japiassú, 
emprehenclera.m longa viagem até as margens elos rios 
Jviamoré ou Madeira, ficanck a costa desinfestacla de 
selvagens. 

CLXXX. A cidade elas Alagôas é um elos mais an
tigos povoados üo Brazil, porque Duarte Coelho Pereira, 
elonatario ele Pernambuco, ele pois q ne fnnclou a vilJa 
de Olinda, junto a aldeia ele Morin e fel. pazes com 
os índios Cahetés, sahin com varias embarcações e gente 
su:ffi.ciente á correr a costa elo sul até o rio de S. Fran
cisco, afim ele botar para. fóra os fra,ncezes, que ne
gociavam com os gentios, e entrando na barra de PoTto 
Calvo, subiu pelo rio Mangua.baça, seis legnas ela foz, 
e deixou gente para nncleo ele povoação. 

Seguindo mais para o s nl chegou á barra do J aragui, 
e examinando as localicladés, achou a embocaclnra ele 
um rio, e entrou por elle, e descobrio dentro duas 
lagôas, uma ao norte, e a outra ao snl1 onde pela 
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formosura e amenidade da>S localidades deixou algumas 
pessoas para se estabelecerem ahi. Duarte Coelho Pe
reira, ani~ado pela bondade dos lugares, que tinha 
encontrado, segue para o sul, e entrando pelo rio de 
S. Francisco na dist<.mcia de oito legnas, acima da 
foz, junto a um Pe?iedo, que viu, deixou varios in
divicluos para fundarem a povoação. São muito obscuras 
as noticias do primitivo passado elas Alagôas e por 
mais diligencia, que :fiz sobre a primitiva fundação, 
na.da pude obter mais que noticias vagas e tradicio 
naes. O que posso com certeza affirmar, por estar 
escripto e dizel -o Fr. Antonio de Santa Maria Jaboa
tão, na chronica da sua ordem é, que em 5 ele Agosto de 
1591, já as Alagôas era povoada, e os sens moradores 
pediam ao governador ele Pernambuco permissão para 
levantar PeloU?"inho, symbolo ele villa; e isto se prova 
porque Pedro Homem ele Castro, sobrinho e procura· 
dor do clonatario ele Pernambuco Jorge ele Albuq nerque 
Coelho, concedeu a Diogo de Mello e Castro cinco 
leguas de t~rritorio (tres ao sul, e duas ao norte) ao 
longo ela costa, tomando por ponto de partida a barra 
da Lag8ct Mangoabct, cotn sete legaas ele sertão. Creio 
que esta concessão fo i feita entre os annos ele 1579 
a 1580. A primitiva povoação elas Alagôas foi eni um 
outeiro conhecido alli por Outel?·o da guerra, e como 
o riacho que o circula não satisfazia as necessiél.ades 
da povoação, em breve mudaram-na para o lugar onde 
ho:je está a velha cidade elas Alagôas, circulada pelo 
rio Utinga e cortada por tres braços do rio Subanma. 
Nas Me?7Wrias Diarias da Guerra do BTazil, que extrahi 
e publiquei: escripta pelo Conde de Pernambuco eMarquez 
de Bastos, se vê que no clht 23 de Abril de 1636, foram 
elevadas á categoria de villas as povoações de Porto 
Calvo, AlagtJas e .Penedo. 

Das transac9ões que hoq v eram nos terrenos das Ala~ôa& 
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em seus tempos primitivos, nada sei ele positivo, por
que eu posstw um terreno, no lugfLr chamado TiJ'·uco, 
que pertenceu aos meus avós, 1müto anterior á gnerm 
dos hollanclezes. 

Na primeira sede tlo m eu BTazil Histo?·ico n. 16, ele 
Domingo 24 ele Abril ele 1864, fallanclo elas .Alagôas 
antiga, transcrevi a escriptt;na de confirmaqão ele meia 
legua ele terrn, que fez DiorJo Soares ela Cl&nlw, e 
confirmada por seu filho Gabriel Soares, ' alcaide·m6r 
da villa elas .Alagôas, de seiscentas braças parà a parte da 
Subauma e Ta.peraguá, e as outras seiscentas braças 
para a parte ela pedreira OH Outeiro da guerra. Por 
este documento supponho ter sido Dfogo Soares ela Cunha 
o encarregado por Mathias ele .Albnquerqne a dar a 
povoação das Alagôlls o caracter ele villa rle Santa Maria 
Magclalena da lagôa do 8nl. Era tradição em ITI13US 

antepassactos, que Manoel B:t.rhoza Coáêa ele .Araujo, 
• I 

e seus dons irmãos, naturaes ele Ponte ele Lima, em 
Portugal, e que vieram com Duarte Coelho Pereira, 
se nfazenclara com sn:t mulher Violanta ele Sá, nas 
.Alagôas, e fundaram os engenhos Ternt Nova, por vir 
ele terra velha e JJ1Jja Tl'illw . .O qne sei ele real é q ne 
nas immedütçõp,s ela Tm·ra No.vn, AtaJ:üa., Cágado e 
Povoação ela capelln. vlv em. os dect-\nclen tes desses pri
mitivos povoadores Barbozas Conêa de Araujo. 

Os clous irmãos passando-se para a Bahia, casa.ram 
Francisco ele A ranjo com Maria Dias, e B:d thazar Bar
uoza de .Araujo cason com Catharina .Alvares, filhas de 
Vjcente Dias ele Bêj::t e ele Genebra Alvares, filhas de 
Diogo .Atv<m~s Corrêa, Caramnrú, e de Catharina .Al
vares Paraguassú. (V ct H. g: elos F'. B .) 

CLXXXI. E l-rei Dom Sebastião receioso dos francezes 
se situarem e fortificarem no rio Parahyba, conhecido 
nas cartas ele marcar . pelo nb~e ele S. Domingos, mandou 
ao governaél.or Luiz c1e Brito de Almeida fosse ver e 
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escolher sitio, para fundar-se uma povoação, e por elle 
não poder ir em pessoa, ma.ndou o Dr. Fernão da Silva, 
ouvidor geral, e provedor-mór da fazenda á Pernam
buco com todo o poder e gente de pé, e a cavallo, 
com muitos inc1ios em 1574, para cast;igar os Pitagua
res, e Cahetés que ha vi:Jm assolado o engenho ele Diogo 
Dias, lavrador muito l'ico, situado na margem do rio 
Recunzaem, tres leguas do de Parahyba ou S. Domingos, 

. e os batendo voltou para a Bahi:t, e de tudo 1nformou ao 
governador; e este em virtude da ordem de El-rei, · 
mandou apromptàr uma armada de dozé velas, co1n 
toda a ge:nte que pôcle ajuntar, levando toda a nobreza 
ela . cidade, officiaes de justiça e fazenda: e tuelo o mais 
necessario, e ;partindo em SeteFnbro de 1575, encontrando 
t.emporaes, ao cabo de poucos dias, voltou á Bahia com 
a1guns navios; mas Bernardo Pimentel de Almeida, seu 
sobrinho, que ia por capÚão-mór do ma1', com outro 
navio, chegou a Pe;·n: anbnco, e como o tio não appa
recesse, voltou tarilbêm ú Bnhia, onde o encontrou . 
desgostoso pelo mallogro ela expedição e perda dos 
cabedaes reaes empregados. Depois D. Diogo Lourenço 
da Veiga, governadQr geral, desejando prosegnir na 
empreza, manelanc1o ao ouvidor geral, e Christovão tle 
Barros, provec1or-m6r ela fazenda, estes encarregando 
a Cosme Rangel a conquista ela Parahyba, depois ele 
muitos a taq nes nada conseguiu. 

. I 

Indo João Tavares fundar um l)l'esidio na ilha Ca.mboa, 
situada no meio do rio Parahyba, foi depois mudado 
para o lugar elo CabetleHo, na ,embocadura elo rio. 

CLXXXII. Em provisão de 14 de Fevereiro ele 157Õ, 
manda El-rei aos governadores elo Brazil, q~e por 
esmola aos padres da companhia ele Jesus, que resi
dem no Brazil, que forem vis:tar as províncias, que é 
de tres em tres :mnos, dêm passagem e mantimento 

a custa da fazenda real, etc. ( JIII. inecl.) 
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CLXXXIII. Fr. Pedro Palacios, natural do Rio Secco, 
n~ Hespanha, e fundador do convento da Penha, da 
capitania do Espírito Santo, falleceu no mesmo con
vento no dia 2 de Maio de 1575. Fr. Pedro Palacios 
foi religioso, modesto e de virtudes. 

CLXXXIV. D. Brites de Albuqnerque, mulher de 
Duarte Coelho Pereira, donatario de Pernambuco, e 
filha de D. Lopo de Albuquerque, e de D. J oanna 
Bulhões da Cunha, falleceu em Olincla no anuo ele 1573. 

CLXXXV. Em consequencia ele chn vas tonenciaes 
que sem interru1)ção cahira~1 durante um mez, foi a 
cidade ele Lisboa innundacla, no dia 30 de Outubro 
ele 1575, causando aos moradores grandes prejuízos. 

CLXXXVI. Martim Affonso ele Souza, antes chamado 
Ararygboia (cobra feroz) chefe supremo dos Tamoyos 
Trimimino, que vein com Mem de Sá da capitania elo 
E'spirito Santo, se constituiu amigo fiel e devotado dos 
portuguezes, e com a sua indiada foi o terror dos fran
cezes e de seus alliados Tamoyos. 

Os seus serviços foram premiados por El.rei de Por
tugal, mandando-lhe a patente dA capÜão-mór, com o 
soldo de doze mil réis mensaes e o habito de Chrlsto. 
Concedeu-se-lhe uma Jegna de terras com duas de sertão 
onde elle e sua tribu fundaram suas aldeias, sendo a 
séde dellas o lugar de S. Lourenço em Nictheroy. O 
intrepido Martim Affonso de Souza ( A?'aTygboia), assim 
honrado por seus netos de heroismo, e vivendo tran
quillo na sua aldeia de S. Lourenço, teve um fim 
desastrado, morrendo afogaclo no canal, que o mar 
f6rma, entre a ilha do Mocanguê e a Armação, qnasi 
fronteh·a a Ponta da Arêa, onde os ventos desencon
trados, muitas vezes tornam esse lugar muito arriscado. 
Não se sabe o dia, mez e anno em q ne falleceu Martlm 
Affonso de Souza, porque as chronicas antigas não o 
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dizem, e por isso confrontando os successos do tempo, 
colloquei o des'astre entre os annos de 1575 · a 1578. 
(Vid. o tomo 5 da mh1ha Co?·ogTapkict Hist. pag. 245 e 
246, e Santa Rita Durão, Caramurú, canto 8.) 

CLXXXVli. Por alvará ele JO de Novembro de 1575 
determinou El-rei, qne Antonio Ribeiro, seu moço da 
camara, que serviu o cargo de almoxarife elo almoxarifado 
da alfandega de Pernambuco, por caEar com D. Maria 
Pereira, uma das orphãs, qne iam em companhia de 
D. Luiz Pernandes, para casarem nas ditas partes do 
Brazil, e a promessa que lhe fizeram . em nome de sua 
alteza, de o promoverem nas ditas partes em algum 
cargo, ha por bem que depois que elle servir o tempo, 
e der conta, continue a servir o mesmo cargo, por 
mais tres annos, com o mantimento e ordenado que 
lhe compete, etc. ( JII. 'inerl.) 

CLVXXXIII. El rei D. Sebastião em 20 de Novembro 
de 1575 envia ao governador geral, uma provisão or
denando-lhe que os índios e inclias christãos não tenham 
occasião ele . se clistrahir ela christanclade, e nem desam
parar suas roças e fazendas, e proveja em proveito 
dos mesmos índios em tudo o que estiver a seu al
cance. ( M. 'inecl.) 

CLXXXIX. O govemador Antonio Salema, manda 
por Christovão ele Barros bater os francezes, Tamoyos 
e Tnpinambás, em Cabo Frio, o que effectivamente aconte· 
ceu, fugindo os francezes que escaparam aos combates, 
e os índios que não morreram se internaram para os 

·· sertões ele Minas Geraes e outros lugares. 

CX0. Em 20 ele Novembro ele 1575 o jesuíta Ignacio 
de Tholosa, faz uma extensa exposição a respeito dos 
~i'abalhos apostolicos do padre Gaspar Lourenço e um 
Irmão no Rio Real , onde foram bem recebidos elos inclios, 
e fizeram a igreja de S. Thomé, e mais adiante a igreja 
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de Nossa Senhora da, Esperança, e outra de Santo Ignacio, 
na aldeia Curubi, que era a principal. Dahi passou o 
padre Gaspar Lourenço á Sin:gi (Sergipe) e pacificou 
as aldeias que estavam revoltas e fez a igreja de S. Paulo, 
dando de tudo conta a Mem de Sá. Refere na sua 
longa exposição as desordens praticadas pelos indios, 
que f.:>ram escravisaclos, no tempo da .fome, por não 
saberem o que era a condição de .escravo, e por isso, 
se rebelaram com os ele Japace (Passi), Paranameirim 
e outras fazendas, matando muitos portuguezes e fu
gindo para o sertã.o. Na sua longa exposição, o padre 
conta o succeclido em outros lugares do Brazil, em 
relação aos índios. ( JYI. ined.) · 

CXCI. Em 7 de Dezembro de 1575 dá El-rei consen
timento a Sebastião ele Lucena, l)rocurador ela cidade 
de Lisboa, para renunciar em urna pessoa que se casar 
com sua filha, o officio de feitor e almoxarife da fei 
toria e almoxarifado de todn,s as setenta leguas ele terras 
de Pernambuco, de que lhe fez mercê em 1569, etc. 
( M. inecl.) 

CXCII. Sua alteza em 23 de Dezembro de 1575 manda 
fornecer de ornamentos as nove igTejas dos índios chris
tilos, nas_ partes do Brazil, a~;nc.lo pol' esmolas duzentos 
mil réis para serem comprados, determinando a Bento 
Dias Santingo, que os pague ao procurador dos padres da 
companhia de Jesus, etc. ( 111.: 'ined.) 

CXCIII. -Thomé de Souza esteve no governo da Bania 
até o mez de Julho ele 1553 ; e chegando a Lisboa 
onde foi nomeado vedor da. casa real e ela fazencla e 
teve outras men·ês pelo seu bom governo. 

CXCIV. D. Dnarte, depois de governar quasi cinco 
annos a Bahia, retirando-se para Lisboa em J 558, foi oc
cupa.r o lugar de armeiro-m6r e presidente ela camara de 
Lisboa. 
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CXCV. Mem ele · Sá governou o Brazil durante qua
tor7.e anuos, e viveu em guerras com os inclios e com 
os francezes, mandou fazer aldeias, promoveu o aug. 
rnento da agricultura na Bahia, e foi quem func1ou a 
Gidac1e do Rio de Janeiro, capital do Imperio, em 1567. ~ 
Falleceu na Bahia. e está, sepultado no meio do arco 
cruzeiro da igreja dos jesuítas em 1572. Pai·a lhe sue
ceder ainda em vída foi nomeado Luiz ele Vasconcellos, 
o qual morreu em 1570 em combate no mar, com os 
piratas calvinistas francezes, antes de chegar a Bahia. 

CXCVI. Luiz de Brito de Almeida, tomando conta do 
governo geral em 1572, governou até 1577. Moveu guerra 
aos indios e promoveu· as missões. 

CXCVIL As entradas pelos sertões, para a conquista 
e captiveiro dos indios, mostrando aos conquistadores. 
a existencia de abundantes miuas de ouro, prara, pedras 

. preciosas, e outros rnineraes estimados, volt.ando.se elles 
Para a mineração dessas preciosidades, procuram extra
hil-as, e pelo que antes c1e 1578 trabalhava-se nas minas 
de ouro ele Paranagná, ch qual era superintendente 
Salvador Corrêa de Sá (o velho), e a quem foi dado 
re·gimento no dia 4 de Novembro de 1613; cujas minas 
e as de S. Pnulo foram dadas aos seus moradores pelo 
alvará de 8 de Agosto de 1618. Affonso Sardinlu.a, mo
rador em J araguá, foi o descobridbi' elas minas de prata 
em 1590, e levantou fundição no va.lle das Furnas, de 
que deu conta a D. Francisco de Souza em 1599. 

CXCVIII. EI-rei D. Sebastülo em 4 de Janeiro de 
1576 faz mercê, por esmola, aos provinciaes, reitores 
e padres da companhia de Jesus, das partes elo Brazil, 
Para a fabrica dos tres collegios que têm, de quinhentos 
cruzados cada anno, por tempo de cl1~z annos, que se 
começarão do 1. ô c1e Janeiro deste anuo de 1576 em 
diante, aos quaes serão pagos na alfandega -da villa 
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ele Olinda, capitania éle Pernambuco, pelo rendimento 
dos cincoenta réis por arroba, que se arrecadar dos 
assucares e algodões, etc. (L1f. inecl.) 

CXCIX. J eronymo de Albuquerque, cunhado de Duarte 
Coelho Pereira e tio do segundo e terceiro donatari~s, 
tomou conta do governo de Pernambuco em 5 de Março 
de 1576, e governou até 1584 em que falleceu, assu
mindo o governo da capitania o licenciado Simão Ro
drigues Cardoso, seu lugar-tenente, Durante 0 governo 
Je J eronymo de Albuquerq a e fundon-se o collegio dos 
jesuítas, e lançaram-se em 1577 os fnndamentos da capi
tania da Parahyba do Norte. 

CC. Antonio Barreiros, prior da ordem de A viz, ter
ceiro bispo da Bahia, chega áqnella cidade no dia da 
Ascençã.o do Senhor, clu anno de 1576. Foi no seu go
verno que se creou a prelazia do Rio de Janeiro, sendo 
o seu primeiro prelado o padre Bartholomeu Simões 
Pereira, nomeado por carta regia de 11 ele Maio de 
1577. Sendo muito instruido e zeloso, por morte elo 
governador geral Manuel 'l,elles Barreto, que em 1587, 
tomou conta elo governo civil, conjunctamente com o 
provec1or-m6r Christovão ele Barros ; e como adoecesse 
gravemente falleceu no mesmo a.rmo, sendo sepultado 
na capella-m6r da igreja dos jesuítas ela Bahia. 

CCI. Maceió, hoje capital da provincia das Alagôas, 
em tempo de Gabriel Soares e mes mo muito depois 
da expulsã() elos hollandezes não tbha moradores, como 
se vê nos mappas de Barleus. F oi durante o seculo 
dezoito que se. levantou um engenho de assucar, e em 
conseq uencia . do porto de J aragná, se foi povoando, 
servindo a ca.pella do engenho dedicada a Nossa Senhora 
dos Prazeres de recurso espiritual elos moradores, até 
o anno ele 1850, em que foi demolida e edificado o ma
gni:fico templo que annobrece a cidade. 

( 
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CCII. Não se sabe com segurança quem fundou a 
povoação de Santa Luzia, sita no outeiro, perto do ribeiro 
G'lLCl?'a?·érna, tributario do Rio Real ; em Sergipe d'El-Rei, 
porque uns djzem ter sido fundada por colonos dei
xados alli por 'rhomé de Souza quando veiu fundar a 
cidade ela Bahia, e outros que fôra fundação dos mís
sionarios, depois da expulsão dos hollandezes ; mas nas 
chronicas do convento elos Ursulinos da Soledacle ela 
Bahia, que poz á minha disposição a virtuosa Senhora 
Sor0r D. Roza Chaves do Coração de J ezus (1), secretaria 
do convento, fallecicla no dia 19 de Agosto de 1879, cujas 
chronicas mandei copiar nr capítulo que narra as acções 
e virtudes ela madre J osepha Maria ele Jesus (no secnlo 
Beatriz) nascida a 4 ele Agosto ele 1716, e fallecida · a 
15 de Agosto de 1771, com cinnoenta e sete annos de 
idade, e triÍlta e clous de convento, fundadora. do mesmo. 
Paliando do Rio Real, onde nascêra, diz : .. . " entraram 
nelle os nossos portuguezes no anno ele 1576 . .. frequen
tavam os francezes aquelle sitio para conduzirem nas suas 
lláos, a grande quantidade ele páu-brazil, que alli se 
cria, e confederados com os gentios, que habitavam ainda 
então aquella costa, faziam cruel guerra aos nossos por
tuguezes1 que para aquellas partes se avizinhavam. Infor
mado destas hostilidades, o governador que então era 
deste estado, Luiz ele Brito ele Almeida, e da utilidade 
que podia resultar á monarchia, do páo-brazil, :incumbiu 
a Garcia de A vila; senhor da grande casa ela. Torre, acom
Panhado de alguma gente militar, e de grande numero 
de Ta.puyos, dos que já tinha domesticado e reduzido 
á diversas aldeias, chegou o conquistador ao Rio Real, 
com. a sua gente, e supposto encontrar nos gentios uma 

(1) Era a illustre Senhom Soror D. Roz11 Chaves de um11 habilidade 
espantosa no trabalho urtistico de fiôres de pennas e picados de papel, 
que ninguem a excedia na perfeição do trabalho. A sua calligraphia era 
perfeita. 



100 CHRONICA GERAL 

terrível resíste:ncia, ultimum1-1nte as acommetteu com tal 
ímpeto e força, que presos dous capitãe8, os mais furiosos 
de sua nação, mortos une, e· captivos outras, f0z retirar 
os mais para o interior elo sertão. Assentou logo a po
v0ação tres Jeguas pelo l'io acima~ onde esteve alguns 
annos, e passou c1epois para o sitio em que hoje está. 

Pelo tempo adiante se fizeram outras, e abriram alguns 
sitios, entre os quaes é bem conhecido, nas margens do 
dito rio, o da Serraria, cujo nome toma .. se do grande 
numero e abundancia de madeiras, qne alli se serram." 

Desta exposição, escripta em tempo proximo das 
fnncluções do Brnzil, se vê que a povoação ela villa c1e 
Santa Luzia, sendo mnito antiga, teve por origem os 
colonos que foram ao Rio Real com Garcia de Avila 
em 1576. 

CCIII. Em 6 de Janeiro de 1576, El-rei, a pedido 
qos moradores de Olinda, manda fnnclar o collegio dos 
padres jesuítas na dita villa de 0Jinc1u, e c1nr em dote 
perpetuo ao collAgio da dita capitania, que se fnn· 
classe, quatrocentos mil réis de jurv em cada anno, 
pnra sustentação ele vinte padres qne nelle ha de haver, 
e que foi arbitrado, etc. ( M. inecl.) E' mui longo 
este alvar{L ; e a margem se lê :-'- Faz El-re.i nosso senhor 
esmola ao collegio de N. S. da Graçn, da companhia. 
de Jesus ela villa de O linda, ele oitocentas arrobas c1e 
assucar branco, e cem arrobas de assncnr do somenos, 
e não hão Lle haver mais os qnatroc1~ntos mil réis conteu
dos neste regimento, como mais largamente é- declarado 
na carta de doação, que lhe foi passada, e que foi 
feita em Lisboa a 24 de AbrH de 1577. 

CCIV. El-rei por alvará de 4 c1e Jimeiro ele 1575, 
ordena aos governadores qneos c1izimos dos gentios no
vamente convertidos: se não arrecadem de Janeiro deste 
anuo em diante para a fazenda real, e sim sejam ap-
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P.licados ás obras das igrejas, confmrias e hospitaes, 
e despendam por ordem dos padres provinciaes e rei
tores do collegio da companhia de Jesus, e isto por 
seis annos s6mente. (J"W. ined.) 

CCV. El-rei, por alvará de 5 úe J aneh:o de 15'15, or
dena ao governador geral que pelos dízimos das al
falildegas mande pa-gar aos padres da companhia, dos 
collegios da cidade do Salvador, e aos da cidaclA de 
S. Sebastião do Rio de Janeiro a quantia de dons 
contos e duzentos mil réis que, por ordem sua, foi 
arbitrada paTa a SUStentação elos di,tos padres, sendo 
1.1m conto e duzentos mil réis aos da Bahia e um conto 
ê\.e réis aos elo Rio de Janeiro, e como os rendimentos 
das alfandegas não chegaram para o pagamento, os 
jesuítas pediram a sua alteza, que lhes mandasse pa
gar na Bahia pela ve~ba dos rendimentos das miunças 
e elo engenho, que sua a1teza alli tinha, e pelos ren
dimentos das alfanclegas das capitanias do Espil'ito Santo 
e Pernambuco. ( JJ;I. ined.) 

CCVI. Em 25 ele Janeiro de 1576, El-rei faz mercê 
a Luiz de Abreu, seu mo<;o da camara, por tres annos, 
do o:ffi.cio ele almoxarife dos armazens de mantimentos 
e munições da Bahia, etc. (llf. 'ined.) 

COVIL Sua aHeza em 24 de :Fevereiro de 1576 man
dou ao almoxarife ela. capitanin, de Pernambuco, que, 
do que Bento Dias de Santingo, por contrato de di
ziruos, dever, e fôr obrignclo a pagar, lhe tome em 
c?nta no .primeiro pa.ga,mento qu.e fizer, clezesete mil 
setecentos e oitenta réis, que clespenêleu nos padrões 
elas meüidas ele pão e de metal declaradas na certidão 
qne se enviou á Bahi[t de Toclos ns Santos. ( llf. 'ined.) 

CCVIII. Sua alteza em remuneração elos serviços feitos 
Por Diogo Zorilha, . em 25 de Pevereiro ele 1576, lhe 
faz mercê elo cargo de procurador cloe inêlios da ca-
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pitania da Bahia de 'l'odos os · Santos, de cujo cargo 
foi encarregado pelo governador M:em de Sá, cujo of
ficio servirá pelo modo que lhe fôr ordenado, pelo 
Bispo do Brazil, e padres da companhia, com o orde
nado de trinta mil réis cada um a~no, etc. ( j]f. ined.) 

Na mesma data nomêa o mesmo Diogo Zorilha para 
alcaide do mar e guarda-mór dos navios da Bahia de 
Todos os Santos; officio de que foi provido o licen
ciado l!-,ernão ela Silva, com os q unes cargos não h a verá 
ordenado, e só receberá os prós e precalços que lhe 
clireHamen te }Jertencerem, etc. ( M. ined.) 

CCIX. Por alvará de 29 ele Fevereiro ele 1576 foi 
provido Pero ele Magalhães, moço ·da camara, que ser· 
via na Torre do Tombo, em trasladar alguns livros, e 
papeis no o:fficio de provedor ela fazenda, na C?..pita
nia e cidade elo Salvador ela Bahia: por tempo ele seis 
annos, com o ordenado de trinta mil réis em cada anno, 
etc. ( JVI. ined.) 

CCX. Por alvará ele 19 de Agosto ele 1576 foi no
meado Gomes ele Abreu Soares, muço de camara, almoxa
rife ela capitania ele Pernambuco, por tres annos, com 
setenta mil réis de ordenado em cada um anno, etc. 
( 1J1. inecl.) 

CCXI. Em 1576 volta o Brazil a ser administrado 
por um s6 governo geral, freando a séde da adminis · 
tração na cidade elo Salvaclor, Bahia, ele 'l'oclos os Santos. 
Os :jesuítas fundaram em O linda o seu collegio :no 1. o 

de Janeiro eles te mesmo anuo. 

CC XII. D. F r . Antonio Ba?'?'e-iTos, 3. 0 hispo do Brazil, 
chega á Bahia n este anno de 1576 ; e foi CI'eada neste 
anno a prelazia elo Rio ele J~meiro, por breve de 19 
de ,Julho, sendo o setl 1. o prelado o bacharel formado 

· padre Bartholo?ne'tt Simões Pereira, q ne falleceu na 
capitania do Esphito Santo em 1597. 
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CCXIII. Por alvará de 20 de Agosto de 1577, El-rei 
D. Sebastião faz mercê dos officios de provedor e con
tador a Miguel Gonçalves Vieira, com 27 a.nnos, mo
rador na villa de Olinda, capitania de Duarte Coelho, 
fi lho de Diogo Gonçalves Vieira, que vagaram por fal · 
lecimento de se11 pai, com mantimento e ordenaclo de 
dous por cento, :aas rendas que arrecadar, etc. ( JIII. 
ined.) 

ccxrv. Sua alteza em 6 de Setembro de 1577 Ol'· 

dena ao provedor da fazenda, que pague aos doze ho
mens que deve· ter L ounmço da Veiga, do seu coll8e
selho, e que ora manda por governador geral do Brazil, 
tendo de soldo cada um quinhe'ntos réis por mez, em
quanto servir o dito cargo, e que est.e sen a lvará não 
passe pela chancellaria. ( JJ;I. ·lned.) 

CCXV. El·rei em 15 de Janeiro ele 1577, manda dizer 
ao governador do Brazil, que· ordenando a volta para 
o reino· do Dr. Antonio Salerri.a, clesembargador da casa da 
snpplicação, que está servindo ele governador do Rio 
de Janeiro, ·lhe ordena qne, tudo o que lhe constar 
que se lhe está devendo, dos seus ordenados, lhe faça 
pagar pelas rendas e direitos da capitania da Bahia, 
e com toda a brevidade, de maneira que senãq de
tenha, e nem deixe de embarcar para o reino por essa 
cansa. (NL já publicada integral mente no meu B1;az'il 
IIist. de 1864.) 

CC XVI. A prela.zia elo ;'Rio de Janeiro com juris
dicção independente principiou a. fuucci01iar em 1577, 
sendo o seu primeiro prelado o padre Dr. Bartholomeu 
~imões Pereira, por carta regia ele 11 de Maio· do 
mesmo anno. 

CCXVII. Sua alteza .em 8 de Outubro de 1577 or
dena ao feitor, e offi.ciaes da :tlfandega da capitania de 
:Pernambco, q,ue .restituanl. a PeQ.r~ Q.e No1·onha O$ 
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duzentos e oitenta e quatro mil réis, que na dita al· 
fandega pagou de direitos das cento e quarenta e duas 
peças de escravos, que foram de S. Thomé para Per
nambuco, na náo ele -Marçal L1ns, no anno de 1575, 
por ter elle avença com os rendeiros dos escravos nesta 
cidade de Lisboa, e ter pago os direitos á razão de 
dons mil e quinhentos réis por peça, etc. ( M. ined.) 

CCXVIII. Pouco antes de 157'7 os dons governos, 
tendo por capit.al a cidade da Bahia do Salvador, foi 
de novo encarregado ao governador elo Rio de Janeiro 
Salvaclor Corrêa de Sá, . com a mesma patente de ca
pitão-mór, datada de 10 de Janeiro ele 1576, e tomasse 
posse no de 1577, e como com o provimento f<?sse 
tambem encarregaclo da superintenclencia da.s minas elo 
norte e do sul, tomou elle proviclencias a respeito ; 
e foi durante o seu governo qne se fundou o mosteiro 
ele S. Bento em 1590, e !1pparecemm os primeiros pa
ctres capuehinhos, e se creou a santa casa de mise
ricordia_ 

CCXIX. Por alvará de 12 de FeYereiro ele 1577 de
termina sua alteza ao governador geral do Brazil, qutl 
se dê a cada um dos padres ela companhia, em cada 
anno, a cnsta ela fazenda real na.s capitanias onde elles 
estiverem, quatro paneiros ele mandioca e um alqueire 
ele arroz, e quando não houver arroz, se lhe dará um 
alqueire de milho da terra, e um cruzado (400 rs.) em 
dinheiro, por esmola , que lhes faz para . suas manten
ças e clespezas, e isto por ternpu de quatro annos, 
q ne começarão elo dia q úe houYer as ditas co usas em 
diante, etc. ( J!I. 'ined.) 

CCXX. El-rei por alvará de 13 ele Jnlho de 1577, 
tomando em consideração o qne diz Bento Dias de 
Santiago, em sua. lJetição determina, que as pessoas a 
quem o almoxarife ele Pemam.buco deva algum clinl!eiro 
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de pagamento lh'o faça da fazenda real ao dito Bento 
de Sa.ntiago, em letras suas para o reino OH para 
Castella, on em qualquer outra maneira, assignando 
elle nos livros e provisões, etc. ( JJ1. ined.) 

CCXXI. Por alv.ará de 2 de Maio de 1577 ordena 
El-rei ao governador geral, que faz mercê á cidadEi 
do· Salvador da capitania da Bahia, das rendas do 
conselho ela dita cidade, para se clespenderem nas obras 
Publicas e necessarirrs, e por ordenança do governador, 
e isto por Clii.CO annos s6mente, que começarão do 
1. o de J at;1eiro de 1578, nã.o se devendo constranger 
aos officiaes da camara, pela terça, parte das rendas 
do conselho della, pelo dito tempo dos cinco annos, 
etc. ( M. ined.) 

COXXII. El-rei faz s.aber a Lourenço da Veiga, do 
seu conselho, qne envia para capit~o da capitania da 
Bahia ele Todos os Santos, por este alvará de 2 de 
Maio de 1577, q ne manda, rescindir o contrato do páo
brazil feito com B ento Dia:s Santia.g0: e que d' ora 
em. diante íizesse notificar a todos que queiram car
regar por cada licença que se der, para o c6rte do 
páo bmzil, nas capitanias ele Pernambuco e Itamaracá, 
que fô/ para o reino quatrocentos réis, e elas outra;s 
capitanias cento e cincoenta réis por cada quintal : 
indo o páo-brazil para fóra Cl.o reino, os que o leva
rem: pagarão oitenta réis pela licença ele cada quintal 
de páo·brazil de Pernambuco e Itamaracá; e trezen
tos réis por cada quintal que cortarem nas outras 
capitanias; e que logo que elle governador chegue a 
cidade do Salvador, fttça notificar a todos, que dese 
jarem cortar páo-brazil, a rescisão elo contr<J.to que 
tinha Bento Dias, e autorisando as pessoas que quize· 
rem carregar páo-brazil as condições do c6rte ela mencio-
nada madeira, etc. (.jJ:f. 'ined.) ' 
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CCXXIII. Em 12 de Abril de 1577 manda El·Tei, por 
Domingos de Seixas passar a carta. patente dos cargos 
de capitão da ciclacle do Sal va.dor da Bahia de Todos 
os Santos, e de governador geral na dita capitania e 
terras da costa do Brazil em favor ele Lourenço da Veiga, 

·do sen conselho, pelo tempo de tres annos, com seis-
centos mil réis de ordenado em cada um anuo, pagos 
a custa da fazenda real, etc. ( M. ined.) 

CCXXIV. Por alvará de 27 de Setembro ele 1577 foi 
nomeado Fernão Ribeiro, moço da camara real, the· 
som·eiro da fazenda e almoxarife da cidade do Salvac1or, 
com mrmthl!ento e ordenac1o marcac1o no regimento, etc. 
(M. ined.) 

CCXXV. El-rei D. Sebastião morre em combate, na 
Africa no dia 4 de Agosto de 1578, cobrindo com a sua 
morte, e a da principal nobreza, de luto todo Portugal, 
~ lhe snccede no throno seu tio o cardeal D. Henrique. 
(Vid. as pags. 40 a 43 da minha obra sobre a I nele. 
penclencia elo B1·az'il.) 

CCXXVI. Secretarias de estado de El-rei D . Sebastião: 
Jorge de Almeida, arcebispo de Lisboa. 
Pedro de Alcaçova, vedor da fazenda. 
Francisco de Sá. 
D. João Mascarenhas. 
Miguel de Moura (secretario do rei). 
Estes cinco ministros foram nomeados pelo rei para 

governadores do. reino em sna ansencia. 
Balthazar da Fonseca. 

CO XXVII. O segundo donatario de Pernambuco, Duarte 
de Albuquerque Coelho, qne governou a capitania de 
Pernambuco de 1560 a 1572, morreu em combate na 
batalha de Alcacer Qaebir, na Afdca, no dia 4 de Agosto 
de 1578. Os francezes expulsos do Rio de Janeiro neste 
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mesmo anuo tentam apoclerar-se de Olinda e são vigo
rosamente expulsos. 

CCXXVIII. Em 19 de Outubro de 1577 é nomeado 
Francisco de Souza, moço da camar~t real, feitor e almo
xarife da cidade de S. Sebastião elo Rio de Jan~iro~ 
por tempo ele tres annos, e com ordenado contendo no 
regimento, etc. (Jvi. 'tned.) 

CCXXIX. Diogo Lourenço ela Veiga, filho ele Manuel 
Cabral da Veiga, tomou posse elo governo geral em 
1578 ; por suas enfermidacles e velhice falleceu no dia 
7 ele Junho de 1581. Por morte cil.este governador, diz 
nm catalogo mannscdpto que possuo, tomou c2nta elo 
governo o bispo D . Fr. Antonio Barreiros, e Cluistovão 
de Barros, proveior-mór da fazenda. 

Ignacio Accioli, nas JYiemoTias Hlstorlcas da Bahia, 
refere que assumiram ao governo a camara e ouvidor 
geral. Cosme Rangel de Ma0edo designados pelo gover-· 
na dor antes de fallecer. Domingos José Antonio Rebello' 
na sua Corographia .Abreviada dá a morte deste gover
nador em 1583. Foi durante o governo de Diogo Lou
renço ela Veiga, q llP, os monges de S. Bento (1581) se 
estabeleceram na Bahia, e fundaram o seu mosteiro. 

Felippe II confirmou esta fórma ele governo e o Brazil 
foi a<'hninis ti· a do q nas i dons annos por ella, até q ne 
chegou o successor Manoel Telles Barreto. 

CCXXX. Pertencia o clistricto de Paranaguá a :Martim 
Affonso ele Som~a, e a noticia ele ser elle aurifero, fez 
qne algqns pauli.stas em1578 fossem explorar suas minas. 
Passado :; annos Gabriel Lares com algumas familias, 
foram residir em ParanagLltL e deram começo a povoação 
na margem elo sul ela bahia elo mesmo nome, e como 
0 Marqnez ele Cascaes, Francisco Carneiro, fosse reco
nhecido em 1653 legitimo dono elas terras ele Cananéa 
e Paranagná, nomeotl a Gabriel Lares, capitão-mór de 
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Paranaguá, em 1658, e _ a povoação foi elevada á villa 
e confirmada por Sal vaclor Corrêa ele Sá e Benevides. 
Suas matas e a uberdacle elo terreno conconeram para 
que a villa ele Paranaguá se tornasse fiorecente, tendo 
em 1822 juiz de ·f6ra do civel e crime, com jurisdicção 
sobre as villas de Cananéa, Iguape e Curitiba. 

CCXXXI. Foi durante o governo ele Diogo Lourenço 
da Veiga, que os monges de S. Bento (1581) se esta
beleceram na Bahia, e D. Cal;harina Alvares Paraguasstí 
fez doação da igreja e terras da Graça ao patriarcha 
S. Bento, como consta ela es';riptura que já, publica
mos. 

CCXXXII. Christovão ele Barros dá conta a El-rei 
do estado elo Brazil, e lhe diz que, vindo do Rio· ele 
Janeiro á Bahia reassumir o sen cargo ele provedor-mór, 
lhe havia escriptq sobre Pernambuco, onde ora estava, 
e lhe dizia que a provisão passada em favor elos jesuítas, 
para serem pagos em assucar é mui prejudicial á fazenda 
real, e aos p~rticulares. Que por achar mui necessario 
para segurança _do porto, :zp.auclon .fazer um baluarte ou 
forte defronte ela barra, no interior mandou fazer outro 
de madeira, a custa elo capitão, pelo risco que corriam 
as náos dentro do porto, pela passagem elas náos fran. 
cezas,· que vão á Parahyba, de que sua alteza deve 
ter particular cuiclaclo pelo m oito que se deve povoar 
para segurança das capitanias, e estorvo -dos males dos 
gentios, favoreciclos dos francezes. 

Quanto a igre}a mat1·iz, está feita ele taipa de mão, 
e que vai cahindo, e que o bispo, e o povo, peilern 
o seu reparo. Lembra o Rio de Janeiro, que tanto custon; 
e que o engenho que sua alteza lá mandou fundar por 
Antonio Salema, qne euston tres mil crnzaclos de des 
peza, não tem obra qne valha e mereça quinhentos 
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cruzados, e que se devia tomar proyidencia para se apro
veitar, etc. (M. ined.) (1) 

CC XXXIII. No dia "1 ele Agosto ele 1578 na batalha 
ele Alcacer morre o 2. 0 c1onatario ele Pernambuco Duarte 
de Albuquerque Coelho, depois ele ter governado a 
capitania de 1560 a 1572, em cujo tempo os franeezes 
que· foram expúlsos elo Rio ele Janeiro, tentaram apos
sar-se do Recife ; mas foram repellidos. 

CCXXXIV. Achando-se abandonada a Parahyba elo 
Norte e Itamaracá pelo seu pdmeiro donatorio, Diogo 
Lourenço. da Veiga, goveniador geral, ' manda .João 'fa
vares estabelecer-se neJla em 1578, e promover-lhe o seu 
incremento, . e cvmo os seus recursos eram poucos nada 
Pôde conseguir. 

COXXXV. Por alvarÉl ele 25 ele Janeiro de 1579 ~ua 
alteza faz mercê a Fructnoso Bm·boza, · que ora vai 
por p:nte do govemo povoar as terras elo Parahyba, 
e lançar dellas os eorsarios que nellas estiverem, que 
elle hnja de ordenado, por tempo c1e dez ::mnos, duzentos 
mil réis em 'Ça.da anrw, pagos no almoxarifado de Per-

. nambuoo, etc. ( li:I. ined.) 

CCXXXVI. Por alvará d~ 27 Janeiro de 1579 foi 
nomeaflo João Rodrigues ele Araujo feitor da armada 
e negocio da J?OVoação da Parahyba, a que Pructúoso 
BaTboza vai por mandado ele El-rei, e reberá nos ar
Inazens reaes as munições e mantime~tos, que lhe hão 

-de ser entregnes, :para· a viagem, pelo provedor e of-
ficia.es delles, ·os quaes lhe ct"Lrregarão em receita pelo 

. escrivão de seu. cargo em um livro, que nos ditos ar

. lnazens lhe será dado, e numerado por um dos escrivães, 
etc. ( M: ined.) · 

(1) Este engenho foi o primeiro que se levantou no Rio de Janeiro, 
e o que reparou :i\!Iurtim de Sií, que se chamou Engenho d'El-Rei ou dé 
llfa?·t'hn de Sá, nil lagoa de Sucn.penopan, QU Engenho da Oabef)a. 
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CCXXXVII. El-rei por alvará de 25 de Janeiro de 
1579 faz saber que manda li"ntduoso Ba1·boza á povoar 
as terras da Parahyba, nas partes do Brazil, e lançar 
do rio della.s os corsarios, que ahi estão e as tem oc
cupado, o qual leva comsigo alguns moradores destes 
reinos para viverem nellas; pelo qne ha por bem que 
o dito Fructuoso Barboza seja capitão dP toda a dita 
gente, e da gente ela navegação elos navios, que com 
elle vão, assim na viagem do mar, como depois que 
chegar ás ditas terras, e estar nellas todo o tempo que 
puder estar, e assim ha por bem que elle seja capitão 
da fortaleza e povoações, que nas ditas terras fizer, 
e isto por tempo de dez annos, e manda a todas ditas 
pessoas, que hajam ao dito FÚICtnuso Barboza por 
seu capitão, etc. ( JYI. inecl.) 

CCXXXVIII. Os clamores que mandavam os mora
dores de Pernambuco á côrte, contra os francezes e 
.Pitaguares, e á instancias de Fructuoso Barboza que 
havia ido de Pernambuco carregar navios de páo-brazil 
na P;:Ll'ahyba, em tempo das pazes com os índios 
Pitaguares, fez que El-rei o encarregasse da conquista 
e povoação da Parahyba por contrato que fez em sua 
fazenda, dando -lhe para isso as provisões necessarias, 
náos e mantimentos, conquistando e povoando a Pa
rahyba, lhe offerecia a ca1)itania della ]JC•r dez annos. 
Fructuoso Barboza chegou a Pernambuco em 1579, em 
um elegante navio, e uma zaura ou brigantim e mais 
dons navios, com muita gente, soldados e p0voaclores 
casados, e gra,nde provimento de tudo, não só para 
a conquista, como para a povoação, trazendo um vi
gario com ordenado de quatrocentos cruzados, e reli
giosos de S. Francisco e S. Bento para funcl.arem . 
conventos. Orgulhoso por este appa.rato chegou a Per
nambuco, e não quiz desembarcar e nem tratar o negocio 
qe que veiu encarregado, e arribou ás Indias, sem 
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entrar na Parahyba, em cuja arribada lhe morreu a 
mulher ; tornando ao reino, voltou em 11582, por man-
.dado ele El-rei D . Felippe II e chegando de novo a Per
nambuco se entendeu com as autoridades de Olinda, 
e d~ accordo com o licenciado Simão Rodrigues Cardoso, 
capitão e ouvidor de Pernambuco; combinaram ir este 
com gente por terra, e elle com a gente que trazia por 
mar; e parando na embocadura da barra da Parahyba 
com a armada, e alguns caravelões fornecidos pelas 
capitanias de Pernambuco e Itamaracá, entram pelo rio 
por terem aviso que oito náos francezas que dentro 
estavam carregando, tinha a gente descuidada e dis
persa com o gentio fazendo carga, e dando de subito 
sobre ellas, queimaram cinco, e as outras fugiram com 
a gente que se pôde salvar. Saltando em Lerra um filho 
de Fl'llctuoso B~rboza, e alguns seus parentes e sol
dados hespanhoes, sahiu-lhes os Pitaguares de embos·
cada e lhes matou muita gente inclusive o filho e alguns 
hespanlwes nobreE!; chegando ás Indias a tomar a Zau1·a 
em que ia Gregorio Lopes de Abreu, por capitão. 
F'htctuoso Barboza ficou tão cortado, e amedrontado 
deste successo, que se foi com a armada para a bocca 
da barra, e estando para se pôr á vela, cl1egou o li
cenciado Simão Rodrigues, com duzentos homens de 
pé e a cavallo, e muitos inclios, os quaes encontrando-se 
na varzea elo Parahyba tiveram combate com os Pita
gnares, chegando o ímpeto da lnta a pegarem-se a 
braços ; mas fi0aram derrotados os Pitagnares, e scien
tificndos os da armada, uns e outros, t.rataram, nos sete 
ou oito dias que alli estiveram, dos meios ele fortifi
carem e povoarem a terra da banda do norte, porque 
Pareceu da banda d0 snl e lugar do Oabedello, ser 
máo sitio, e não ter agna., e feita a experiencia em 
agua que se abriu na praia, e pelos inconvenientes 
que Fructuoso Barboza achava, fugiram com medo do 
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gentio Pitaguares ; e pelo ~ que mandruram um galeão 
ao reino dar de tudo parte a sua magestacle. 

Desespera'do já :B'ructuoso Barboza, volta á Pernam
buco, onde se casou, ficando os Pitaguare;; mais so
berbos, e as duas capitanias de Pernambrrco e Ita
maracá, em novos riscos ; e para a ele Hamaracá se 
despo;voar, s6 lhe restava a esperança que lhe . deixou 
Antonio Raposo, que pbr procurador mandaram :1 Bahia 
pedir soccorro, com graRc1es requerimeptos e protestos. 
(Extr. de uma chronica manuscripta jesuíta inedita) 

CCXXXIX. No começo elo mez de Julho de 11583 
chegou á cidade do Salvador da Bahia D. Diogo Flo
res de Valdez, com oito . :ná,os, resto · da armada elos 
vinte e taRtos navios com. que El-rei o mandou por 
general conquistar e povoar o estreito de Magalhães, 
donde vinha arribado, deixando no Rio de Janeiro 
Diogo de La Ribeira, seu almirante, traze~1do em sna 
~ompanhia o ouvidor geral Martim Leitão e ele accordo 
com o governador geral Manuel Telles Barreto, e como 
a armada viesse pouco provida -foi logo abastecida e 
elle encarregado a ajudar po'r todos os modos · a con· 
q1:1ista e povoação da Parahyba, e se fazendo de vela 
para Pernambuco, mesmo contm a monção no 1. 0 de 
Março de 158<1 com nove náos ; sete suas e duas TlOl'

tuguezas, chegando a Pernambuco no dia 20 do mesmo 
mez, ajudado do ouvidor geral Martim Leitão, com 
todos os }Joder.es para a conquista . e povoação ela Pa-· 
rahyba, e Manoel F~ores, provedor da fazenda e . com 
mantimentos da armada seguiu com elles Martim Car
valho, morador na B<Jhia. No dia 21 o ouvidor geral Mar
tim Leitão fez juntar em a camara D. Felippe de Moura, 
lugar.tenente de Jorge de Albuquerque, e com outros se 
combinou reunir força, e no dia 24 juntando-se todos 
no Recife, ach~ndo -se tambem presente o ~ispo D. Anto
;nio Barreiros, que havia ido na. armada visitar Pe,r· 
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nambuco e Itamaracá, ficou assentado se partirem todos 
no clomingo ele Paschoa; por terra D. Felippe · de 
Moura, eommandando a gente que o ouvidor geral envia
ria de Ita.mnracá, indo com a ge1üe de Olinda e subnrbios 
á Iguarm:sú, senclo acom11anhado o onvic1or Martim 
Leitão até o engenho ele Felippe Cavalcanti, e com 
elles foram se jm;ttar outros que levou Alvaro Bas. 
tardo, e l)erto elo rio Parahyba tiveram um encontro 
corn os Pitaguares, e atravessando o rio foram deman
dar a barra onde estava D. Diogo Flores, que alü 
achou cinco ná.os francezas, que já as tinha queimado, 
levando Flores uma, frechada nos peitos que o maltra
tou. Reunidos todos escolheram 1 o cal para o arraial, 
e assenta:ram construir-se um forte, para que á sua 
sombra se povoasse a terra; assentou -se mais na f6r~a 
e ordem que "se daria ao sitio e a gente que o devia · 
guarnecer, e para o que nomeou o ge?-eral por alcaide 
e capitão da infantaóa a Francisco Qostrejam, com cento e 
clez soldados · hespanhoes e mais gente portugueza e 
Inamelucos, que quizeram por capitão e governador a 
Fructuoso Barboza, como declara. a provisão real, que 
dizia o fazia capitão e governador qnanclo elle conquisLasse 
a Parahyba, o que não fizera. No enta.nto o gene:r.·al Diogo 
Flores, mandou levant:;tr o forte, que tomou o nome 
de S. JJ'elippç e S. Thia.c;o, por ser a su.a constrncção 
começada no dia 1. 0 ele Maio, ficando por capitão delle 
Francisco Costrejam. D. Diogo Flores em seguida. se 
fez a.e vela para a Hesl)anha, oncle chegou a salvamento. 
No forte trabalhara"n1 toda a gente e indios, até a sua 
conclusão, no fim ele Maio, ficando a mna legna da 
barra ela parte c1o norte, defronte da pon tUJ c1a ilha, 
(Olwonica }es?.dtica ineclita.) 

OOXL. Sua alteza ·em 7 ele Abril de 1579, faz mercê 
a Belchior Alves de Arau;jo, do o:ffi.cio de thesomeiro 
da cidacle do Salvador em s1;1.a vida, etc. ( JYI. ined.) 

CliROIDC.l\. G-ERAL SEC xvr.-8 
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CCXLI. Por alvará de 2 de Junho de 1579 foi nomeado 
N'uno do Amaral, moço da camara real, · escrivão da 
provedmia ela fazendo da Bahia de Todos os Santos, 
com ·O ordenado do regimento e prós e preçalços á elle 
direitamente pertencentes, etc. ( llf. úwd.) 

CCXLII. Por alvará de 17 de Junho de 1579, sua 
alteza faz mercê a Nuno Martins de Gouvêa, que quer 
com mulher e filhos viver nas terras do Brazil, do o:ffi.cio · 
de thesoureiro de suas rendas na cidade do Salvador, 
capitania da Bahia, na vacante do actual, e haverá de 
seu mantimento em cada um anuo oitenta mil réis, que 
é o ordenado do dito cargo, etc. ( 11f. ined.) 

COXLIII. Em Portugal por esse tempo appareceu uma 
mortifera peste que matava indistinctamente, sendo em 
Lisboa o centrn da sua devastação, a obrigar ó cardeal 
rei e a sua côrte passar-se para Almeirim. (Vid. a minha 
obra sobre a Ind. do Brazil). 

CCXLIV. El-rei em 29 de Dezembro de 1580 escreve 
em AJmeirim a Lourenço da Veiga, governador _geral 
do Brazil, dizendo-lhe que Bento Dias de Santiago, que 
tomou por arrendamento os dízimos e mais direitos, 
que a sua alteza pertencem na Bahia, Pernambuco e 
Itamaracá, lhe requereu dizendo, que só tomou posse 
do arrendamento em Janeiro de 1579, tempo que ter- . 
minou o contrato feito com Francisco de Araujo, e 
havendo duvidas manda, que em vista elo capitulo cin
coenta e s~is elo regimento ela fazenc1a real, se considere 
a posse dos ditos dizimos e direitos á Bento Dias, do 
1. 0 de Janeiro de 1579 em diante, conforme o seu contrato, 
e ordena o modo como devem ser pagos os dizimos, 
para que a sua fazenda não seja prejudicada. (M. ined.) 

CCXL V. Com Fructuoso Barboza, encarregado de 
fundar a capitania da Parahyba, vieram quatro reli
giosos do Carmo, Fr. Domingos Freire, Fr. Aiberto, 
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Fr. Bernardo Pimentel e Fr. Antonio Pinheiro, em 1580, 
com o encargo de fundarem conventos, onde achassem 
conveniente para a propagação da fé, e se dirigindo 
para a capitania de S. Vicente, ch egaram á villa de 
Santos, sendo elles bem recebic1os por Braz Cubas, que 
lhes deu terras para fundarem o seu convento, pas
sando-lhes a escript.ura em 31 de Agosto de 1587, incum
bindo -se o mesmo Braz Cubas da edificação do convento. 
Emquanto se construía o mesmo, os religiosos cele
bravam os exerci cios da sua ordem na igreja de Nossa 
Senhora da Graça, tambem fundada por Braz Cubas. 

Seguiram-se os conventos do Rio de Janeiro, depois 
o de S. Paulo ou de Piratininga em 1574; o de Mogy 
das Cruzes em 1629; o da villa c1e Itú e outros. (1) 

Em volumoso livro manuscripto que possuo do Tombo 
do Convento do. Carmo da Bahia, está a narrativa das 
fundações dos conventos e hospícios do Carmo, donde 
extrahi as noticias que aqui numéro, sendo o primeiro 
convento o de O linda, fundado no sitio que a camara 
o:ffereceu, e recolhidos os religiqsos na ermida de Santo 
Antonio que alli já existia. 

O convento do Carmo da Bahia foi tambem fundado 
em 1580, no J"JJfonte elo Oalva?·io, e no mesmv lugar onde 
existia Úma capella de Nossa Senhora da Piedade, per-

' tencente com os terrenos á Christovão de Aguiar D' Altro, 
e a sua mulher Izabel de Figueiredo, os quaes, com ter
renos para a cerca, doaram aos fnndadores Fr. Damião, 
presidente; Fr. Alberto, Fr. Bento e Fr. Belchior, todos 

(1) O cadastro official de 1855 mostrou qne os conventos dos C:nmc· 
litus da cap~tnl de S. Pttulo, Santos , Itú e Mogy das Cruzes possuíam 
vinte e duas fazendas, sessenta e sete preclios urbanos, onze terrenos 
por edifi car, setecentos e quatro escravos c tres apolices da divida pu· 
bilca; e c-s mosteiros Beneditinos da capital e Santos, e a presidencia 
de 'Sorocaba possuinm seis fazendas, sessenta c quatro predios urbanos, 
um terreno po.t· edificar e cem escravos. 
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padres de missa, por escríptura lavrada nas notas do 
tabellião Antonio Barboza de Oliveira. 

CCXLVI. Pernambl'lCO em 11580 a 11581 . estava flore· 
éente, se bem que tinha decahido m~1ito com a morte do 
donatario Duarte Coelho Pereira, pela confederação geral 
dos indígenas, contra os colonos portuguezes. Duarte de 
Albuquerque Coelho, seu filho, tendo ordem da côrte 
para ir tomar conta da capitania, partiu com seu irmão 
Jorge C!. e Albu puerque e chegou a O linda em 1560. 

No conselho que se fez com os jesuítas deu-se o 
titulo de conquistaclor a Jorge de Albuquerque, que 
contava vinte annos de idacle, e conservou esse titulo 
por cinco annos de trabalhos, com os quaes conseguiu 

. dar 11az e segurança aos colonos. Então já rendia a 
capitania dez m~l cruzados dos direitos, sobre a pescaria 
e engenhos de assucar, que então eram cinco, elos 
quaes a decirna parte era arrendada, por dezanove mil 
cruzados. 

A capitania se estendia á quarenta leguas ao sul, 
até o rio de S. Franoico, e o collegio dos jesuítas, 
mandado fundar por El-rei D. Sebastião, era o melhor 
e.díficio que havia em Olinda. A população por esse 
tempo orçava: ein setecentos moradores na cidade, f6r2t 
os dos engenhos, e escravos dos mesmos, que mon
tavam de quatro á cinco mir' afrjc.anos. O páo-brazil 
pertencia a corôa, que o cleixava exportar; e o assucar 
que ia paTa Portugal, pagava dez por cento á corôa, 
e mais cinco por cento ; e andavam já na carreira 
quarenta e cinco navios não s6 para Portugal como para 
a Bahia e Rio de J aneíro. · 

COXL VII. Foram os jesuítas que se estabelecendo junto 
a embocadura elo rio dos Reis Magos em 11580, com o 
fim de doutrinarem . os índios Tupis, levantaram uma 
igreja dedicada aos Reis_. Magos, e junto a ella con-
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struiram uma casa para os noviços que viessem da Europa 
aprenclerem a lingua Tupy, com o fim de civilisarem os ín
dios. A presença. da igreja fez chamar para o lugar diver
sos moradores, índios, mestiços e brancos, sendo em 175 9 
elevada a igreja {u dignidade ele parochia, e mais t:nde á 
ele villa com a denominação de Villa de Almeida. 

CCXL VIII. O cardeal Tei, em 20 ele Janeiro de 1580, 
em Almeir~m, manda lavrar por Manuel Antunes, uma 
circular, designando as attribuições e casos em que os 
officiaes e ministros dei santo officio, não podiam exercer 
o seu minis-lierio, taes como a de lesa magestade hu
mana, crime nefando contra a natureza, crime _de levan· 
tamento ou motim de província ou povo, crime de aber
tura elas ca.rtas de El-rei, crime de clesobediencia, de 
aleiVe, violencia ele mulher casada, ou roubo clella, 0u 
de roubaclor pnbli.co, de quebramento de casa ou de 
igrej<t ou mosteiro, etc. JJt[. ined. Esta circular mandada 
á Bahia, procluzin os sens e:ffeitos. 

CCXLIX. Diogo LO'lt/renço da Veiga em 1578 veia 
substituir a Luiz de Brito e Almeicla, e neste mesmo 
anno falleceu na Africa El-rei D. Sebastião, em combate 
cem os mouros, no dia 4 de Agosto. Sobe ao throno 
de Portugal o cardeal D. Henrique no dia 28 de Ago:;;to 
ele 1578, e falleceu no dia 31 de Janeiro de 1880 sem 
deixar successor, e pelo que se apresentaram candidatos 
o prior do Crato, a cluqueza ele Bragança e F ellipe II de 
Hespanha, e para o qne, fazendo entrar com um exercito 
de vinbe e cinco mil homens, comma:ndados pelo duque 
D' Alva, Fellippe II ele Hespanha se apossou do reino 
portugnez~ em côrtes, celebradas em Thomar, no dia 
19 ele Abril do mesmo anno. O padre Santo Morin no 
seu anuo Historico d:á a lista nominal de toclos o~ que 
mprremm neste clia ele lut.o para Portugal com El-rei 
D. Sebastião na Africa. 
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CCL. O cardeal rei D. Henriqne, filho de El-rei 
D. Manoel e irmã0 de D . .João III, e tio de D~ Sebastião, 
morre em Almeirim no dia 30 de .Janeiro de 1580, de 
idade de setenta e oito annos, tenc1o reinado dezeseis 
mezes, e sido arcebispo de Lisboa, Braga e Evora, e 
inquisidor geral, governador do reino na minoridade de 
El-rei D. Sebastião, em cujo cargo consPrvou o reino com 
tmnquillidade, fez reinar a paz, e promoveu a abundancia; 
e jaz sepultado no mosteiro de Belém. (1) 

CCLI. Ministro de estado do cardeal rei D. Henrique, 
D. Miguel de .Moura. 

CCLII. Governadores do reino, _ na morte do carcleal, 
D. Jorge -de Almeicla, arcebispo d e Lisboa. 

Francisco c1e Sá de Menezes . 
D. João Telles. 
D. João Mascarenhas. 
D'. Diogo · Lopes de Souza. 

CCLIII. A üindação do conve1fto do Carmo da hoje 
cidade de Santos teve começo no düu 6 de .Janeiro de 
1580, :ficando concluído em 1590 por F r. Domingos Freire, 
em terrenos doados por Braz Cubas, por ésc:riptura 
(latada do dia 31 de Agosto de 1589, em favor de Fr. 
Pedro Vianna, delegado do commissario geral da ordem 
carmelitana. 

CCLIV. Martim Affonso, em caminho para os mares 
do sul, ancorando no dh 6 de Janeiro de 1532, den
tro de uma bahia, que achou bem abrigada, lhe pôl'l 
o nome de AngTa dos R eis, em attenção ao dia da 
sua chegada : alguns· annos- depois varios moradores 

(1) O cardeal D. H enrique, filho ele El-rei D . Mtmoel e da rainha D . Maria, 
nasceu em Lisl)oa . no d ia 31 d e J aneiro de 1512, e foi baptisa.clo em 
Coimbm por D . .Jorge de Almeida, arcel1hpo elo Coimbra, e fallcceu 
no mesmo dia do anuo de 1580 com setent11 c qito ~11rmos . Quando ngonisava 
padecia a lua um medonho eclipse, que termin ou expimnclo 0 rei .. 
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de S. Vicente, que já conheciam a costa, vieram es
tabelecer-se no continente da Bahia, e a.hi edi:fic~ram 
uma igreja declicacla a N. S. da Conceição, e a povoa
ção tomou o nome que Mat·tim Affonso deu á bahia 
de Angra dos Reis. Mais tarde sendo elevada a po
voação á categoria de parochia, foi assassinado o vlgario, 
e o ,arcebispo da Bahia não querendo mandar outro 
:parocho, alguns moradores venclo-se privaclos dos soe
corras espiritnaes, mais ao norte fundaram nova po
voação e lhe der:!tm o nome de villa da Ilha Grande, 
sendo lançada a primeira pedra da igreja no dia 16 
de Fevereiro de 1624. 

O seu primeiro parocho foi o padre Roque Lopes ele 
Queiroz, apresentado por El-r<;Ji em 1636, e teve juiz 
de fóra pelo alvará ele 27 ele Junho de 1808 ; em 24 
de JaneiiO de 1814 teve uma cacleira da língua latina; 
e em 1833 a villa da Ilha Grande foi elevada á digni· 
dade de cidade, e lhe restituiu o antigo nome de cidade 
de Angra dos Reis. 

CCLV. A capitania de Porto Seguro, depois da morte 
de Pedro de Campos 'l'onrinho, o seu segundo dona
tario, deelinou pela má administração de seu filho, o 
qual deixou uma filha, e esta se não querendo casa,r 
vencleu os seus dir\3itos ao Duque de Aveiro por uma 
renda annual de cem mil réis. Com esta nova e po
derosa influencia e com o estabelecimento de jesuítas 
:resuscitou a colonia,, a mais rica em madeiras de con
st.rucção, e era tal a abundancia de arvores que davam 
suecos aromaticos, que as cortavam só para lhes 
extrahir a seiva. Esta capitania passou depois ao domínio 

. da corôa. ( M. ined.) 

CCLVI. O período de paz que se deu nas capitanias 
do sul, desde a expulsão dos ftancezes de 1567 a 1580, 
fez que os colonos se empregassem nas lavouras, ao · 
l'edor das loca.lidades que destinavam pai·a a:;;sento de 
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povoações, e deram começo as correrias nas matas, poucas 
leguas distantes destas, e serviram essas curtas entradas 
de ensaios, para atravessarem os extensíssimo::; desertos, 

. serranias difiicilmente accessiveis e rlos caudalosos, eomo 
depois praticaram nos sertões do Brazil. 

CCL VII. Por alvará de 12 ele Dezembro de· 1580 . foi 
nomeado Domingos Fernandes feitor da armada e ne
gocio da povoação da Parahyba, por tel'npo de quatro 
annos, a que Fructuoso Barboza o receberá por man
dado ele sua alteza. etc. ( M. inecl.) 

CCLVIII. Os monges beneditinos que se estabeleeeram 
no Brazil em 1581, principiaram logo a fundação do 
seu mosteiro na Bahia, sendo. o seu primeiro abbacle 
o padre Fr. Antonio Ventura. (Dieta Tio lJfam.tscTipto.) ' 

Manoel Telles Batreto foi o primeiro governador no
meado por Felippe II, o qual chegou á Bahia em 1582 . 

. CCLIX. Neste mesmo anuo de 1582 teve começo a 
casa da misericorc1ia do Rio de Janeiro, fundada pelo 
padre José de Anchieta e seus companheiros, com o fim 
de curar-se os -enfermoa da equipagem da armac1a h e~ lJa
nhola, composta de dezeseis navios e com tres mil homens, 
commandacla pelo almirante D. D iogo Flores Baldez, ata
cado de escorbuto, que entrou nesse anno na bahia c1o 
Rio de Janeiro, vim1a dos mares do sul. 

Logo depois 1590 foi creada a irma.ndade da mesma 
santa casa da misericordia. (V. ScmtuaT'to J1!ia'riano .) 

CCLX. Como o cardeal D. Henrique, no seu testa
mento não lembrou q tiem lhe devia succeder no throno 
€!:e Portugal, a corôa do reino ficou em disputa entre 
varias pretendentes, e logo depois Felippe II fazendo va
ler OS seus direitos pela ponta da eS}Jada, iuandou cele
brar côrtes em Thomar, onde presbou j L1t'amento, e tomou 
conta de Portugal e seus c1ominios. O Brazil seguiu a 
sorte da metropole, :ficando sujeito ao ;j ngo da Hes}Janha. 
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C<iLXI. Qnan.do o Brazil 11assou ao domínio da Hes
panha, a ciclacle da Bahia j<í contava oito mil colonos 
portuguezes, e o !reconcavo e seus contornos possuíam 
dons mil laveadores, sem fa.llar nos escravos africanos. 
A igreja. cathedral teve logo estabelecimEmto apparatoso 
com cinco dignidades, oito conegos, um cura; um coad
jutor, cinco cantores, com seus rendimentos, mui mo-

. dico3, e custavam ao bispo gmncle parte da sua renda: 
havia sessenta e duas igrejas e tres mosteiros, entre 
a cidade e reconcavo, sendo dezeseis igrejas paro
chiaes, e com ricos ornamentos, porém os jesnitas 
sobresab.iam ;já. em riqueza na sua igreja do collegio. 
Acabavam-se elE' lançar os· alicerces do arsenal de Iilla· 
rinha, e esta,leiro. J rí havia mais de cem colonos, que 
seus rendimentos excediam de tres a: cinco mil cru
zados, e as propriedades de vinte a sessenta mil cru
zados, e possuíam baixellas de prata e ouro no valor 
de dvus a tres mil cruzados. Haviam mil e quinhentas 
embarcações de differentes grandezas, entre as q naes 
se contavam trezentas caravelas, cem navios capazes de 
levar artilharia. A canna de assucar tinha sido trazida 
dos Ilhéos ; e era indígena elo paiz. Já havia trinta e 
seis engenhos, e destes vinte e um eram de azenhas, 
ou moinhos de . agua. Exportava-se cento e vinte mil 
arrobas de assncar . 

. A cidade assentada na altura de vinte e seis metros 
t::l11pregava gnindastes para levar acima as mercadorias 
Vindas por mar. Os colonos ricos não andavam a l)é, 
e fazia,m-se transportar em redes de algodão, com cor
tinas ele seda, cjne corriam a vontade, para os preservar 
do sol on da chuva. Deita elos ou recostados em almo
fac1as de seda, iam ele nm~L para a, outra parte da cidade. 
Depois fora~ substituídas as redes pelos palanquins, 
ou cadeiras ele rna, canegn.clos por negros da Africa. 

De Oabo·Yercle veil1 o gado vaccum e cavallos, e 
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multiplicaram muito: as egtias vencliam-se a dez e a 
doze mil réis. 

O chá e o café eram indígenas do paiz : o gengibre 
tinha vindo da ilha de S. Thomé, e no anuo ele 1572 
colheu-se quatro mil arrobas, e por esta vantajosa co
lheita foi prohibiclo p lantar-se, por fazer mal ao com
mercio ela Inclía. 

Ao bicho dos pés chama.vam Xiquas, e os índios 
usavam de um especifico, que snpponho ser o azeite 
cru do coco catolé . 

As feridas e fracturas !'lram curadas com o oleo do 
OouTay, frncto semelhante a Gastanha . ( )Jf. ined.) 

CC LXII. O governadM do estado, Lourenço da Veiga, 
mandou João Tavares funclar u·m presídio na ilha da 
Gamboa, dentro do rlo da Parahyba do Norte; e sendo 
rendido por Fructuoso Barboza este o mudou para o 
1 ugar do Cabedello, onde sendo inquietado pelos índios, 
'o governador Manuel Telles o mandou soccorrer por 
D. Diogo Baldez em 1583. Francisco Costrejam, com
mandante de um fortim, q ne então se fez, não querendo 
reconhecer por seu superior a F. Barboza, motivou a 
retirada · delle t1ara Olinda, e voltan(lO com força para 
chamar Costrejam a obecliench, deixn,ndo o posto. Fun· 
dou a povoação da Parahyba com o titnlo de cidade 
Filippe. 

Quando os hollandezes chAgaram a Pernambuco a 
Parahyba já tinha setenta vizinhos e vinte engenhos 
de assncar em seu reconcavo. 

O general Segismundo Escnp se apoderou do forte Ca
bedello, por capitulação em 19 ele Dezembro de 1634, 
e lhe deu o nome de Margarida, em honra de uma 
dama hollandeza. 

Tambem rendeu do mesmo modo no dia 23 do mesmo 
mez o forte Santo Antonio que não augmentou pelos 
con~inuos a taques elos nost)os. 
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CCLXIII. Nos tombos do convento do Carmo e no da 
demarcação das terras dos jesuítas da Bahia, com as 
ele Santo Antonio, achei que Christovão de Aguiar 
D' Altro e .sua mulher Izabel de Figueirôa, fundadores 
elo Engenho da Agua ele Meninos, (1) e doaram o ter
reno para a fundação do convento do Carmo, foram 
os fundadores da primitiva capella de Santo Antonio, 
no começo da ladeira do Baluarte, e lhe deram terras 
para patrimonio, cuja capella com o rodar do tempo 
foi substituída por nova igreja em 1648, e estando esta 
com a sacristia damnificada, a irmandade pedindo a 
El-rei recursos para reparar o templo, em 1694, El-rei 
pede informações a D. João de Lancastro nos termos 
seguintes : D. João ele Lancastro, amigo. Eu El-rei vos 
envio muito sauc1ar. Da parte do Glorioso Santo An
tonio Ee Tne representou a que o estado em que se 
acha a sua igreja de Além do Carmo com a ruína da 
sacristia a que o.s seus freguezes não podem acudir 
Por pobres ; requerendo uma ajuda de custo para o 
reparo e augmento ela dita igreia,, ordeno-vos infor
meis com o vosso pare.cer, e o que se poderá applicar 
por esmola, para o reparo e concerto desta igrRja, para 
que se possa defedr a obra tão pia, e do serviço de 
Deus, é justo que este Glorioso Santo esteja em seu 
templo com toda a decencia. Escripta em Lisboa a 22 
de Novembro de 1694.-Rei. 

Ordenado o auxilio foi o templo reparado. Em tempo 
dos hollandezes houve em frente da igreja um reducto 
que tambem bi convertido em baluarte; e se mandando 
ao conselho ultramarino uma denuncia que a presença 
da igreja embaraçava os fogos do baluarte no caso de 
c1efeza da cidade, e que convinha demolir o templo e 

(1) Creio que o nome ele Agua ele Meninos dado ·ao engenho e ao l\lgar 
Provciu ela, pequena torrente de ngm. que descilL da montu.uha. 
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fazer-se outro afastado do baluarte: em 29 de Janeiro 
de. 1737, ordenou El·rei ao Conde das Galveas que ·o 
informasse a respeito, e este mandando pelo provedor 
da fazenda real, Ltliz Lope::: Pegado Serpa, e sen es
crivão, João Dias da Oostn,, com o sargento-mór ele 
engenheiros, Nicoláo de Abreu de Carvalho, o reverendo 
padre Fr. E.stevão do Loreto, monge beneditino, sciente 
na engenharia, mestre pedreiro e medidor ela cidade, Ma
nuel Antonio Lirrm e o juiz do o:fficio ele carpinteiro, João 
ele Miranda Ribeiro, reconheceram ser a denuncia fa1sa, e 
que além elo custo ele cento e vinte mil cruzados, que se 
gastariam em nova igreja, haviu,m outros embaraços, e q;1e 
a actual igreja em naéla prejudicava, e ni1o podia servir 
de padastro á fortificação no caso de alguma invasào. 
Em vista, deste parecer o Conde das Galveas, no dia 
29 de Outubro elo mesmo anno, in·formou a El-rei fa
zendo-lhe sentir ser fa]sa a dennncia, e enviando -lhe a 
planta e pareceres dos peritos pelo capitão de mar e 
guerr'a D . Pedro Antonio Esteves. (Vic1. o n . 44 da. 
2. n. serie do meu Brazil I-Iist. pag. 269. - Fregnezia de 
Santo Antonio A1ém do Carmo.) · 

CCLXIV. A villa de Caravelas, na província da Bahia, 
situada em uma sorte ele bahia, chamada ele Caravelas, 
teve origem na aldeia de índios, que o padre ·José de 
Anchieta. domesticou, e no mesmo lugar, um frade ca
pucho em 1581 edificou uma. jgreja dedicada a Santo 
Antonio. Em 1586, muiLos colonos, vindos da Bahia, 
se estabeleceram ahi, eclificarmn uma, nova igreja ele 
pedra e cal, e mais tarde fundaram nrrHt nova povoação 
que foi CTeada em villa em 170 I, por D. João ele Lan- · 
castre, · com o nome de villa de Santo Antonio de Ca
ravelas, e a igreja elev:1da · á parochia em 1'755. 

COLXV. El-rei por alvará datado ele Lisboa em 30 
de OutQ.bró de 1581, em attenção aos serviços de Fruc-
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tuoso Barboza ter ido assentar a povoação da Parahyba 
do Norte, nas -partes do Brazil~ lhe fez mercê de duas 
mil licenças para tirar páo-braúl, e possa trazer ou 
mandar elas dHas partes para o reino, ficando -lhe livre 
tirar a madeira sem fazer gasto ulgmn onde quizer, etc. 
( JYI. ined.) 

CCLXVI. A maior _p:.1.rte e1a p op ulaç:1o de beira-mar 
tendo-se passado para serra acima, era estabelecida em 
S. Paulo ele Plratininga, jnlgon o goven10 ela capitania 
que residia na villa de S. Vicente em 1581 transf erir 
a séde elo governo para S. Paulo, como parte central 
e abrigada cout1·a as invasões elos piratas europeus. 

CCLXVII. Por alvmá de 17 de Novembro ele 1581 foi 
nomeado Domingos Fernandes almoxarjfe elos armazens 
ele mantimentos da capitania da Parahyba elo Norte, 
com o ordenado de cincoenta mil réis em cada um 
anuo, etc. ( .. Zf-1: ined. ) 

CCLXVIII. No dia 20 de N oveml.n·o de 1581, em Lis
boa, Bartholomeu Fróes, faz escrever a carta patente 
de gove1·naclor geral elo Brazil, dada a &íanoel 'l' elles 
Barreto, que tenho á vista, a qual não pllhlico por não 
ter espaço nesta chronica. Manoel Telles receben logo 
quinhentos cruzados adiantado ' , para lhe serem descon
tados elo p1·imeiro ordenado que vencer no Brazil. O 
ordenado era de oitocentos mil réis em cada mn anuo. 
( M. ined.) 

CCLIX. El-rei, em 1582, ao despachar o govei·naclor 
Manoel Telles Barreto, faz sciente, que Bento Dias San· 
tiago, contmctador elos dizimas elos assLlC:.tl·es das capita
nias da Bahia, e PernambLLco, por sua petição lhe pediu 
para que se Cl'easse em cada capitania u·m escrivão espe 
cial, que assista as eutradas elo:.; assucares, porque os 
escrivães elos annazens, não o poclem fazer per terem 
outras occupações, etc. ( jJf. ined. ) 
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Por outro alvará de 18 de Dezembro do mesmo anuo ' 
recommenda ao governador geral, e ao p1·ovedor-mór da · 
fnz endu, ];)ara náo constranger a Bento Dias Santiago, 
no que toca ao~;; pagamentos do co11tracto de ussuca1·, e 
que o não obrigue a causa alguma, contra a fórma do seu 
cont1·acto, E:tc. ( .kf. ined. ) 

CCLXX. Foi pelos annos de 1582, que a1Jortando ao 
Rio de Janeiro uma esquadra de dezeseis náos e tres mil 
hespanhoes, man(1ac1os por Fellppe II, para o Estreito de 
Magalhães, sob as ordens do general Diogo Flores Baldez, 
com muita gente doente, · pl'incipal~nente de esco?"b'uto, 
achando se no Rio de Janeiro, em visita do seu colle
gio, o veneravel paclee José de Anchieta, que tomou 
a si acndil-os e cural-os, deu principio a casa da miseri
cordia no lugar da Piassaba, onde está fnndacla a igreja. 
(~cmt. JJiaqvlano. 'r. 10 e pag·. 9.) 

CCL:X.XI. O papa Gregorio XIII, fez emend[~r o calen
dario, tirando onze dias a este anuo de 1582, e substi
tuindo ao aureo numero, as epactas. ( 1 ) 

CCLXXII. Os hespanhoes princrp1aram a povoar as 
terras do Rio da Prata em 1542, e nellas fundaram em 
15'82, a ciclucle de Buenos-Ayres, que por iucuria se lhes 
não obstou; e tanto estavam elles na certeza de que a 
margem septentrional do Rio da Prata lhes não pertencia 
e q_ne lhes havia ser disputada, que foram povoar e fun-, 
dar, na margem meridional, quando na margem esquerda 
ou septentrional tinh~m melhor terra, e porto, excellentes 
madeiras para cons t:rncçã.o, lenhos e outros objectos, que 
não haviam na margem do Sal; e pelo que se apossam as 
escondidas, e ti v eram a astucia de prever os verclr.t.cleiros 

(1) Numero de clias, que se acrescentam ao anuo lunar para igualar ao 
solar, ou numero de dias, que tem a lua de Dezembro a 1. 0 ele Janeiro. 
afim de achar o dia da Paschoa, c regular as festas moveis e ecclesiasticas. 
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actos de posse, que se fizeram mais ao sul do Rio da 
Prata e ~ leste de Cayena, bem pelo rio Orenoque, 
podendo-se dizer que Buenos-Ayres está fundada em · 
terreno brazileiro, como as Ca.yenas francezas, e hol
landeza <tl.o mesmo modo, conforme a. linha divisaria das 
bnllas de Alexandre VI. Estas perdas de territorio 
foram devidas a incuria da corôa ele P~rtngal, que depois 
lhe custou bastantes desgostos. 

CCLXXIII. A universirlade de Coimbra creada por El
rei, D. Diniz, em 11 de Fevereiro de 1282, com um con
gresso ele prelados e ricos homens do reino, teve por 
lnestres os homens mais sabios da Europa, que foram 
convidados, para este fim, com grandes va·ntngens, sendo 
confirmada esta instituição scienti:frca e litteraria pelo 
Papa Nicoláo IV. Sendo transferida depois para Lisboa, 
El-rei D. João III, no 1. 0 de Outubro de 1583, em 
consequencia das clistracções da côrte, a mudou de novo 
para Coimbra, s~nclo o seu primeiro reitor, Fr. Agos
tinho Ribeiro, primeiro bispo de Angra, e depois de 
Lamego. D. João III, não obstante existir no reino 
muitos varões illustres em sciencias, letras, e .artes, 
mandou convidar em varias partes da Europa coin 
grandes partidds, as mais notaveis capacidades scientifi- · 
cas; para o ensino universitario. No Anno EistO?''ico do · 
padre Francisco de Santa Maria, se encontra a lista 
nomh1al do pessoal docente da universidade de Coimbra. 

CCLXXIV. Manoel Telles Barreto tomou posse · do 
governo geral do Estado do Brazil, em 11 de Junho 
de 1573, · e falleceu em :l'iiarço de 1587. Polil.cos succes
s.os dignos de memoria, se deram durante o governo 
~e Ma,nuel Telles Barreto, a não ser o apparecimento 
dos piratas inglezes, a infestarem as costas marítimas 

. do Brazil, atacando a Bahia em 1583 ; e em 1585 Eduardo 
Fentou em S. Vicente, onde roubou uma embarcação 

.. 
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hespanhola. Os documentos historicos do Bra.zil os hol
la.ndezés clestruiram, e por jsso me limito a:o que pude 
saber em um 011 outro escripto, que obtive, para esta 
chronica geral. 

CCLX.XV. Para substituir o govema:lor JYimmel Telles 
Barreto, tomou conta ·ela ad:ministr;ação geral o bispo 
D. Fr. Antonio Barreiros; o proveclor-m6r da. fazenda 
real, Christovão de Barros. Christovão de Barros era filho 
do infeliz Antonio Cardoso de Barros, que morreu afogado, 
com o bispo Sardinha, e se achava por esse tempo em 
Sergipe. · 

Por esse tempo, começou a func1a.ção ela jgreja de 
Santo Antonio da Barra ela Bahia ; e Chi·istovão (l_e 
Aguiar D' Altro, funda a ermida · de Santo Antonio além 
do Carmo, e · lhe dá patrimonio. (M. do Tombo, ma
nuscripto elo convento elo Carmo ela Bahia.) 

CCLXXVI. Como algumas nações da Europa dese
javam· apoderar-se ele algumas partes do Brazil, e ·os 
inglezes em caracter ele piratas, em 1583 entram. no 
porto da villa de Santos com clous galeões armados, 
sob o cc;>mmanclo de Edward Feniiou, cleit&.nclo em 
terra alguma gente,. !~m tom ·de · clominio, com . o' pre
texto ele faze~: reparos eni seus navios, e como por esse 

· tempo, cruzava .as costas do sul a armada hespanhola~ 
commanclada pelo almirante D. Diogo J!.,lores Valdez, 
que occüpava o estreito de Magalhães, clua~ náos da 
esquadra, sob as orélens ele André Hygino, pairavam 
nas aguas· ele S. Vicente, e sabendo o commandante, 
'do que se passava em Santos, entrou ele noite na barra., e 
dando combate aos inglezes, os deitou para fóra, com 
perda da artilharia, que serviu para guarnecer a fortaleza 
que se fez na barra de S. Vicente. Por esses mesmos 
tempos' foi a Iriatança elos . ·indios Carijós. na capitania 
de S. Vicente. 
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CCLX XVII. 4.- ·primeira fortaleza q ne h ou v e ·nas ca" 
]litanias do sul: foi a ela Bertiogn, na entrada da barra de 
Santos, na capitania de S. Paulo, construída em 1553, 
por João Esta di o, allemão, que estava ao serviço· de· Por
tugn.l. Este homem foi feito prisioneirG dos Tarnoyos, · · 
entre os q uaes viveu . 9 annos, e de11ois fugiu, para não se'r 
comido des::.es antropophagos. João Estadio ~screveu uma 
obra a respeito do Brazil cn'jo contendo en ignoro. 

·: 

CCLXXVIII. Jorge de Albuquerque Coelho, terce-iro 
donatario de Pernambuco, casa-se no dia 10 de Dezembro 
de 1583 com slia 1)rima D. Maria ele Menezes, filha ele 
D. Pedro da Cunha, e de sua mulher D. Anna · de ' 

· Menezes. Enviuvando em 12 de .Maio •de 1585, casofi·.se 
em segundas nupcias, no dia 2'5 de No vem bro ele 1587, · 
com D. Anna ele Menezes, filha de D. Alv<1ro Coutinho; 
e ele sua mulher D, Brites da Silva. D. Alvaro Cou
tinho era · filho elo Conde ele Redondo, vice-rei ela 
In dia. 

CC LXXIX. No governo de Manuel Telles Barreto, 
se construíram ele 1583 á 1587 os fortes ele S. Felippe 
e S. Th-iago, com duas baterias, oüde hoje está o ar
senal ele marinha. O forte ele J1!fonte Se?Yate no extreiho 
da enseada elo mesmo nome, os quaes se concluíram· 
entre os annos ele 1626 á 1635, pelo governador Diogo 
Luiz de Oliveira . . O primeiro forte tinha . trinta e uma · 
boccas de fogo para defender a entrada ·da barra, pelo. 
Portão do forte do mar, cruzando seus fogos pelo' laclo elo 
sul; e o segundo para emlJaraçar a entrada elo ini-, 
nügo pelo canal ele Itapagi]_)e. Estas duas hatE\rias foram 
demolidas para belleza e augmento do arsenal de mari· 
nha. (Vid. a minha memoria sobre fortificações do BraziL) 

CC LXXX. No 1. o ele Janeiro de 158;3, fez-se saber ao 
governador geral Mauuel.TeHes Barreto, para que mande· 
notificar os vereadores e officiaes das camaras ela Bahia, 

CHJtoN[CA. GlilltA.L SEC. XVI.- 9 
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e Pernambuco, e mais pessoas da governança e procu
l'adores do povo; que declarem a causa, que tiveram, 
para não cumprir a provisão de 18 de Dezembro de 1582, 
úcerca das certiclões elos despachos dos assucares, que 
se embarcavam pm·a o reino, com notaria prejuízo da 
fazenda Teal, e determina, que o escrivão, que não cum
prir a· mencionada provisão, correrá na perda do officio, 
e pagará duzentos cruzados, metade para os captivos, 
e a outra metade para quem o denunciar, etc. (fi!_[ ined.) 

CCLXXXI. O pirat::~.. Cavenelisch, falto de provisões, 
mandou a Cock, seu immediato, a qualquer porto, em 
busca de provisões, e conforme a . altura çonhecida, foi 
o porto de Santos, o que mais proximo lhe ficava, e alli 
entrou no cl.ia 16 ele Dezembro de 1583, e mandando fazer 
fogo á povoação, estando o povo na missa, ordenou eles· 
embarcar vinte e cinco homens da tripolação, e em vez 
d.e saque entregaram-se a orgias, sendo degolados vinte 
e tres, e dons levados em t.riumpho para Santos. Dias 
depois, entrando Cavendisch no porto, para arrecadar o 
saque, encontrou a villa despovoada, e pa:ssanclo a S. Vi
cente, deitou fogo ás casas e se retirou. 

A villa de Santos em 1581, possnia mais ele noventa 
casas, e os seus habitantes eram ele trezentos e cincoenta 
a quatrocentos vizinhos. 

CC LXXXII. El-rei, no 1. o ele Março de 1583, fez mercê 
a D. Duarte da Costa, do sen conselho, que oTa envia, 
por ·capitão da cidade do Salvador ela Bahia de Todos 
o's San.tos, e por governador geral do Brazil, que haja 
com o dito cargo duzentos mil réis de ordenado, em cada 
um anno, além dos quatrocentos mil réis, que leva decla
rados na carta do dito cargo, e manda, que o thesoureiro 
A recebedor das rendas do Brazil, pagne ao dito D . Duarte 
da Costa em cada anuo, emquanto servh o dito cargo, os 
ditos duzentos mil réis. etc. ( M. ined.) 
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CCLXXXIII. Jeronymo de Albuquerque, jrmão de ·D. 
Brites de Albnqnerque, e tio do segundo e terceiro do
natarios de P ernambuco, que governou a capitania, desde 
5 de Março de 1576, falleceu em Olinda ·em 1584, sendo 
substituído pelo licendado Simão Rodrignes Cardcso. 
Foi durante o governo de Jeronymo de Albnqnerque, 
que os jesuistas fundnrmn o seu collegio em Olinda. 

CCLXXXIV. Manuel Telles BarreLo tomon posse do 
governo geral do Estado em 11 de J nnlio de 1583, e mor
reu em Março de 1!587. Neste governo, em 1585, fun~ 
dou -se o convento do Carmo. 

Por fallecimento do governador Manuel Telles Barreto, 
tomou .conta da administração geral: 

O bispo D. Fr. Antonio Barreiros. 
O provedor-mór da fazenda Chris·tovão de Barros, 

até·1f591. 
Foi por esse te1r.po que começou a fundação da igreja 

de Santo Antonio da Barra ; e que Christovão de Aguiar 
D' Altro funda s. ermida de Santo Antonio a·lém do 
Carmo e lhe deu patrimonio. 

CCLXXXV. Gabriel Soares de Souza, natural de 
Lisboa, estando na cidade do Salvador, da Bahia, antes 
de partir para a Hespanha, fez seu testamento no di~L 

10 de Agosto de 1584 (1) e depois de se encommendar 
a todos os santos e santas da côrte celestial, pede ser 
enterrado com o habito de S. Bento, e no mosteiro desta 
ordem, e não o havendo, onde elle falleeer, será enterrado 
com o habito ele S. Francisco, e os religiosos de ambas estas 
ordens o acompanharão, dando-se-lhes dnco mil réis de 

(1) O testamento de Gabriel Soares, nito se sabia onde parava, e o 
achei copiado no quasi elegi;vel livro primitivo do Tombo do mosteiro de 
S. Bento da Bahia, cuja cópia a mandei tirar pelo Sr. Castro, unico pa
liog?·apho do antigo manuscripto, como tambem o testamento de D. Oatha· 
1-ina Alvares Pamg1tassú, cujos testamentos publiquei no meu B1·azil His
tO'I"ico, authenticados pelo secretario da congregação benedit.ina. 
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esmola, e pelo habito dez cruzados. No caso de fallecer · 
na Bahia, deseja ser enterrado em S. Bento, da cidade, 
na capeÜ~-mór, aonde se porá na eampa um letreiro, que 
diga : -Aqui .faz o peccctdoT GabT'lel So r:t1·es-no meio 
de um escudo ; e se morrer no mar, oú na Hespanha, se 
porá na dita capella-m6r, a dita campa com o dito le
treiro, e na dita sepultura, se enterrará sua mulher Anna 
de Argollo ; e determina, que o cabido acompanhará o 
seu corpo,· dando-se-lhe a mesma esportul;:t; e os pa
dres de S. Bento levarão de o:fferta urn po1·co, se-is alm/tt 
des ele vinho, e cinco cruzados. Acompanharão dous 
padres, com dous cyl'ios na mão, dando-se-lhes dous 
cruzados, pelo aluguel das tochas, e _a cada padre doús. 
tostões. Fnz muitos legados a varias confrarias,· e ordena 
que os frades ele S. Bento, quer elle falleça na Bahia, e 
quer em outra parte, lhe resarão tres ofiicios de nove 
lições, em tres dias seguidos, sem pompa, e só cdm um 
panno preto sobre dous bancos e em cada um cinco velas, 
dizendo-lhe cinco misf;as, e se lhes dará de o:ffert.a u11~ 

poTco, e C'inco almludes de farinha. Acabados os ofiicios, 
dirão os padres cento e cincoenta missas resadas, e quinze 
cantadas, e pelas cantadas, se darão de o:fferta á cacla ~t1n 
su,a gallinha, e canada de vinho; e continúa, com exi
gencias de missas e ofiicios. São seus testamenteiros sua 
mulher Anna de Argollo, e o abbade de S. Bento, Fr. 
Antonio Ventura. 

Declara, que pagas as suas cliviclas, deixa por seu her
deiro o mosteiro de S. Bento ; mas reconhecendo os re
ligiosos, que Gabriel Soares, devia mais do que possuía; 
renunciam a herança. Gabriel Soares, foi sepultado na 
porta da sacristia do mosteiro · de S. Bento da Bahia. 
Em Abril cte 1866, li gravada em uma pedra de granito, 
a inscripção pedida:- aqu'/ jaz o p eccado1· GabTiel 
Soa1·es. 

A cópia do testamento, que mandei tirar, está rubri-
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cada pelo reverendo Fr. Domingos ela Transfiguração, 
secretario da congregação beneditina. 

Ha varias anecdotas em relação a Gabriel Soares e 
entre ellas é, a que se passon entre elle e o tabellião 
que lavrou o instrume:J.to que entre a~ deixas legava a 
casa em que o tabellião morava, e declarando este ser a 
casa ele sua propriedade, lhe respondeu o testador: -
eu deixo, e não levo a casa/ e como é sua fique com ella. 

CCLXXXVI. O estado em. iue· se achavam os do 
forte S. Felippe e Santiago era critico, não s6 pelos 
ataqnes dos inclios, como pela escassez dos mantimentos, 
e mais ainda, pela desharmonia ·entre Costrejam e ·Fruc
tuoso Barboza. O prove€1or Martim Cm·valho pouco soe
corro mandava: do qne resultou estremecimento de af
fectos entre o bispo e a. camara de Olinda. Em AgosÚ> 
de 1584 a fome crescia no forte, chegando até comerem 
cavallos, e sabendo disto o ouvidor .Martim Leitão, 
mandou 24 homens com mantimentos, .á ca.rgo de Nicolau 
Nunes. Não obstante o alcaide Francisco Costrejam veiu 
á Olincla, e vendo a morosidade que o provedor em
pregava nos soccorws, retirpn-se para. a Parahyba, mal 
provido, esperando as providencias de El-rei. Em Olinda 
havia, por isso, muitas odiosidades, por causa do pro
vedor, que era protegido do bispo. 

Em Novembro do mesmo anuo, entrando duas náos, 
francezas no rio Parahyba, q ne vinham negociar com 
Pitaguares, vendo o forte, desceram e foram fundear 
á tres legnas abaixo ela bocca da bahia da Traiç~o, 
mas o alcaide F. Costrejam e Frnctnoso Barbozu, man
dam immeclitadamente 11oticia ao ouvidor geral Martim 
Leitão; este sem demor~ envion um navio de ::;etenta 
toneladas, bem artilhado, e bem provido de gente, e 
mais uma galé, ao' manélo de Perlro Lopes, capitão 
da ilha de Itamaracá, e os fazendo sahir, chegaram a 
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Parahyba, e entrando em combate mataram e disper
saram os inclios, bateram os feancezes, e queimaram
lhes as náos. Com este tdurnpho se deseng:lllaram os 
Pitaguares, e procuram ajuntar-se. ( ExtT. da Ch1·on:ica 
Minei?·a.) 

CCLXXXVII. El-rei mandou passar alvará, em Ma-
. drid, por Balthasar de Souza, no dia 7 de Fevereiro 
ele 1584, em favor de Manuel ele Carvalho, morador 
na capitania de Pernl!lmbuco, do oflicio de almoxarife 
da capitania ele Itamaracá•, por tempo de tres annos, 
etc. (]f. 'ined.) 

CCLXXXVIII. Em 9 de Março de 1584, se passou carta 
patente de gl•vernaelor geral elos portos do Brazil e 
capitão da cidade do Salvador ela Bahia ele Todos os 
Santos a Francisco Güaldes, chefe ela capitania de 
Ilheos; com oitoce11tos. mil réis ele ordenado em cada 
an;no, em quanto servir, etc. ( ]1. ined.) Francisco Giraldes 
não tomou posse do governo: por se achar a Bahia blo
queada pdo pirata Withríngton. 

CCLXXXIX. Os frades de Santo Antonio, Fr. Melchior 
de Santa Catharina e seus companheiros, fundaram em 
Olinda em 1585 a sua primeira casa ; e os carmelitas 
em 1589. Em 1587, u mesmo Fr. Melchior, com mais 
dons companheiros, deram começo a fundação elo con
vento de S. Francisco na Bahia de Todos os Santos. 

CCLXL. Por ordem elo Dr. Bartholomeu Simões 
Pereira, os religiosos de Santo Antonio elo Rio de J a
neiro, tomam posse da capell a de N. S. ela Penna, 
ou ela Penha, na capitania elo Espírito Santo, fundada 
pelo servo de DJmH Fr. P ed?""o Palacios, leigo fran
ciscano, natural da Hespanha, q ne se passou ao Brazil, 
em 1558, e desembarcando na capitania elo Espírito 
Santo, escolheu o monte ela Penha, em cuja base con
struiu uma choupana, onde vivia em fervorosa oração, 
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e no emprego de catechisar os índios, e depois sobre 
o monte construiu uma capella, qne no principio · teve 
o nome de .Ennida das Palmei•ras j e mai·s tarde os 
religiosos franciscanos, ampliando o edificio, construíram 
de 1640 em diante o convento da Penha, alli existente. 
Fr. Palacios, vivendo na villa ·do Espírito Santo dezesete 
annos, foi e:ncontrado morto, de joelhos, no dia 2 de 
Maio de 1575, sendo depois trasl1( ~ .4 os seus ossos 
para a igreja dos jesuítas da ciq<íue da.> ' ictoria. 

' .. o . . 

CCLXLI. Tendo os officiae::., ~· m hoara ele S. Vi-
cen" d 'd d J , '6-SScoll' .r fi ue pe 1 o au pa, re ose · ro ··1eta, que zesse 
mosteiro ele sua ordem na. vih~ Cí8r }brto de Santos, . 
o qual fez uma pequena casa, em presença elas · cir
cumstancias, e apparecenclo alli o padre Christovão de 
Gouvêa, visitaclor elos ;jesuítas, no d!ia 17 de Março .de 
1585, na casa ela camara o cnpitào-m6r J eronymo Leitão, 
e bem assim Diogo Rodrigues e Simão Machado, ve" 
l'eadores João Franco, juiz orclinario e Alonso Palaes, 
procurador elo conselho, e o tabellião Antonio ele Siqueira, 
foi traçado pelo irmão Francisco Dias para a ftmdação 
do collegio de J esns, o que logo teve começo a men- · 
cionada fundação. 

O iinporta.nte documento, donde extrahi esta noticia, 
o copia integralmente Azevedo Marques nos seus Ap01i: 
ta.merdos HistoT'icos de S. Pa.ulo. 

CCLXLII. Martim Affonso de Souza, antes do seu 
embarque, ordenou que os índios, que mataram os pri
meiros explóradores elas minas ele ouro de Cananéa, 
fossem p~nidos, com mão armada: e nomeou capitães 
de guerra os fidalgos ·Pedro de G6es e Ruy Pinto~ e 
mais tar'ie, diz Fr. Gaspar da Madre de Deus, appareceu 
no _ archivo da camara ele S. Paulo uma petição dos 
moradores de Santos e S. Vicente, na qual requereram 
os povos destas duas villa:;~ ao capitão-mó~· .;reronymo 
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Leitão, no .anno .de 1585, que se declarasse guerra aos 
Carij6s, · assignala por motivo clellá ter morto aquelle 
gentio no . espaço de qoarenta annos mais de cento e 
cincoenta europeus, assim portugnezes como hespanhoes ; 
tirando · a vida com feroz barbaridade, induzidos por um 
hespanhol, a clous missionarios jesuítas (Pedro Corr&a 
que livrou os indios da escravidão em 1554 e João de 
Souza) ; assassinando oitenta homens, que Martim Af
fonso clespachá:1: para o sertão a descobrimento d,e minas, 
por cujo motiv e ltlt~enára o dito governaclor, quando se 
ausentou para o . ', que se continua~se a guerra pelos 
fidalgos Pedro ~ ,., . ~. e Ruy Pinto. 

QCLXLIII. Chegando á cidade ele Olincla a noticia que 
os Pitaguares se juntavam nas proximidades elo forte 
da.· Parahyba, fazendo cercas de madeira mui rija, e 
qué no forte havia muitas molestias devidas a má qua
li!lac1e elo sitio, não se deram logo as providencias ; mas 
em fins de Janeiro de 1585, vindo directamente nova 
participação elo estado de aperto em que se achavam, e 
queixas contra o chefe indio B1·aço de Peixe, o ouvidor 

·geral JYiartirn Leitão, e o ouvidor ela capitania de Per
nambuco Francisco do Amaral, dt- accordo com a camara 
ele Glinda, o bispo, o capitão D. Felippe de Moura 
CavaJcante e seu . fi.lho Antonio Cavalcante, o provedor 
da fazenda, os capitães Gaspar Dias MrJraes, Ambrosio 
Fernandes, Simão Soares, Simão Falcão, Jorge de Car
valhv,. João Paes, capitão do cabo ele Santo Agostinho, 
João Velho elo Rego e Pedro L opes ele Souza, reunindo 
gente, se partiram para. a. Parahyba, indo como general 
o ouvidor Martirn Leitão; e cheganclo junto ao rio Ta.bori, 
enc<?ntraram uma grande cerca mandada fazer pelo chefe 
Braço de Peixe, guarnecida por tres mi l índios, e como 
já era noite, e en~ontrassem um alagadiço, no dia seguinte, 
entrando o exercito a poder ela força dentro da cerca, 
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bateu o llllmigo, e o resto fugiu apupando os nossos ; 
mas como levassem bons línguas, en.tre os quaes o padre 
Jeronymo Machacl:G, dirigindo-ihes a palavras os aquie
taram, mas o Braço de Peixe não se accommodon em 
fazer . pazes. 

No dia seguinte, depois da missa, entraram em com
bate, ~ carregando sohl'e o outro cercado, foi logo quei
mado· e dispersos os Pitagnares, chegaram ao forte, onde, 
depois de se darem as providencias, .o ouvidor geral 
subiu pelo rio Parahyba, com oitenta homens e muitos 
índios rnanços, e da parté do snl escolhendo sitio para 
a pov.oação não a levou a effeito por não virem pre
parados ; mas o ouvidor geral para garantia do forte 
mandou . os capitães Francisco Barreto e Simão Falcão 
com trezentos· homens a cavallo e a pé á Bahia d~'L 

Traição ver se existiam frq.nce~es, 8 os não encontrando 
Voltaram. 

No 1. 0 de Junho do mesmo anno: o ouvidor geral 
Martim Leitão voÜou com o exercito para Olinda. Aqui 
combinaram entregar o commandq do forte da Pa:~;ahyba 
a Pedro Lopes de Souza, com o ordenado de cincoenta 
cruzados por mez ; mas chegando a noticia de que os 
hespanhoes faziam desordens no forte, se mandou vir 
presos o alcaide Fmn,cisco Costrejam e os hespanhoes, · 
e foram remettidos para a Hespanha. Os índios fizeram 
Pazes com o capitão João '.Favares, ;juiz de orphãos de 
O linda, no dia de Nossa Senhora das Neves, e este com 
Fructuoso Barboza, reediticou o forte e concertaram o 
da Pha ela Cam bô~L. · 

Ma'rtim Leitão,· diz a chronica manuscripta, no anno 
seguinte de 1586, voltou de novo á Parahyba, levando 
bois, vaccas, porcos, cabras,: ~')te., para criação, e o mestre 
elas obras de El· rei, Dna:çte Gomes, J uão Teixeira e 
0 llt.ros o:fficiaes de pedreiros e carpinteiros, e depois 
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ele escolher sitio, perto do ribeiro Jaguaripe no dia 
4 ele Novembro ele 1586, mandou fazer um forno e 
marcou a área elo forte com cento e cincoenta palmos 
de vão em qnadra. e lançou os alicerces e constrnin o 
forte ele pedra, e cal, qne depois se chamou elo Cabedello. 
Em seguida fundou a povoação ela Parahyba elo Norte, 
e ;\, igreja para matriz, consagrada a Nossa Senhora 
elas N evP-s, em memorla do dia da mesma Senhora, e,m 
que João Tavares fez as par-es com os índios Pitagnares. 
(Chronica mannscripta inedita ela Parahyba elo N orbe). 

CCLXLIV. Gabriel Soares, tratanci.o elo augmento e 
prosperidade ela Bahia, fez sentir que na Bahia pelos nn
nos de 1587 éxistiam duzentos e quarenta carpinteiros 
empregados na construcção das casas e ed!ificios, e na con
strucção de embarcações, bem como cincoenta tendas de 
ferreiros, com sen s offi.cia e~ . 

Havia nesse tempo na Bahia dons mil colonos europeus; 
qÚatro mil africanos, e seis mil índios civilisados . 

. CCLXLV. A primeira igreja ele S. Franeisco que houve 
no Brazil foi a que erigi'rmn os clous religiosos C]llé vieram 
na segnnda expedição (11503) em Porto Segnro, cujos Te

ligiosos foram mortos pelos inclios no dia 19 ele Junho ele 
1505. Em 1515 chegaram ao mêsmo lngar dons missio
na.rios italianos, e achando a igreja deram começo á ca
techese, e nm delles afoga,nclo-se ao passar um rio, 
ficon -lhe com o nome de do elo FTacle. 

No 1. 0 de Janeiro cle -1585, o geral elos cápuchi.nhe>s, 
Fr. Francisco Gonzaga, por petlido do clonatari0, mandou 
para Pernambuco os padres F r. :B,rancisco ele S. Boa
ventura., Fr. Francisco dos Santos, Ft·. _-\.ffonso ele Santa 
Maria, Fr. Mrnrwel da Crnz, Fr. Antonio ela Ilha, o co
rista Fr. Antonio elos Martyres e o leigo Fr. Francisco 
da Cmz, todos sujeitos a Fr. Melchior ele Sa.nt,a Cathft
rina, os quaes foram bem recebidos no dia 12 ele Abril de 
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1585 pelo govemador de Pernambuco Jorge de A:lbu
querque Cotüho e pelo bispo D. Fr. Antonio Barreiros 
que então alli se achava; e no mesmo dia deram começo a 
fundação do convento de Olincb, }Lntes villa de Morin. 

O bispo, desejando igual beneíieio para a Bahia, em 
1587, trouxe comsigo para esta cidade Fr. Melchior, Fr. 
Francisco de S. Boaventura e Fr. Francisco da Ilhru, os 
quaes, residindo com elles vinte dias passaram a morar 
em uma casa coberta üe palha, que existia no lugar onde 
foi fundado o convento actual, ;junto a qual havia uma 
ermida consagrada a S. Francisco. O terreno onde iam 
fllndar o convento pertencia á cama,,ra; mas Antonio 
Fernandes, morador na ilha de Maré, appareceu dizen.do 
Pertencer-lhe, por lhe haver seu sogro Pedro Cintra 
lhe cloaclo em dote, e em vista elo titulo que tinha havia 
feito algnmas casas e bemfeitorias, e então pant termi
nar a duvida o bispo comprotl por duzentos crnzados as 
hemfeitorias, e por setenta mil réis, comprando outra 
casa a Cluistovão · A~berr.az, em 24 de Outubro de 1589, 
fez doação aos reUgiosos, os quaes com o auxilio dos 
Povos construíram a igreja e o convento. 

Carecendo o convento demais terreno para acerca, com
praram a Martim Affonso Moreirao terreno preciso por tre
zentos e cinéoenta mil réis, em 5 de Dezembro de 1622 .. 
O convento principiou em 1587 e levou qnasi dez .annos 
etn trabalho para ser conciu!do; e como com o tempo já 
fosse pequeno para o pessoal dos religiosos, i·esolveram 
fundar ont.ro, lançando-se a primeira perh·a no dia 20 ele 
Dflzembro de 1686, e no dia 3 a~ Ontubro de 1713, dia da 
festividade ele Santo Antonio de Argnirn, depois ele bento 
pelo arcebispo D. Sebastião Monteiro da Vide, foi aberta 
a igreja e accommod ~ldos os religiosos em sna nova casa. 

A frente da igreja primitiva olhava para o orien.te, e a 
Porta lateral ficava correspondendo á porta principal da 
sumptuosa igreja ele hoje. As obras de tol'llo, est.antes, 
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caixões e cadeiras fo.ram feitas pelo religioso leigo Fr. 
Luiz ele Jesus, filho daq nella provineia. 

CCLXLVI. _'-\ ordem terJeira de S. Francisco ela Bahia 
foi estabelecida no eÜa 4 ele Setembro ele Hi35, por anto
risação ele Fr: Pantaleão Baptista; e a igreja ela ·ordem 
teve principio no 1. 0 ele J ~~neiro ele 1702, sendo ministro 
ela ordem o C-)ronel Domiúgos Pires ele Cnrvalho, le
vando a constrncçã.o nm anno, cinco mezes e vinte · e dons 
dias. Passados cento e vinte e quatro annos, achanclo.·se 
a igreja arruinada foi reedificadn, começando as obr:1s em 
1827, e em 30 ele J nnho ele 1.835 foi ella benta pelo gnar
cliã.o F r. Luiz elo Menino J esns, celebrando-se a festa do 
padroeiro no dia 4 ele Julho elo mesmo anuo. (Vicl. Jct
boatão e as Memorüts Historicns de IgnaC'io .AcC'ioU.) 

CCLXLVII. O hospita.l ela ordem, na ma elas Larangei
ras, teve lugar em 1802, em uma casa ela mesma rua, sendo 
a~erto no dia f) ele Ontlibro ele 1806. O novo hospital, na 
rna do Jogo elo Carneiro, teve principio no dia 8 ele Outu
bro de 1848, e recebeu os irmãos 110bres da antiga casa 
no dia 3 ele Junho ele 1860. 

CCLXLVIII. O cemiterio ela ordem terceira foi edifi
cado na qninta dos Lazaros e prindpiou a fnnccionar 
em 16 de Setembro de 1856. 

CCLXLIX. O hesP'ic'i,o da Boa Via.gem fui erecto em 
1712, em terrenos doados por escriptura ele 18 de Março 
ele 1710, por D . Lourença Maria, então possuidora de 
todas as terras de Itapagipe. 

O co·nvento ele S. F?·ancisco de Se?',Cjipe do Conde, come· 
çado em 1618, no siLio ele Ma,rajú, e depois mudado para 
a villa ele S. Francisco, em terreno doado por Gaspar 
Pinto elos Rejs e sua, mulher D. Isabel Fernandes por 
escriptura passada ern 1629, e como fosse pequeno o hos
pício foi levantado ontru convento que ficou conclniclo 
ern 1649; e como ainda fosse peq~eno augmentou-se, cnja 
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. obra ficou concluída no dia 25 ele Março ele 1722 .. Este 
convento tem ordem terceh·a fLUi.clac1a antes de 1700. 

O convento de Paraguassú teve começo .em 1649, em ter
reno doado pelo padre Gouvêa,·para nm pequeno hospício,. 
ll1as em 4 de o .utubro de 1658 fui lançada a primeira 
pedra ::lo famoso convento actual. 

O convento de Cayrú foi fundado em 1654, em terreno 
doado por Bento do Salvador, casado com Isabel Gomes .. 

CCC. .Até 1647 . conservou-se a cnstodia cl0 Bra· 
zil sujeita a ele Portugal~ mas por patente deste anuo 
ficou a ;provinciá francisc<ma do Brazil separada da de 
Portugal, cujo acto foi confirmado por Innocencio X . 

CCCI. Ás . cluas províncias fnmciscanas da Bahia e 
Rio de Janeiro separaram-se em 5 ele Março . de 165~, 
cnja separação foi confirmada por Innocencio X, pelo 
hl'eve ele 15 de Julho ele 1675. 

Os conventos que ficaram sujeitos á · casa centra'l da 
Bahia i' oram os de Nossa Senhora das Neves de Olinda, 
0 de Santo Antonio de J narassú, o ele Santo Antonio da 
Parahyba, o cl!e Santo Antonio elo Recife, 0 de Santo 
Ar-ttonio ele Pojnca, o ele S. Francisco de Serinhaem, o de 
Santa Maria Magclalena das Abgôas, o ele Nossa Senhora 
ela PorciuncuJa elo Pen~clo, o ele S. Francisco da capital, . 
0 de S. Francisco ela vHla c'Jie Sergipe elo Conde, o de 
Santo Antoni·o ele Paraguassú, o de Santo Antonio de 
(\Jayrú, e o do :Bom Jesus, ele Sergipe ele El-Rei. 

. CCCII. Missão da Santíssima Trindade de Mossacorá 
fanclacla em !1639- a ele Santo Antonio de Itapicurú, fún
dada no mesmo anno; a de Santo Ari1aro elas Alagôas; a de 
Nossa Senhora das Neves elo Say, fnnclncla em 1697; a de 
Nossa Senhora do Pil~r etill Co ri pós em 1702 ; a de Nossa 
Senhora elo O', em Sorobabê, 1702; a de S. Francisco no 
Curral dos Bois, 1702; a l1e Nossa Senhora da Piedade; 
a de Nossa Senhom elos. Remeclios, no Pontal, 1702 ; a 
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de Nossa Senhora fias Brotas, no .J oazeiro, 1706 ; a do 
Bom J esns, em Jacobina, 1706 ; a de Nossa Senhora da 
Conceiçã.o, em Aricobé, . 1741; a de Santo Antonio, em 
Pajaú, fundada ém 1741. 

CCCIII. Convento do Senhor Bom Jesus da Ilha - o de 
S. Boaventura, em Santo Antonio de Sá; o de S. Bernar
dino da Ilha Grande; o de Nossa Senhora do Amparo, 
da ilha de S. Sebastião; o de Santo Antonio, ele Santos ; 
o ele S. Francis.co, de S. Paulo ; o de Santa Clara ele 
Tan baté ; o de S. Luiz de Itú; o de Nossa Senhora da 
Conceição de Itanhanhem ; e alguns hospicios. (Vid. J a· 
boatão orbe seraphico, Ignacio Accioli, Memorias Histo
ricas da Bahia, e Fr. Apolinario da ·Conceição, manus
cripto 1730.) 

No convento de S. Francisco da Bahia floreceram 
var~es de eterna memoria, por seu vasto saber e virtudes, 
insignes theologos, poetas, historiadores, e oradores, e 
~ntre elles acabamos de perder o meu douto collega e 
amigo o eloquente orador sagrado o padre mestre ]1 r. 
Raymundo Nonnato da Madre de Deus Pontes. (Vid. o 
meu Brazil Hist. ; e a chronica manuscripta que possu0 
elo c'onvento ele S. Francisco da Bahia.) 

CCCIV. Pela morte do governador Manuel 'l'elles Bar
reto, em Março de 1587, toca v a o governo geral ao bispo 
D. Fr. Antonio Barrei-ros, e ao provedor-mór ela fa2lencla 
real Christovão de Banos, que se achava colonisando . · 
por esc;e tempo a capitania ele Sergipe ele El-Rei. Fran
cisco Giraldes, chefe da capHania de Ilhéos, sendo no
meado governador geral do estado do Brazil, não pôde 
tornar cont:=t do governo por estar a Bahia bloqueiada 
pelo commocloro Withrington, bloqueio que durou 
semanas, e por isso renunciou o governo. 

, CCCV. Por alvará de 21 de Agosto de 1587, manda 
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El-rei que os indios christãos, por quinze annos, não pa
guem dizimas pessoaes e reaes, etc. ( M. ined.) 

CCCVI. Tribo de índios, que se estendiam entre as 
zonas da ilha de Cana.néa e o rio dos Patos, em Santa 
C9.thaTina, os quaes, fazendo alliança. com os Tupis e 
Guayanazes, por di versas vezes a tacaram a. povoação de 
S. Vicente e a ele S. Paulo, tendo, em 15?1, :rp.orto aos 
oitenta homens que Martim Affonso de Souza mandou 
ao interior a descobrir minas ele ouro. Depois mataram 
eento e cincoenta homens e dons missionarios. Em 1585, 
os moradores de Santos e S. Vicente fizeram uma repre
sentação ao capitão-m6r J·eronymo Leitão, loco-tenente 
do d~natario da capitania, para q ne se fizesse guerra 
aos Carij6s, em vista das aggressões e mortes praticadas 
Por elles. 

CCCVII. O padre jesnita Fernão Cardim, fallando do 
collegio da Bahia em 1585, o descreve dizendo :--Os padres 
têm aqui collegio novo qnasi acabado ; é uma quadra for
lllosa, com boa capella, livraria, e alguns treze cubículos, 
~s mais delles têm as janellas para o mar ; o edificio 
e todo . de pedra e cal que é tão boa como a 
de pedra d·e Portugal, os cubículos são grandes, os 
Portaes de pedra, as portas ele angelim, forradas de 
cedro ; das janellas descobrimos grande. parte da bahia, 
e vimos os cardumes c1e peixe, e balêas anelar saltando 
n'ugun, os navios estarem tão . perto, que quasi ficam 
á falla ; a igreja é capaz, bem cheia ele ricos orna
mentos ·de damasco branco e rôxo, veludo verde e car
rnisim, todos com téla de ouro, tem uma cruz e thuribulo 
de prata, etc .... 

A cerca é mui gnmde, bate o mar nella, por dentro 
se vão os padres a embarcar, tem uma fonte perene de 
boa agua, com um tanque, onde se . vão recreiar; está 
cheia de arvores de espii1hos, etc., etc .... 
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CCCVIII. D. Catharina Alvares Paraguassú, viuva de 
Diogo Alvares Conêa Cara.murú, uo dia 16 de Julho 
de 1586, na povoação do Pereira, suburbio da cidade 
do Salvador, Bahia de Todos os Santos, por escriptura 
publica fez doação ao mosteiro de S. Bento d.a Bahia, 
e aos religiosos delle, da ermida de N. S. ela. Graça., 
fundada por ella e por seu marido, e terras da mesma, 
para patrimonio, sómente com os encargos ele se lhe 
resarem missas. A escriptura foi lavrada na p.ovoação 
ela Villa Velha, pelo tabellião Domingos ele Oliveira, 
estanclo presentes o padre Luiz da Gram, com o irmão 
João Alves! jesuilins e interprP.tes, Antão Gil, genro, e 
Paragllassú, o abbade Fr. Antonio Ventura, Antonio 
Pereira, procurador da ordem de S. Bento, o vígario 
da Victoria, padre Ni.colau GonçalveR, assignando a 
rogo de Ca.tharina Alvares ParagllaSRÚ, Sebastião de 
Brito, morador na mencionada~ povoação. (Vitl. a es
oriptura e mais documentos authenticados no 1. o tomo 
da segunda serie do meu BTazil l-Rst. da pag. 121 
em <liante.) 

CCCIX. D. Catharina Alvares Paragnassú fez doação 
da capella e terras da Graça que possuía, sitas 
na Villa Velha, na cidade ·do Sal vaclor e Bahia ele 
Todos os Santos, á m·clem do patriarcha S. Bento, no 
dia 16 de Julho de 1586, sendo a escriptura passada . 
em casa de D. Catharina Paraguassú, nn : povonção 
do Pereira (Victoriaj, pelo tabellião Domingos de Oli
veira, e interpretes ele D. Catharina os línguas o irmão 
jesuíta João .A.lves e padre Luiz da Gram, jesuíta, e 
aceitante o padre abbade do moste~ro Fr. Antonio Vtn
tura, da ordem do bemaventurado S. Bento, assignando 
por ella Sebastião de Brito, morador da povoação, que 
bem a entendia, e como testemunhas da doação assi~ 
gnara.m varia~:? pessoas das principaes da cidade. (Vid. 
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estes docn.mentos preciosos das pags. 1 ~M a . 128, no 
tomo 1. o ela 2. n parte elo meu B1·azil Hist . de 1866.) 

CCOX. Por alvará de 21 de Agosto de 1587, manda 
El-rei ao governador geral e ao provedor-mór da fa
zenda, que dêm aos índios, que descerem elo sertão, 
terras ele sesmaria, para elles plantarem e se repartirem 
em alc1eias, cujas terras lhes serão duelas por medição, 
e se lançarão nos livros elas camaras elas capitanias do 
Brazil, com a declaração elas confrontações, etc. ( M. 
ined.) 

CCCXI. Braz Cubas, morador na villa ele Santos, 
c~ncecleu a .Fr. Pedro, religioso carmelita., terras su:ffi
Cientes para fundar o seu convento na villa ele Santos, 
sendo este o primeiro convento que se funclou nas ca; 
Pitanias do sul. · 

CCCXII. A villa de S. João dê Cananéa, situada em 
Uma ilha dentro ela barra do mesmo nome, teve prin
cipio em 1587, na a.lcleia onde o padre Pedro Corrêa, 
discípulo do padre José .Anchieta, baptisou grande nu
lnero de índios Tupis em 1554 ; e as chronicas jesuíticas 
não dizem quem foi o seu fnnclador. 

O nome ele Bahia ci.e S. João de Cananéa lhe foi duelo 
Por Christov ão J acq ues, por ter sido no dia ele S. João 
que este navegador portuguez, o l)I"imeiro que nella 
entrou, lhe deu este nome, e p or isso a sua matriz foi 
consagrada a S. João de Cananén. As cordilheiras são 
auríferas, e as suas minas foram lavradas por múito 
tempo. 

CCCXIII. El-rei D. F elippe, em 23 de Fevei:eiro de 
1587, fez publicar a lei hmn::mitarin prohibindo o cap
tiveiro dos indi.os, e determinando que lhes sejam pagos 
C)s seus serviços, sem violencia, de acôrdo com o regi
n1ento neste sentido, etc. ( JJ1". ined.) 

Crmo~J:CA GERAL SIW. XVI. -10 
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CCCXIV. O pirat,a inglez Edward Fentou, que andava 
nos mares do Brazil, vem com dons galeões armados em 
guerra ao porto de Santos, com o fim ele roubar a povoa
ção em 1587, mas indo sobre elle o almirante hespanhol 
André Hygino, que· a esse tempo bordejava com suas 
náos em frente de S. Vicente, o obrigou a retirar, não 
conseguindo o seu intento . 

. CCCXV. Pelo alvará de 21 de Março de 1588, foi 
nomeado o Dr: Luiz Machado de Gouvêa l)ara servir de 
chanceller da relação elo Brazil, com trezentos mil réis 
em cada um anno, pagos em trimestres; os quaes, come
çará a vencer do dia que l)artir de Lisboa ; etc. ( M. 
'inecl.) . 

Abaixo deste alvará está uma nota do dia 5 de Julho 
ele 1591, que diz o seguinte : Passou-se provisão para 
o thesoureiro da casa da Inclia pagar ao Dr. Luiz Ma
chado, contendo neste registro, duzentos e oitenta e 
sete mil e quinhentos réis, elo ordenado nelle marcado 
que havia de haver no Bra:d l, com o cargo de chan
celler, o qual lhe montou haver do tempo que par
tiu para o Brazil, e tornou a arribar á esta cidade 
ele Lisboa, como mais largament;e é declarado nesta 
provisão, que foi feita em L~~boa a 5 ele Julho 
de 1591. 

CCCXVI. A igreja matriz ele S. Paulo (e depois Sé 
episcopal), foi a segunda igr.e:ja edificada em S. Paulo 
em 1588, a qual se arruinando com o tempo, no mesmo 
lngar ela igreja primitiva, no dia 5 de Abril ele 1745, 
foi construída a que ora existe a custa de o:ffertas elos 
fieis, e sob a clirecção elo vigario padre Matheus Lou
renço de Carvalho, em cuja administração, em 1754, 
.foi construido o frontispicio, :fi.ca.nclo concluída em 1756 
ou 1757, com o auxilio de trinta mil cruzados que mandou 
dar a corôa de Portugal. 
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CCCXVII. Tendo falleçiclo em Março ele 1587 o go
vernador geral elo Estado, Manuel Telles Barreto, e 
tomando conta ela administração interinamente o bispo 
D. Fr. Antonio ele Barreiros, e o provedor-mór ela fa. 
zenda real Chdstovão ele Barros, foi invadido e assolado 
o ·reconcavo ela Bahia, em 1588, durante seis semanas, pelo 
pirata inglez Withrington, em clesaffronta á rainha Izabel 
de Inglaterra, que se achava em clesharmonia com 
Felippe II ela Hespanha. ( llfemorias .1-Rst. da Balda, 
por Ignacio Accioli.) ·. . 

CCCXVIII. Por alvará ele 17 ele Março, sua alteza fez 
mercê a Francisco Gomes, moço ela camara ela infanta 
D. Maria, elo officio ele proveclor ela fazenda real ela 
capitania elo Espírito Santo, por tempo ele tres annos, 
na vacante elo provido, com o ordenado contendo no 
regimento, etc. (llf. ·ined.) 

CCCXIX. A Ilha das Cobras, na bahia elo Rio ele 
Janeiro, em frente elo mosteiro de S. Bento, chamava-se 
e1n 1570 Ilha ela Madeira, por se tirar nella muita para o 
concerto elos navios; e como nos matos havia innnmeras 
cobras, trocaram-lhe o nome para o âe Ilha elas Cobras, 
que pertencia por sesmaria a um aleiTo chamado João 
G~tte?Tes. Como este tinha dividas e se havia ausentado 
em 11 ele Setembro ele 1589, é arrematada em praça 
clCJs ausentes por quinze mil e trezentos réis pelos re
ligiosos ele S. Bento, e mais tarde se mandou levantar 
a fortaleza que nella existe, seguindo-se o risco elo en
genheiro José da Silva Paes, ficando o mosteiro com 
a posse e domínio ele todas as terras que ficassem fóra 
das muralhas e fortificaç.ões. 

(Notas extrahidas de um antiqnissimo manuscripto.) 

CCCXX. Affonso Sardinha, natural ele S. Paulo ·e 
filho de Affonso Sardinha, natural ele Portugal, foi o 
primeiro descobridor das minas de ouro, prata, ÍPITO 
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e aço em todo o Brazil pelos annos de 1589, nas serras se· 
gnintes : I,quani1nbabct on Mantiq neira ; La,qôa elo Ge
ntldo j Ia1·a,rruá (onde falleceu) ; Vot?J,r'lt?W j Byutçoiaba, 
(onde l_)OZ dous engenhos ele fundição). Affonso Sar
c1inha es·tanclo muito rico, fez testamento, no sertão, em 
1604, escripto pelo padre João Alvares. Seu pai ainda 
vivh em 1615, porque neste anuo fizerr.m elle e sua 
mulher ·Maria Gonçalves doação por escriptura éle 9 
de J anho, de grande parte ele seu::; bens -ao .collegio 
dos padres ela companhia ele J esns em S. Paulo. (Vid. 
a obra ele Azevec1o Marque~ . .Apontamenios Ii:lst.) 

CCCXXT. Pr . Gaspar da Madre ele Deus conta, 
que José Adorno: li'rancisco Adorno, e Paulo Dias Aclol'l1o, 
todos irmãos e naturaes ele Gen0va, vindo para S. Vi
cente, Paulo Dias Adorno passou-se para a Bahia, 
onde casou com uma, elas filhas de Diogo Alvares 
Cararnurú, e a sua descenél.encia entra no numero elas 
faniiUas principaes daquella capitania. O padre Vas
concellos diz, que era fiêl::ügo, e a sens irmãos Prancisco 
e J csé distingue com o caracter ele nobres genovezes. 
José Adorno casou com Catharina Monteiro, seiJ.do este 
o genro do dito Chris-tovão Monteiro, ele qL1em falia 
o capitão-m6r ele Santo Amaro, AntoniO Rodrigues ele 
Almeida, quando diz na sesmaria do sogro: e e'lt sa
be?· ser 'ttrna pessoa noMe e de QWt.l'iia possibiUclacle, e 
casado ern a ter?"Ct, e te?· filho, e filha já casctdo, ou
tTo 8i1n, corn pessoa rn:wito nobTe e de 1n1.titajazenda. 

Elle e sua mulher fnnclaram e dotaram na villa 
de Santos a capella de N. S. da Gmça, que depois 
doaram_ aos religiosos do Carmo, aos 24 ele Abril ele 
1589, com a pensão de quatro missas resadas, nn.s festas 
do nascimento, pmi:ficação, annunciação e assumpção 
ela Senhora, e uma cantada, com suas vesperas, no 
dia do orago da igre;ja. Tambem fundaram a capella 

., 
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de Santo .A?naro na ilha de G'ltaibe .... Deste casal 
e de Francisco Adorno ha muitos descendentes. O men
cionado José Adorno morreu com mais de cem annos. 

CCCXXII. O historiac1or Azevedo Marques, referindo-se 
a Pedro Taquesc1e ~-1..lmeic1a, diz que este precioso archivo 
fôra consumido em gmn:.1e parte nos fins do seculo XVII, 
Por um inceuc1io, que lhe ateou a demencia de Manuel 
Vü=üra Collaça, victima de mmi paixão amorosa. 

Anteriormente, ele 1589 a 1591, já havia sido quei
lhado e eles tnüc1o pelos inglezes, que assaltaram a po
Voação de S. Vicente. 

CCCXXIII. Ap esar ela renuncia feita por Vasco Fer
nandes Coutinho e aceita por Mem de- Sá, a capitania 
Passou ao filho do primeiro elonatario, Jorge de Mello ; 
e como es te não viesse ao Brazil e morresse sem sue
cessão, veiL1 tomar conta da capitania Vasco Fernandes 
Cou tinho, filho naturrtl, porém legitimado, elo primeiro elo
Ua tttrio Coutinho; mas como fallecesse Am 1589, na villa ela 

. Victoria, em seu testamento feito em 5 de Maio ele 1588, 
tomou conta c1o govemo ela capitania sua mulher D. Lniza 
Günalda, filha ele P edro Alvares Corrêa e de sua mulher 
D. Catha1·ina Grinalda. D. Luiza Grinalda, não ;tendo 
Pratica da administração, convidou ao capitão de orde-. 
Uan<}as, Mig uel de Azereclo para ajud.al-a; mas decla
l'ando-se, que o direito ele senhorio da capitania per
tencia á Francisco ele Aguiar .Coutinho, D. Luiza Grinalda 
en1 1593, se retiron para Lisboa, ficando na governança 
da capitania o capitão Mignel de Azeredo. Foi por 
esse tempo, que o 11irata Thomaz Cavendisch, assaltou 
a villa da Victoria, entrando, sem se esperar, na bahia 
do Espírito t;anto. 

CCCXX IV. Gabdel Soares conta, que no seu tempo 
(1550 a 158\J), alguns inoradoree ela cidade do Salvador 
e seu termo eÍ·am já. mui ricos, em bens de raiz, 
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peças de ouro e prata, jaezes de ca vallo e alfaias ; e 
qne muitos homens possniam tres e quatro mil cruzados 
em joias de ouro e prata lavradas. Ha na B-thia mais 
de cem moradores, qne têm cada anno, ' de mil até 
cinco mil cruzados de renda, e outros, ainc1a t êm mais, 
cnjas fazenc1as variam desde vinte até se::senta mil cru
zados de vantagem, os quaes moradores, tratam suas 
pessoas mui hont;Mlunente, com mnitos cavallos, criados, 
escravos e com vestidos demasiados, e principalmente 
as mulheres, porqne não vestem senão sedas, por não 
ser a t erra fria, no que .fazem grandes c1espezas, mormente 
na gente de menor condição, porqne qualquer peão, 
anda com calções ou gibão de setim, ou damasco, e trazem 
as mulheres r.r)m vasqninhas e gibões elo mesmo; os quaes 
como tem qualquer por civilidade trazem suas casas muito 
bem concertaclas, e na sua mesa s~rviço de prata ; an
ela~ suas mulheres mui ataviadas ele joias de ouro. 

CCCXXV. D esejando El-rei ter noticias seguras do 
rio de S. Francisco, pelo alvará ele 13 c1 e Dezembro de 1590, 
em consideração aos granc1es serviços que espe~·a lhe 
faça Gabriel Soares de Souza na conqtlista e descobri
mento elo rio de S. Francisco e minas clelle, om o 
encarrega, e assim tambem o trabalho e clespezns que 
seus cunhados e parentes, e mais pessoas que o hão 
de acompanhar e ajudar na dita empreza hão ele fazer 
nella, e por lhes mostrar quanto estimará os serviços 
que nella lhe :fizerem, e a vont,a,de qtle tem de lhes fazer 
mercês e honras, faz mercê a quateo cunhados do dito 
Gabriel Soares e a dons primos seus co-irmãos, indo com 
elles na dita conquista e descobrimento (1o dito rio de 
S. Francisco, do habito ela orc1em de Nosso Senhor Jesus 
Christo, com cincoenta mil réi.s de tença a cabo da 
jornada e fôro de fidalgo de sua casa., acrescentanc1o a 
cada nm com a moradia, a que sua alteza julgar e con-
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forme as definições da dita ordem e fôro, lhes faz mercê 
de doze habitos, com vinte mil réis de tença para outras 
tantas pessoas, que forem capitães nesta conquista, paga 
a · tença de uns e outros, no renclimento da ~esma con
quista, e com a sua nomeação se passará as provisões, 
eLe. (M. ined.) 

Na mesma data em que foi Gabriel Soares de Souza 
nomeado capitão-m6r e governador da conquista, e do 
descobrimento do rio de S. Francisco, lhe fez mercê 
para com pessoas que o acompanharem até fazer a ültima 
povoação do rio de S. Francisco do fôro de cavalleiro 
fidalgo, tendo elles as qualidades para isso convenientes. 

CCCXXVI. Entre as províncias do Imperio do Brazil 
conta-se Sergipe, situada em altura de trinta e nove 
a qna renta gráos de longitude oeste (meridiano de Paris), 
e oüze gráos e meio de latitude sul. Confina com a 
província da Bahia pelo lado do sul, tendo por limite 
divisorio o Rio Real, buscando-se a cabeceira oeste, e 
da.hi pelo poente dividindo pr1r umas serras a buscar 
o riacho Xing6, que vai desaguar no riacho Taman
doá, que faz barra no rio de S. Francisco, que lhe 
serve de limite com a província das Alagôas pelo lado 
do norte, descendo daq uella barra do Tamfl_ndoá até á 
bana elo S. Francisco no oceano. Conta Sergipe cin
coenta e duas leguas ele comprimento, quarenta de 
largura pelo centro, e trinta pela costa, contadas da 
ban-a do S. Francisco ao Rio Real, entre as quaes 
acharo.-se mais tres barras, a do Vasa-Barris, a do Co· 
tinguiba, e a do Japaratuba, não sendo esta ultima 
navegada senão por jangadas e barcaças. Apresenta em 
uma linha parallela com a costa um optimo systema 
ele can.alisação, offerecendo assim um commercio interno 
entre si, e as· duas províncias continantes. O seu ter· 
ritorio divide-se em oito comarcas, que vem a ser a 
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da Estancia, L:~.garto, Itabaiana, Aeacajú, Larangeiras, 
Maroim, Cap6lla e Proprii. E em vinte e tres nm
nicipios que são, além dos nomes já declar<F1os, Vílla 
Nova, PortodaFolha, Japaratuba, Rosario, Santo Amaro, 
Divina Pastora, Nossa Senhora elas Dores: S. Christo
vão, Itaporanga, Simão Diás, L:tgoa-Vermelha., Camp0s, 
Itabaianinha, Espírito Santo e Santa Luzia. Nestes 
mesmos municipios têm sé.de de freguezias com as 
mesmas denominações, e além destas mais seis, 8 vem 
a ser Gerú, Parida, Riachão, Socc<?rro, Pé ·do -Banco e 
Pacatulm, sendo ao toclo vinte e nove freguezias, 
contando -se igualmente no numero elos povoados seis 
ciclac1es que são: Aracajú, capital da IWo"vincia, S. Chris
tovão, Estancia, Larangeiras, . Maroim e Proprii. 

Não tem a pmvincia uma carta topographica regular 
como era para. desejar. O unico trabalho regnlar nesse 
genero é a uarttt hyclrogea,phica ela barra ele Cotin
guiba, · e rios Pomonga e Japarntaba, qne Antonio José 
da Silva Travassos, á expensas suas, fez tirar, sendo 
auxili.ado pelo governo com dons eBg·enheiros os tenente
coroneis João Carlos ele Villagran Cabrita, e Sebastião 
José Bazilio Pyrrho. Dos desenhos desta carta ncha-se 
um no palacio elo governo de Sergipe, e outro no ar
chivo militar ela côrte. 

De.c;cobTimento ele Ser.rflpe 

No anuo ele 1590, Chl'istovão de B::trros, govemaclor 
interino da ca pitanin. ela Bahia, _ fez uma excLusão ao 
norte claquella capitania, constando o seu comboio ele 
duas embarçações ele peq nenas lotações, st>nclo 'acom
panhado por alguns n.migos, 811tre estes Pedro ele Abreu 
Lima, .e Ayres da, Rocha, trazendo algumas praças, 
armamento, e mnni.ções. Soffrenclo nma tempestade no 
mez ele Outubro elo dito anno, foi forçoso abrigar-se 
entrando na barra de Cotinguiba. 
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Presenciada a sua entraàa pelos indígenas habitantes 
cla.quellas praias, e receiosos estes de serem atacados, 
lançaram mão de suas armas e conservaram uma atti
tude de reacção. 

Então o territorio cli vi dia ·se em seis departamentos, 
· sendo os commanclantes ou caciques dessas divisões, 

111o?·ibeça que marcava seu limite entre o rio Itapicurá e 
Vasa-Banis, e Serg-ipe que dividia seu districto entre 
os rios Vasa-Barris e o de Sergipe a quem deu o nome, 
e é um elos que f6.ema a barra d~t Cotinguiba, e o 
seu confluente mais notavel. Siriri, cujo limite era 
lllarcaclo entre o rio Sergipe e Siriri a quem deu o 
nome; sendo este um dos confluentes da barra do Ja· 
Parr1:tnba. Japamtuba, que tinha seu clistricto entre 
aquelle rio Siriri, e o rio Poxim do Norte, confluente 
do do S. Francit:>co. Pacat'ltba, cujo districto era mar
cado pelo dito rio Poxir>1, estendendo-se ao nor1ie até 
0 rio de S. Francisco, subindo a margem direita deste 
rio, até á serra da :rabanga. Pindahybã, que fazia seu 
clistricto da ~erra d3. Tabanga, seguindo o dito rio até 
0 riacho Tamanc1or'i, on:le hoje clividem·se as provín
cias ele .Sergipe e Bahia. 

Tinha lJforib~ca stUL séde na serra da, Miába, entre 
as villas d~ Itabaiana e Lagarto, e Él naquelle lugar 
0Ucle se diz darem -se vestígios ele minas clr~ prata, e ' 
ha na província tradição antiga, ele ter enriquecido um 
descendente claquelle cacique, e do mesmo nome, que 
negociava para a Bahia com prata extrahiela elo dito 
lugar. O cacique. Sergipe tinha seu assento no Ara
cajú. Si1·ú·'i junto á villa elo H.osario, onde foi o En
genho Velho elo Sacco. Japarat?.tba no lugar Canaviei
_rinhas, á margem elo rio J apuraba-mirim. Pcwat'ltbct 
no lugar elo po,roaclo e fl'egnezia des te nome. E Pinda
l~ylJa na ilha ele S. Pedro elo Pm·to da Folha. 

Guarnecidas as praias ele um e outro lado ela barra 
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da Cotinguiba pelos indígenas, e tendo Christovão de 
Barros de saltar á terra, mandou primeiramente um 
língua com embaixada dirigida ao cacique Sel.'gipe. Foi 
respeitado o embaixador, pelo qual mandou Sel'gipe 
dizer a Christovão de Barros, que se retirasse, 8 que 
só depois de morto elle e toéta a sua gente seria então 
cedida a localidade. 

Debalde foram tentados por Christovão de Barros os 
meios brandos e snasorios, o . que tudo sendo eles
prezado por Sergipe e seu irmão Siriri, que guarnecia 
o lado esquerdo do rio, romperam as hostilidades. Na
q uelles ataques morreram Siri ri e muitos dos seus com
panheir0s, e sendo prisioneiros outros com Sergipe, 
veiu este no fim de poucos dias a fallecer, não que
rendo tomar alimentos, desprezando tudo quanto se 
lhe o:ff erecia. 

Observa-se que Sergipe, além ela antoriclacle que tinha 
em seu clistricto, reunia algtuna mais sobre aq nelles 
outros caciques . 

Saltando Christovão de BenTos no Aracajú, e danclo 
disso parte á Bahia, alli se manclou prover do quanto 
precisava. Tratou de levantar naqnelle lugar um po
voado, e de edificar uma uapelli.nha, qne se denominou 
e7Ynida ele S. OhTistovâo, qne era o orago. Emqnanto 
disso tratav;;~. -se assentou Christovao de Bal'ros de viajar 
ao norte daquelle lugar, levanclo comsigo alguns indi· 
genas daq nelles prisioneiros, ou conq nistados, os q uaes 
tratava com esmero, e que se tornaram seus affeiçoados. 

Quando estava no sitio elo finado Siriri, apresenbou· 
se-lhe o Japaratuba acompanhado de doze indios, todos 
armaclos ele arcos e settas. O pequeno numero não in
quietou a Christovão de Barros, e approximando-se 
o grupo em distancia de alguns passos, deu Japaratuba 
um grito, ao q nal lançaram seus soldados as armas ao 

· chão, e bateram palmas, ficando o cacique armado. 
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Christovão de Barros o arremedou, fazendo chegar 
igual nu.mero de soldados á fórma, largando depois as 
armas e batendo palmas . A este reconhecimento eegniu 
J a.paratnba sempre armado, e c1irigindo-se ao gover
nador, este lhe offerecen lingna, e então soube que Ja
paratuba vinha entregar-se e aos seus, poupando a 
guerra. 

Ahi contratou o dia em que o governador, com a 
sua comitiva, devia achar-se no seu aposento, e reti
rou-se mandando guias na vespera elo dia designado. 
Chegando Christovão ele Barros ao aposento de Japa
ratnba, o recebeu este com festim, canticos e toques 
de rud<:s instrumentos, comecloria que constava de 
arroz cosinhado no chão; e caça assada ; bebida qne 
constava ele uma infusão fermentac1a composta ele man
dioca e mel de abelha. Já então os indígenas ele Ser
gipe possuíam mandioca, milho e arroz. 

No aposento de Japaratuba appareceu ao governador 
o cacique Pacatuba, irmão de Japaratul,a, apresen
tando-se com as mesmos formalidades por seu irmão 
praticadas. 

Seguiu Christovão ele Barros á pousada elo Pacatuba 
onde foi recebido com o mesmo festim e banquete pre
cedente, seguinclo clahi até o Porto ela Folha, viajat'lclo 
depois l)ara o sul, domínios de Moribeca sem receber 
hostilidades algumas. 

Fez o governador aldeamentos, aos quaes foram con
cedidos terras, prestou-lhes ferramentas, inctlmbinclo o 
governo clRJs alcleifls a áquelles que já as dirigiam, 
dando ·lhes ti tulos ele capitão-m6r que foram conser
van ~lo seus successores, preferindo-se os descendentes, 
e isto se praticou até a publicação elo decreto n. 426 
ele 24 ele J nlho de 1845. 

Ainda existem inc1ios muito mescl::tdos nas aldeias ele 
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Pacatuba, S. Pedro do Porto ela Folha, Agua-Azed.a e 
Gerú. Na de Japaratuba, apparecendo em 1704 uma 
eped~mia no lugar da aldeia, foi esta desamparada 
pelos índios, senc1o o seu terreno arrematado para a 
corôa . 

. Existem ainda hoje os vestígios da igreja de Nossa 
Senhora do Carmo, e povoado da Cannavieirinha, dentro 
de matos, denominando-se Missão Velha. Fr. João da 
Trindade, carmelita, que naquelle anno curava aquelles 
índios, mudou a, igreja 11ara o lugar que ainda hoje 
se denomina Missão, onde é hoje a villa de Ja_paratuba, 
a qual igreja foi concluída por Fr . Francisco Borges, 
e só resta della as ruínas. No anno de 1824 desappa
receram os indios deste luga r, seguindo os poucos g.ue 
restavam para a Pacat.uba, e eram os índios de Sergipe, 
t?dos da tribu 'l'npinambá. Foi o povoado de Aracajú 
declarado cidade, antes de ser villa, tendo o titulo de 
cidac1e de S. Chrlstovfi.o, e logo declarado Sergipe como 
capitania. Antes de provido o lugar de governador da 
nova cnpitania, exercetl Christovão de Barros essa :in
risdicção, concedendo sesmarias de terras. 

Achmn-se nos livros da camara da antigr1. e~pital de 
Sergipe, hoje cic1ade de S. Clnistovão, o registro de 
algumas destas s~smarias, -dos quaes consta ter sido 
creacla uma alfandega- em Sergipe n::1qn elles tempos, 
encontrando-se verbas nos titnlos que dizem : -Regis. 
traclo na alfandega ele S~rgipe.- Escrivão, Villas Bocts. 
As primeiras sesmarias que se deram foram ao norte 
da capitania. 

A de Pedro de Abreu Lima, ela barra do rio de 
S. Franci~co até a serra da 'l'abanga e dahi procurando 
a nascença do rio Japarabnba, segue por este até sua 
foz. E a de Ayres ela Rocha, qLle consta do terrer,10 
entre o rio J aparatnba e o de Sergipe, exceptuan
do-se as terras dos aldeamentos. Passados poucos annos 
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da creação da: capitania de Sergipe de El-Rei, foi: ' mu· 
clada a sua séde, e o titulo de cidacle de S. Christovão 
para um lugar dentro da barra do rio Poxim do sul, 
que fica um·a legua mais ou menos, a oeste da Atalaia, 
que dá hoje signal a barra da Cotinguiba, e em um 
alto que ele presente se denomina Santo Antonio, pro
:2Cimo ao porto da Areia do dito rio Poxim. Disse o 
padre J aboatão em um dos .seus manuscript0s : -A 
causa da mudança da cicl:ade de S. Christovão tiran
do-se do Aracaj-6. foram molestias indemi.cas, febres in
termittentes, hydropesias ,e molestias ele peito occasio
nadas pelas frequentes constipações, devidas aos ventos · 
desabrjclos e humidos que sopram naquellas praias : 
ainda que tambem se attribna aos receios das excursões 
que faziam os francezes na costa do Brazil, e quizeram 
os h~bitantes da capitania de Sergipe porem-se mais 
abrigados.- Da.quelle lugar do Poxim mudaram os hol
landezes · a cidade de S. Christovão e séde da capitania 
para nm lugar junto ao rio Paramubama, que é um 
ramo do Vasa-Barris, e é hoje aquella cidade de S. Chris
tGvão que foi ca,pital da província até o anuo de 
18515, mudando-se neste anno a séde para. o Aracajú, 
Por influencia do presiclente Dr. Ignacio Joaquim Bar
boza. Que Sergipe era uma capitania independente 
consta de archivos e cartorios antigos não só da antiga 
capital, como dos de muitas das villas, lendo-se em 
livros e autos- Cidacl:e de S. Christovão capitania de 
Sergipe de El-Rei. Depois da independencia do Brazil 
foi dado em duplicata a S. Ch1~istovão o titulo de 
cidaele, como capital d~ província, pela lei de 8 de 
Abril de 1823. Já era assim · Sergipe capitania inde
pendente, porém não tinha em seu territorio um.a fre
guezia, fazendo toda a capitania parte da freguezia ela 
Victoria da cidade da' Bahia, de onde foi desmembrada 
no anuo de 1603, a f.regnezia de Nossa Senhora da 
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Victoria da cidade de S. Christovão de Sergipe de 
El-Rei, tomando a invocação daquella da ;Bahia a que 
pertencia. Expulsos os hollandezes, Sergipe retrogradou 
desapparecendo o governador e ficando o governo por 
alguns mezes acephalo. Então os habitan.tes não tiveram 
o preciso tino para curar o mal que ameaçava a capi· 
tania, que vein afinal metamorphosear-se em uma co
marca da Bahia, de onde principiaram a vir-lhe ouvi· 
dores para 1'eger a justiça, e um governador militar, 
que supposto tivesse qualquer patente, tomava o titulo 
ele capitão-mór governador das armas ; mas em toda 
escripturação publica continuou-se ~ dar o titulo de 
capitania ele Sergipe de El-Rei. Isso porém era uma 
completa allegoria, porque clesappareceram da capitania 
todos os seus foros e prerogativas de que gozava, sendo 
o seu governador um mero E\nviaclo, e mero executor 
das . ordens do governador e capitão general da Bahia. 
Crescendo a população da comarca, e freguezia de Ser
gipe, não sendo possível curai-a do pasto espiritual um 
s6 vigario, tratou-se de edificar uma jgreja, que ainda 
hoje existe, cbm a invocação de S. GonçuJo do Rio de 
Sergipe, sendo plantada perto e ao norte desse rio. 
No anuo de 1634 foi creada a nova fregriezia, de S. Gon
çalo, estendendo-se seu districto desde aquelle Rio de 
Sergipe até o de S. Francisco. 

Nenhum progresso teve o sitio de S. Gonçalo séde 
da nova freguezia, apparecendo mais a:f:lluencia no lugar 
denominado Pé do Banco, á margem elo rio Siriri, onde 
passava uma nova estrada que foi aberta para com
municar-se o littoral com o sertão elo Porto da Folha, 
denominando-se estrada das boiadas. No Pé do Banco 
que ainda hoje não passa ele uma pequena povoação, 
fez-se uma capellinha com a invocação de Jesus-Maria
J os é, ha poucos annos r:eedificada, e para alli transfe
riu-se em 1698 a séde da freguezia de S. Gonçalo, 
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ficando com o titulo de Jesus-Maria-José, e S. Gon
çalo do Pé do Banco. 

Tambem os habitantes da comarca representaram a 
~ecessidade de dividir-se o fôro judicial, e obtiveram 
a fundação da villa ele Santa Luzia do Rio Real. 
Não ha certeza da data da sua creação, mas escrip
turas antigas já .a mencioanam villa desde o anno 
de 1645. 

Teve pouco crescimento o povoado da nova villa, 
Principalmente depois que appareceu o povoado da 
Est.ancia., para onde concorreu n. população, ele f6rma 
que era neste povoado onc1e se aposentavam os ouvi
dores quando iam corrigir aquelle termo, sendo essa a 
razão dn. mudança que se deu da séde da dita villa 
c1e Santa Luzia para a Estancia no anno de 1839. Tam
bem não ha certeza ela data ela fundação da villa de 
Itabajana, porém escripturas e outros documentos an
tjgos já a denominavam villa desde o anno de 1665. 
Foi fundada a villa ele Santo Amaro no a.nno de 1697. 
Eleita a camara desta vma, tratou de plantar a séde 
della no Porto das Redes á margem esquerda do rio 
Sergipe, onde era o ponto mais commercial daquellas 
:Paragens, se,ndo o ancoradouro das poucas embarcações 
que então entravam pela barra da Cotinguiba, vindas 
da Bahia. A isso, l)Orém, se oppôz Antonio Martins de 
Azevedo, proprietario das terras do Porto das Redes, 
onde tinha um engenho de fabricar assucar, a pretexto 
de offender aquella propriedade, · offerecendo, porém, o 
lugar ele sua 'fazenda clenominada-Ayres ela Rocha
meia legua distante do Porto das Redes, paRsando logo 
escriptura ele doação de duzentas braças quadradas para 
a planta ela villa. Não querendo a camara aceitar essa 
doação, suscitou-se uma questão que foi decidida final
mente a favor ele Antonio Martins, por D. João de 
Alencastro, governac1or do Brazil, ordenando _a camar~ 
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de aceitar a escriptura., mandando medir o te:nTeno 
pelo ouvidor ela comarca, Dr. João àe Sá Souto Maior, 
o que tudo foi satisfeito, e isto já no a1mo de 1702, 
data da aceitação e medição. Assim continuou a s&de 
da villa ele Santo Amaro naquelle lugar Ayres da 
Rocha, e onde tendo já mna ermida de Nossa Senhora 
das Brotas, tomou a villa a denominação de Santo 
Amaro das Brotas .. Seguiu-se a c.reação de Villa Nova do• 
Rio de S. Francisco no anuo de· 1733, tendo por titulo 
Villa Nova Real ele El-Rei. Foi tambem cre~da a villa 
elo Lagmto no anuo fJle 1730, sendo, porém, fregueiia 
em 1752. Creon-se outra villa na al~eia do Gerú, com 
o titulo de Villa Nova de Tomar, sem cluvida para 
differençar da Villa <':le Tomar em Portugal. _No decreto 
de sua Cl'eação se determinou que a governança do 
termo se dividisse entre os brancos e os índios, de 
:f6r,ma que havia um juiz ordinario branco, e outro índio 
e os vereadores dÇt camara em igual parte. Quasi a 
maior parte desses índios não sabiam ler, e p0r isso 
assignavam com uma cruz. Isto ainda seguiu-se depois 

· da independencia do Brazil, e veiu acabar depois da 
publicação ela lei do 1. o de Outubro ele 1828. A ultima 
villa da velha comarca, crea:cla clinrante o clominio por
tuguez, foi a de Propriá, desmembrada da de Santo 
Amaro e Villa Nova, e que foi apossàc1a pelo ouvidor 
da dita comarca, Dr. Antonio Pereira Magalhães de 
Passos, no anuo de 1802. Conservou-sP Sergipe desde 
então estaciouario contando até o anuo de 1832 sete 
vmas e uma cidade, das quaes se 'acompanha a antiga 
comarca, que teve di:fferentes capitães-móres governadoFes, 
sendo o ultimo o brigadeir() Luiz Antonio da Fonseca 
Machado, que deixou o governo no anuo de 1823 pela 
elevação da comarca á categoria de capitania indepen
dente da Bahia. Até então a unica obra publica na. 
comarca., que correu por conta do governo foi um qua1'tel 
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militar em S. Christovão feito pelo dito brigadeiro Ma
chado, empregando no trabalho soldados de 2. 6 linha 
e ordenanças. Em Fevereiro dA 1821 chegou: em Sergipe 
0 tenente coronel Cn.rlos Cesar Burlamnqne com a 
carta régia do Sr. D. João VI, elevando Sergipe á ·ca
pitani~ independente da Bahia, nomeado Burlamaque 
seu governador com as honras de capitão-general, e 
attribuições inherentes a esse cargo. 

No mesmo dia da l)Osse de Burlamaqne, na cidade de 
S. Christovão, antiga capital, appareceu o tenente-co
ronel ele 2. 11 linha .José Joaquim Ferreira, e intimou ao 
governador ela Bahia para acclamar-se a constituição 
em Sergipe, que alli já se havia acclamado e jurado. 

Recebendo Burlamaque essas participações em officio 
dirigido ainda ao antigo capitão-m6r, convocou uma 
1'eunião do clero, nobreza e povo. A nobreza nesse 
tempo era representada pela cama.ra e todas as pessoas 
que haviam servido os cargos da govemança elas villas 
e cidades, e o povo representava os homens bons e 
abastados que não perteneiam áquella hierarchia. Feita 
a I'eunião no paço da camara municipal da capital apre
sentou BUl'lamaque o officio elo governo da Bahia, e 
uma expo~ição sua, na qual manifestava o interesse que 
.tomava pela prosperidade ela capitania que lhe havia 
sido confiac1a, mas que não podia cumprir a requisição 
ou ordem do governo ela Bahia, por isso que só podia 
jurar, e fazer jurar a constituição na nova capitíania, 
quando pelo rei lhe fosse mandado. 

A assembléa supposto ignorante, ou pouco conhece
dora da materia de que se trata.va, por isso que até 
alli ninguem se occupa v a da politica, c01n tudo apre
sentava apoio a exigencia., alguns por espírito de novi
clacle somente, e a maior parte por medo das forças 
ela, Bahia. 

Vendo Burlamaque essa · manifestação, disse que não 
ClillONICA GEll>.U. SEC. XYI. - 11 
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queria occllsi'on'ar desordem na capitania, por cuja paz 
tomava o mais vivo interesse, e não querendo tambem 
sua reputação compromettida, depositava o governo nas 
mãos da <;amara, e seguia para o R,io de Janeiro a dar 
parte a seu monarcha daquelle acontecimento, }Jromet
tendo interes_sar-se por aquillo que fosse de melhor para 
Sergipe. ·Então a discussão tomou outro rumo, e afinal 
resolv.eu-se que o governador continuasse, e se enviasse 
uma mensagem a côrte, deixando de acclamar-se a con
stituição, até que voltassem os enviados. Appareceu, 
porém, um embaraço e era não dispôr a capitania de 
fundos publicos, não podendo por isso offerecer ajuda 
ele cEisto a aquelles cl' entre os mais intelligentes que 
deviam compor a commissão, e que eram dos menos 
abastados. 

Mas esse embaraço foi logo removido, offerecendo-se 
Bento de 'Mello Pereira (hoje Barão :la Cotinguiba), 
par:'\ ir á sua custa, exigindo um companheiro, e para 
o que se offereceu o tenente de 2. ;!. linha Manoel Ro· 
drigues do Nascimento. Ficou assim composta a com
missão, e quando se levantava a sessão, á qual tambem 
estava pr9sente o enviado ela · Bahia, rompeu este em 

. exprobrações declarando estar 'ü seu govemo despeitado 
e ameçou ele tomar este vingança. Alli mesmo Burla
marque o fez prender, o qual envütdo tendo amigos 
em Sergipe, onde havia sido muitos annos a;judante de 
2. a linha, pediram por elle, e !foi solto no dia seguinte. 
De tp.do deu Burlamaque parte á Bahia, para onde 
seguiu o tenente-coronel José Joaquim, seguindo tambem 
logo para a côrte a · commissão com as precisas com· 
municações. ·Antes de voltar a decisão da côrte, apre
sentou-se em Sergipe o capitão de 1. a linha Bento ela 
França, com uma força e com a qual cercou o palacio 
do governador e casa de seu secretario maJ· o r José An-' . 
tonio ; fez acclam:;tr e jmar a constituição por ordem 
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do governo da Bahia, e levou presos o governador e 
seus dons filhos, seus ajudantes de ordens, o tenente, 
depois brigadeiro F11ederico Leopoldo Cesar Burlamaque, 
e alferes, depois coronel, Trajano Cesar Burlamaque, e 
o secretario, conduzindo-os para a Bahia, ficando o go- . 
verno entregue ao brigadeiro ele 2.11 linha Pedro Vieira 
ele Mellc., natural da província. Quando a commissão 
ele Sergipe chegou á côrte, já o Sr. D. João VI havia 
se retirado para Portugal, e estava acclamada e jurada 
a constituição no Rio de Janeiro. Voltou a cormnissão 
com ordem a Burlamaque l)ara a acclamação, mas já 
achou tudo consummaclo, e a capitania outra vez redu
zida a uma comarca ela Bahia, e governo estacionaria 
dos antigos capitães-m6res, que assim continuou até a 
época da independencia. ( }.~ 

ADDENDO ~ 

A mudança da villa ele Santa Luzia para a Estancia 
foi poi· decreto geral de 25 de Outubro de 1831. 

Creação ela villa ele Larangeiras por decreto geral de 
7 de Agosto ele 1832. 

Creação da villa dos Campos: e transferencia da villa 
de Tomar para Itabai~ninha pela resolução provin
cial .de 17 de Janeiro de 1835. 

Creação das villas de Santa Luzia, Capella e Porto 
ela Folha pela resolução provincial de 19 de Fevereiro 
de 1835. 

Creação da villa do Maroim pela resolução de 11 
de Agosto de 1835. 

Dita elas viUai3 elo Rosario e Divina Pastora pela 
resolução de 12 de Maio ele 1836. 

Dita do Espírito Santo pela resolução de 20 de Março 
de 1846. 

Dita da Jtaporanga pela resolução de 10 de Maio 
de 1854. 
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Di ta da Lagôa V ennelhrr pela resolução de 20 de 
Fevereiro de 1857. 

Dita de Japaratuba e Nossa Senhora das Dores pela 
resolução de 11 de Junho de 1859. 

'l'iveram titulo de cidades as villas da Estancia, e 
Laranjeiras pela r esolução provincial de 4 de Maio 
de 1848. J 

Dita do Maroim pela resolução de 5 de Maio de 1854. 
Mudança da capital ela prnvincia da cidade de S. Chris

tovão pa.nt o Araeajú, dando- se a este lngar o titulo de 
cidade, antes de ser villa, nem me:::;mo pousado 11ela re· 
solução provincial de 17 de Março de 1855. 

'l'itulo de cidade a villa de Propriá p ela resolução de 
Fevereiro de 1866. 

CCCXXVL Em Outubro de 1589 chegaram os monges 
de S. Bento ao Rio ele Janeiro, em :fins de 1590 ou 
1591, deram começo ás obras elo t emplo em 1688, o 
mosteiro em 1652, sendo incendiada. a, frent0 elo mos
teiro em 1782 e reconstruido no mesmo anno. 

CCCXXVII. F elippe II mandou Chris tovão de Barros 
fund ar Sergipe á requi sição dos moradores en tre Ita
picurú e Rio R eal, p eJa inquieta çüo em que viviam 
pelos índios, e p elos piratas francezes que infestavam 
a costa em busca de páo-brazil. 

Principiou a t er ouvidor desde 1696, por serem des
obedientes os potentados elo lugar. 

Foi incendiada pelos hollandezes em 25 de Dezembro 
em 1637, e mais oito engenhos el e assucar, que então 

· havia na povoaçã0. 

CCCXXVIII . . Olincla, quando foi queimacla pelos hollan
c1ezes, tinha para mals ele dons mil e quinhentos fogus, 
e cerca de vinte e cinco mil habitantes. 

Nos primehos tempos os homens eram mui orgulhosos 
e os costumes mui dissolntos. 
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CC C XXIX. Governou o Rio ele Janeiro ele 1567 a 1572 
- de 1573 a 1598 Salvador Corrêa. ele Sá. 

Nasceu em 1530 e fallecen em 1631, com cento e um 
annos de idacl e. 

CCCXXX. Sua aHez:a, r~or alva.r:í. de 13 de Dezembro 
de 1590, autorisa n. D. Francisco de Sonz:a, elo seu 
conselh '), que ora manda por governador elo Brazil, 
que sendo presente o proveclOl'-mÓr ela sua, faz:encla, que 
dê terras ele sesmaria a tocla.s as pessoas que vierem 
com mulher e filhos, em qualquer parte elo Brazil, 
com o fim de faz:erem suas plantações, e o povoarem, 
etc. ( j}f. inecl.) 

CCCXXXI. Em 25 de Março de 1590, Ma.nuel de 
Brito, por escl'iptnra desta data, fez: doação aos frades 
de S. Bento, que vieram da Bahia no anno de H589, 
que estavam residindo na capella de Nossa Senhora do O, 
sita no hígar onde es t:í a capella im perin I, os q uaes to
lnaram posse no dia 18 ele Maio de 1596, com obrjgação 
de um legado perpetuo. ~'r. Agostinho ele Santa Maria, 
no tomo 10 elo s ~m Sant'ltaQ·-io j_Vfar-ianno, diz: quP- foi 
Aleixo Manuel (homem nobre, que nascêra na ilha 
Terceira, "e que no Brazil tem grande descendencia ), 
e sua mulher D. Prancisca ela Costa, filha ele J orclão 
Homem na Costa (natnraes ela mesma ilha), quem fizera 
doação J.a ermida, e terras circum vizinhas, sitas no 
monte, na extremidade da rua direita, e fim da cidade, 
com a conc1ição ele festejarem todos os annos a Senhora 
da Conceição, invocação ela. mesma ermida; e que, s6 
depois ele cotlstrnido o sumptuoso convento, e por in
fluencia do Marqnez das Minas, teve o novo templo, 
por padroeira a Senhora elo Monserrate. 

CCCXXXII. El-rei, por alvará de 18 de Dezembro de 
1590, ele termina q ue

1 
no caso ele faÜecer Gabriel Soa1'es, 
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capitão-móJ? e governador ela conq tlista, e descoberta 
do rio de S. Francisco, possa antes elle nomear em 
seu lugar a pessoa que lhe parecer, para po.ler ir por 
diante com a dita empreza, e a pessoa nomeada poderá 
usar de todas as provisões e mercez, que ao c1ito Ga
lDriel Soares tem concedido, excepto da provisão cerrada 
e sellada, que lhe mandou dar, porque dessa, só o dito 
Gabriel em pessoa ·poderá usar, conforme a ordem ql!l.e 
lhe deu, e para isso manda notificar, ao mestre ele 
campo, capitães e officiaes de milícia, da dita conquista, 
ao provedor ela fazenda, ao ouvidor geral, aos officiaes 
de justiça, a quem fôr mostrado este alvará, que reco
nheçam por seu capitão-mór a pessoa que o di.to Gabriel 
Soares nomear, por seu fallecimento, etc. ( 111. ined.) 

Neste mesmo clia notificou a D. Francisco de Souza, 
nomeado governador geral do Brazil, a commissão ele que 
esta v a encarregado Gabriel Soares de Souza. ( M. ined.) 

I 

CCCXXXIII. A villa ·ele Cayrú, foi uma aldeia ele 
ndios, situada em uma pequena Hha., na comarca de 
V alença, e a, sua jgreja principal foi fundada em 1590, 
dedicada a N . S. do Rosario, pouco mais ou menos, 
foi elevada a })arochia em 1608. Contam as chronicas 
ela Bahia, qne em 1669, em um domingo, estando os 
moradores ela povoação ouvinclo missa, foram atacados 
pelos índios, mas foram derrotaclos pelo capitão Manuel 
Barboza de Mesquita com sete companheiros, que tambem 
morreu depois, em conseq uencia ele muitas feridas que 
recebeu no combate. 

CC C XXXIV. No dia 1. 0 ele Dezembro de 1590, El-rei 
D. Felippe, manda por João Torres, fazer em Lisboa 
a cárta patente, pela qual nom êa a D. Francisco ele 
Souza da casa dos Condes ele Prado, filho ele D. Pedro ele 
Souza, capitão e govemador da. cichcle do Salvacl01·, e 
capitania ela Br.tlüa ele Todos os Santos, com oitocentos 
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mil réis de ordenado em cada anuo, etc. (Cartá rnat&. 
ined.) 

OCCXXXV. Por alvará de 28 de Setembro de ·1590, 
dq.tado de Madrid, a pedido de Pedro Alvares Pereira, 
foi nomeado Diogo Cirne, proíedor da fazenda real, 
na capitania de Pernambuco, por tempo de tres aunos, 
com o ordenado do regimento, e os prós e precalços, 
que de direito lhe competirem, etc. ( M 'ined.) · 

OCO XXXVI. Por carta regia do 1. o de Março de 1591, 
sua alteza El-rei D. Felippe nomêa a Pedro de Oliveira, 
cavalleiro fidalgo da sua casa, sargento-mór do Estado 
do · Brazil, para servir em companhia do governador 
D. Francisco de Souza, com o orclenado de oitenta mil 
réis em cada· anno, pagos pelo thesoureiro das rendas 
da; Bahia de Todos os Santos, etc. ( JJf. ined.) 

A respeito do governo e serviços que prestou o gover
nador D. Francisco de Souza, recommendo ao leitor o 
que publiquei na segunda serie do meu BTaz-il Eistm·-ico. 

OCCXXXVII. Em 27 de Março, El-rei determina ao 
governador D . Francisco de Souza, que a Urca em que 
Vai ao Brazil Gabriel Soares de Souza, volte carregada 
de assucares, páo-brazil e outros generos coloniaes, para 
o reino, etc. ( lri. -ined.) . 

CCCXXXVIII. Pela provisão de 3 de Abril de 1591 de
terminou El-rei ao governador geral do Estado do Brazil, 
para mandar fazer avenças, por tres annos, nos dizimos 
dos assucares, méles, algodões e miunças, mandando 
antes, or·çar o producto dos engenhos, e:nas partes onde 
elle não a puder fazer, encarregará ão licenciado Bal
thazar Ferraz, ou a quem lhe parecer, afim de que a 
fazenda real não seja preJlldicada, etc. (JJ![ lned.) 

CCCXXXIX. El-rei por alvará de 26 de Março de 1591, 
nomeou a Agostinho de Souto Maior, ca.stel4ano, 
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proveclot· elas minas do Braúl para serviL· cmn D. Fra.n · 
cisco ele Souza, gwernador geral, por tempo de trés 
annos, e por mais, se fôt· necessario, com o ordenado 
de cem mil réis em cada um anuo, que lhe serão pagos 
aos quarteis, pelo thesonreiro das rendas da Bahia ele 

·Todos os Santos, etc. ( JJf. :inecl.) 

CCCXJ..J. Por alvará ele 27 ele Janeiro de 1591, de
termina E l-rei a João Gomes de Souza q ne clê a Gabriel 
Soares ele Souza, embarcação e m::mtimentos para as 
pessoas que vão em companhia de Gabriel Soares de 
Souia., que vai conquista.r o rio de S. Francisco, no 
Brazil, etc. (},f. ined.) 

Na mesma data.. manda ao gover.nador D. Francisco 
de Souza, que clê cincoenta arrobas de algodão, em 
caroço, ao capitào·mór e govemad.or da conquis ta, e 
minas elo Rio ele S. Francisco, para. se fazerem armas 
parn. as ],)essoas que for~m eorn' elle, etc. ( lii. inecl.) 

OCCXLI. J[:cques Ri.fflaut, tomando relações com os 
índios elo Mai-anhão, estabelece em 11594, uma "pequena 
colonia" franceza na Hha, sob a clirecção elo cavalleiro 
Carlos V eaux. 

CCCXLII. A povoação da::; Ala.gôas já existia no 
outeiro ela Quina~ hoje da Pedreira., quando Diogo de 
Mello e Castro obteve d.e Pech·o Homem ele Castro, 
sobrinho, e procura,çl or elo donata.rio de Pernambuco, 
Jorge de Albuquerque Coelho cinco leguas de costa, 
sendo tres ao sul, clnas ao norte, e sete para o sertão, ela 
bocca ela lagôa Mangoaba, vara angmentar a povoação, 
ou fnnoar nova vilJa. O certo é, que a nova povoaçã.o, 
principiou em Tttperagaá, por um sobrac1o, seguindo-se 
mais tarde otüros, e até de dous anelares. Depois, foi 
removido o centro da povoação, tl<ll' t-t o .monte Cruci
forme onde está assentada ~~ velha. e nobilíssima cidade 
das Ala.gôas. 
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CCCXLIII. A povoação das Alagôas desejando ser 
elevada á categoria de villa,, pediu ao governador de 
Pernambuco em 5 de Agost,o de 15tH, permissão para 
levantar pelourinho. ( Joboatão, N. Orb. Seraf.) 

CCCXLIV. Por alvará de 7 ele Fevereiro, foi no
meado Manuel Gonçalves, piloto, moraclor na capitania 
de Pernambuco, patrão d~ ribeira da dita capitania, 
e manda que o governador lhe dê posse, e lha tome 
juramento, etc. ( .J!I. ined.) 

CCCXLV. D. Francisco de Souza, filho de D. Pedro 
de Souza, da casa dos Condes de Prado, toma conta 
do governo geral elo Brazil em 1591, e nelle se con
servou até 1602. Este governador trouxe o .titulo de 
Marquez das JJ!finas para JJiogo Dias, (1) que descobriu 
e possnia as riquíssimas minas de prata, nas suas terras 
da Bn.hia.- Diogo Dias desconfiando de ser trahido, as não 
mostrou, e falleceu em 10 ele Dezembro ele 1597, antes que 
a noticia chegasse á Lisboa. Diz Ignacio Accioli, que 
foi no governo de D. Francisco de Souza que se co
meçou os alicerces do arsenal ela construcção da Bahia,. 

CC CXL VI. Em fins do anuo de 1591, sahe de Ingla
terra o pirata Thomaz Cavendisk com o intento de rou
bar no Brazil, e chegando repentinamente a S. Vicente, 
e depois de arrombarem e queimarem a cadêa, e os ou
tros edificios, se retiraram ~L seus navios, recPiosos de que 
fossem derrotados pelos habitantes que estavam em suas 
fazendas. 

CCCXLVII. Por alvará de 12 c1e Fevereiro, determina 
El-rei qne D. Francisco de Souza, qne passa a go-

(1) Muitos dizem que as minas de prata foram descoberta de Ro 
berto D1as. Nas Nota<ll Genealogwas dos filhos, netos e bisnetos de D. Ge
nebra Alvares, e Vicente Dias de Bêja, não ha um só individuo com 
este nome. (Vid. a nossa Hist. genealogtca das familias brazileiras, do 
JJ·rctzil Ili86.) 
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~ernar o Brazil, traga para seu serviço vinte h0mens CO•ln o 
soldo <il.e quinze mil réi::; cada um, p.or anuo, como trouxe 
o governador Manoel Telles Barreto, pagos aos quarteis, 
pelas rendas da cidade do Salvador, cujo soldo devem 
tf.lceber desde o dia da partida para o Brazil, etc. ( JI;I. 
ined.) 

Al·vani de 15 ele Março de 1591 mandando que o licen
e:iado Balthazar Ferraz, que manda a serviço da fazenda 
real ao Brazil, perceba trezentos mi.l réis em cada um· 
amw, pagos aos quarteis, pelo thesoureiro das 1·endas 
da Bahia de rroclos os Santos, etc. ( M. ·ined.) 

Por alvará do mesmo dia, e mesmo anno, manda 
El-re:i ao governac1or geral, e provedor-mór c1a fazenda 
que dêm embrurcações necessarias ao licenciado Baltha· 
zar Ferraz, e aos ofiiciaes e pessoas que o acompanham 
a custa da fazenda real; etc. ( j}f. ·ined.) 

CCCXLVIII. Por alvará de 14 de Fevereiro de 1592, foi 
nOJ;neaclo o licenciado Gaspar ele Figueiredo, ouvidor 
geral elo Brazil, com trezentos mil réis em cad~ anuo ; 
e l)ara mantimento de dons homens, que o hão de acom
panhar, nas cousas da justiça, e cada um receberá sete 
mil e duzentos réis, cada anno: a razão de seisqentos 
réis por mez, que os .receberão do thesoureiro da cidade 
do Salvador, etc. ( ll!l. ined.) 

CCCXLIX. Pedro Homem de Castro, durante um anuo, 
serviu o cargo de quinto governador de Pernambuco, por 
no:t;neação do terceiro clona.tario ; e durante o seu go
verno nada acontE\cen ele notavel e digno de memoria. 

CCCL. El-rei por alvará de 13 de Fevereiro ordena 
que no caso de fallecim ento, do licenciado Gaspar ele 
Figueiredo, q ne manda por ou v ido r geral do Brazil, 
antes de voltar ao reino, possa testar quarenta mil réis 
Çle tença, em quem lhe aprouver, cada anno, e servindo 
o cargo de ouvic1or geral com satisfação de sua alteza, 
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l"):le fará mercê de o toma1· por desembargador da ca.sal 
d.a relação do Porto; e pam lembrança de ambos, lhe 
:tn.anda dar este ~l vará, e te. ( JYI. ined.) 

Por alvará de 7 de Março do mesmo ' anno, manda 
Pagar ao licenciado Gaspar ele Figueiredo, trezentos e 
vinte e cinco mil réis, que lhe são devidos, dos qui
nhentos e vinte mil réis, que lhe mandou pagar do 
ordenado de desembargador ela Relação ; etc. ( M: ined.) 

CCCI .. J!. Alvará de· 6 de Abril ele 1592 pelo qual no
mêa El-rei ao li0enciaclo Custoclio ele Figueiredo, pro
vedor dos defuntos, e resíduos, '.las partes do BrazU 
com o orclenaclo ele duzentos ,mil réis cada alil.no, pa
gos na feitoria da Bahia de Todos os Santos, etc. 
( M. i?'hed.) 

Por alvará ele 2 do mesmo mez e anno, determina 
sua alteza, que nos contratos, que se rematarem, se 
i:mponha a condição, de se pagar um por cento para 
obras pias, etc. ( JYJ. ined.) 

cc(JLn. Por alvarCt de' 5 de Novembro de 1592 fez 
sua alteza mercê a João Corrêa, que manda ao Brazil, 
elo oflicio ele feitor das minas de ferro, que manda des
cobrir, com o ordenado ele oitenta mil l'éis cada anuo 
e Gaspar João, e Manoel Rodrigues, seus filhos fun
didores e ferreiros, e Manuel Simão, e Manuel João 
que nas ditas minas vão trabalhar, se lhes dê de or · 
denado a cada um delles, et:n cada anno, cincoP.nta mil 
réis, etc. ( JYI. 'ined.) 

CCCLIII. Pelo a.l vará de 5 de Novembro de 1592! 
El-rei nomêa João Corrêa, que ora envia ás partes do 
Brazil; por feitor das minas de ferro, que nellas manda 
descobrir, e haja em cada um dos tres a unos, que 
nellas servirem oitenta mil réis de seu ordenado, e Gas
l)ar João, e Manoel :Roürigues, seu filho, fundidor·, 
e fen:eho, q ne nas ditas minas hão de trabalhar, se 



172 

lhes dê seu ordenado, a caLla um delles, em cada um 
dos ditos tres annos cincoent.a mil réis, os quaes co· 
mec,;arão a vencer do dia que chegarem ás ditas partes 
do Brazil em diante, e lhe t~ e rão pagos no thesouro 
das rendas reaes elo Brazil, na B ~thia ele Todos os Santos, 
em quarteis cada nm anno. 011. ined.) 

CCCLIV. Por alvará de 16 de Novemb1·o de 1592 foi 
nomeado Fulgencio Pereira de Alvim, cavalleiro da 
casa real, cl:os oflicios de meirinho do :mar, e pro
curador dos indi.os forros~ th capitania da Bahia de 
Todos os Santos, por tempo de tres annos, que ora 
está vago, por fallecimento de Diogo Zorilha, que foi 
proprietario delles, com o ordenado das ditos o:fficios 
e os prós e precalços, que lhe clireitamente pertence
rem, etc. (l'J!I. ined.) 

CCCL V . Por alva r á de 19 de lvi~trço de 1593, foi 
nomeado lv!ignel ela Penha, escudeiro fidalgo da casa 
real, escrivão ela aJfancleg~t da Bahia de Todos os Santos, 
por tres annos, no impedimento de Francisco de Ara.n:j o, 
proprietario, com o qual oflicio terá e haverá manti
mento á elle ordenado, e todos o::; prós e precalços ; 
etc. ( Jri. ·ined.) 

CCCLVI. D. Felippe de Mottr~L em 1.598 toma conta 
do governo de Pernambnco, e administnL a capitania 
até 5 ele .Julho ele 1596. 

CCCL VII. Por alvará. ele 19 ele Março ele 1593, foi 
nomeado .J oã.o ele Basto provedor da ÚlZ8!lc1a ela cidade 
ele S. Sebnsti.ão elo I-tio de Janeiro, por tempo ele tTes 
annos, com o mantimento e ordenado, ruarcaelo no 
regil;nento, e te. ( M. ·ined.) 

CCOLVIII. Pelo alvará de 17 ele Março ele 1593, é 
nomeado Manoel ele Castilho, mmaelor na ciclade ele 
S. Sebastião elo Rio de Janeiro, feitor e almox:arife, 



à a dita cidade, por tem110 de seis a.nnos, o qual ser
vindo bem os seis a.nnos poderá requerer a ;proprie
dade, com o que pod erá receber o man,timent.o e or
denado, e todos os prós e precal ços que lhe clireitamente 
pertencerem, etc. ( J.1f. ·inecl.) 

CCCLIX. Pela provisão de 5 ele Fevereiro de 1593, é 
nomeado Gabriel Fernandes, morador na Bahia de Todos 
.os Santos porteiro da casa da fazenda, contos e al
fanclega da cidade elo Sal ~·a dor, por fallecimento de 
Gaspar Corrêa, e haverá em cada an~1o, o mantimento 
e ordenado, os prós e precalços qne lhe direitamente 
pertencerem, etc. ( J1l. ined.) 

CCCLX. Pelo alvará de 19 de Fevereiro de 1593, é no
meado Miguel de Pinho, escudeiro tidalg0, escrivão da 
receita e despeza, do cargo de thesoureiro ela Bahia, 
eom o nmntimento , e ordenado, e todos os prós e pre
calço~ que lhe direitmnente pt~rtencerem, etc. (211.. ·ined.) 

) 

CCCLXI. Pelo alvará. de 16 de Março de 1593, em 
attenção aos serviços qne Paulo Moreira fez no Bra
%il, é nomeado procm:o1dor elos feitos da fazenda real 
na Bahia ele Todos os Santos, e receberá de manti
mento e ordenado todos os prós e precalços que lhe 
clireitamente pertencerem, etc. ( ]J![ 'ined.) ' · 

CCULXII. Por alvará de 26 de Março de 1593, El-rei 
manC!a Ho Brazil Martim Carvalho, fazer as avenças 
elos direitos, pertencentes a sua fazenda, com os mo
radores do Brazil, cujas avenças, fará ele accordo com 
o licenciado Custodio t'le Figueiredo, ven'cendo o or
denado de cento e cincoenta mil réis eada anno, pago 
ern quarteis pelo thesonreiro ela Bahia, etc. ( M. ined.) 

CCCLXIII. Pelo alvar:1 ele 12 de Fevereiro ele 1593 
é nomeado Manoel Carvalho, morado1· na cidade do 
Salv,ado-;:- da Bahia de Todos os Santos, guarda do 
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mar da dita cidade, pqr fallecimento de Die>go Zorilha, 
por tempo de tres annos, e haverá mantimento e or
denado, os próes e precalços, que lhe ele direito perten
cerem, etc. ( fi'L inecl.) 

_CCCLXIV. Por alvará P,e 20 ele Março ele 1593 é 
nomeado Gonçalo Velloso c18 Barros,_ alrnoxari'fe do 
armazem da Bahia l)Or tres annos, e pelo que terá 
de mantimento, ordenado, e próes e precalços, que lhe 
de direito pertencerem, em cada um anuo, etc (M. ined.) 

CCCLXV. Foi no anno seguinte do seu governo, 
que os piratas Làncastre e Venner desembarcaram com 
trezentos homens em Olinda, na noi.te de 31 de Março 
de 1594, atacaram o forte do Bom J eslÍs, saqueiaram 
a cidade, e se assenhorea:ram .ela ca'pitania per espaço-

. ele trinta e quatro dias. Os pernambucanos· por duas 
·vezes tentaram incendiar a esquadra ele Lancastre, e 
batem-se co:m trezentos homens, e matam-lhe o vice
almirante, e por este acontecimento abandona Lancastre 
o Recife. Lancastre volta á Inglaterra levando comsigo 
immensas riquezas. 

CCCLXVI. O prüneiro convento de S. Francisco, 
que se fundou no Brazil, foi o de N. S. elas Neves em 
O linda de Pernambuco, e o segundo foi o -de S. Fran
cisco da Bahia. 

CCCLXVII. Como já referi, a povoação da villa de 
Camarnú, na comarca de Ilhéos, da Bahia de Todos 
os Santos, na margem esquerda elo rio Acam7ty, e á 
tres leguas ela sua embocadura, foi uma aldeia ele índios 
Tupiniquins, denominada Macamamú, domesticados 
pelos jesuítas, onde edificaram a igreja de N. S. da 
Assumpção, em proveito . da catechese e civHisa:ção dos 1 

mesmos índios. O bom estado em que se achava a 
aldeia chamou pa-ra alli alguns portuguezes, que, ani-
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madGs da p11esença dos pad;r.·es e fertilidade do terreno, 
augmentaram tanto a povoação, que o goverll.ador geral 
Antonio Luiz Gonçalves da Camara Coutinho, elevou 
a povoação á categoria de villa em 1594, com a deno
minação de villa de N. S. da Assumpção do Camamú.. 

OOOLXVIII. Por este tempo, anno de 1594, pouco mais 
ou meno~, moveram guerra os moradores desta capi
tania do Espirito Santo, contra üma nação de gentio 
pernicioso, barbaro e terrível, por nome Q'l&aytacá, cujas 
noticias quero dar aqui brevemente, para que se veja 
a importancia do negocio. Era esta sorte . ele gente a 
mais feroz e deshumana que havia por toda aquella 
costa: . em corpos eram agigantaclos, ele grandes forças, 
destros em arco, inimigos ele todas as nações, e tra
gadores sobremaneira de carne humana, de cujos ossos 
faziam grandes montes em seus terreiros, e er~ este o 
maior bra.zão de seus feitos heroicos, as muitas ossadas 

, dos que matavam e comiam em guerra; assombro per
petuo daquella região. O c1istricto que habitavam era 
pequeno, dentro dos terrenos dos rios Parahyba e 
Macahé, sitio, porém, horrivel, e inexpugnavel; porque 
em vez' de montes, communs aos mais tapuyos, quaes 
C'!.'ocodillos, vivem nas aguas de grandes lagôas, de que 
abundavam seus campos, chamados por isso elos Quay
tases, em choças ele palha, fundadas cada qual sobre 
um esteio de páo, mettido na areia, por m6r segurança 
de seus contrarios : cercados, sobretudo, ele matas es
pessas, Tios e charcos inac<:essiveis. Deste lugar sahiam, 
quaes do lago avento, a dar assaltos nos caminhos e 
praias, fazendo pasto dos seus ventres tudo o que en
contravam, ou fosse bruto, ou pessoa humana; e nã0 
Podiam ser elles acon1mettielos, senão com grandes dif-. 
ficulda<il.es, e em tal caso a1J.Dpellidavam a:s nações das 
serras em seu favor, todas feroz e barbaras, que s6 
}1ara e:ffeitos semelhant;es consentiam entrar em sel!ls 
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districtos, e vinham ajudai-os iÍ bandos, e quando acaso. 
se viam em perigo, acolhiam-se ás suas ala.gôas, e na

. dando, se mettiam nas . casas, donde, nem a pé, nem 
·a cavallo, podiam ser accommetticlos. (Vicl o 2. o tomo 
ela minha Oorogr. Hist.) 

CCCLXIX. O tribunal do desembargo do paço, foi 
instituído por El-rei D. João II, em virtude ela sua 
enfermidade ; porque não podendo despachar . tudo por 
si só, comv era seu costume, nomeou clous ministros 
para o ajudarem no <lespacho, e lhe deu regimento 
e fórma. Este tribunal, que passou para o Brazil, com 
a trasladação da córte portugueza em 1808, foi snbstitnido 
pelo supremo tribunal de justifja,· .cr·eado em virtude ela 
lei de 18 de Setembro éle 1828. 

CCCLXX. Por' alvará de 19 de Março de 1594, foi 
nomeado Antonio Mal'l'eiros, moço da casa real, iilho 
de Lourenço Rodrigues, que foi provedor elas contas 
do reino e casa, escdvão das contas do Estado do 
Brazil, na Bahia de Todos os Santos, officio, que está 
vago, pelo fallecimento ele Simão Ribe~ro, por tempo 
de seis nnnos, com cincoenta mil réis de ordenado, em 
cada um anno, pagos em quarteis, no thesouro da. Bahia., 
etc. ( 211. ined.) 

CCCLXXI. Os protestantes francezes, atacando na 
Africa a fortaleza ele Arguim em 1595, fazendo grandes 
estragos e mortandade se retiraram em busca do Brazil, 
e traz~ndo comsigo a imagem de Santo Antonio, depois 
de acutilarem, e injuriarem, amarraram-na em uma peça 
de artilharia e a atiraram ao mar, dizendo "que se 
salvasse". Sobrevindo uma tormenta, sossoibraram alguns 
Navios, e a capitania dando a costa em Sergipe d'El-Rei,.' 
o commandante e marinheiros sendo presos, e remettid0s 
para a cidade da Bahia, de caminho viram na praia a 
imagem de Santo Antonio, que a reconkeceram. Os pro-
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testantes foram executados na cidade do Salvador, e a 
imagem foi no dia 24 de Dezembro do mesmo anuo de 
1595 levac1a em prodssão, e collocacla no convento de 
S. Francisco. A imagem primitiva o tempo estragou, 
sendo substituída por outra. (Vid. chronica mannscripta 
elo convento.) 

CCCLXXII. Os monges de S. Bento, que se passaram 
para o Rio de Janeiro em 1589, estiveram na ermida 
de Nossa Senhora do O, onde depois os religiosos do 
Carmo edificaram a igreja que hoje serve de capella 
imperial, até que Diogo de Brito lhes doou o morro, 
por escr~ptura de 25 de Março de 1596, em cujo terreno, 
recebido a 13 de Maio, deram mais tarde começo a 
igreja e mosteiro. 

CCCLXXIII. O convento. do. Carmo de S. Paulo foi 
fundado no anuo ele 1594, por Fr. Antonio de S. Paulo, 
em terras doadas por :Braz Cubas. 

CCCLXXIV. Fedro Coelho de Souza, colono da Pa
rahyba do Norte, fez tentativas para descobrir minas 
de ouro, e posto q.ue as não achasse descobriu novos 
estabelecimentos ao norte da Parahyba, e tomanc1o posse 
do governo geral do estado Diogo Botelho em 1603, 
autorisou a Coelho para a descoberta do el-dorado, 
dando-Ih~ o titulo de capitão-mór das novas colonias 
que descobrisse. Coelho embarca e chega ao Ceará, 
onde se reforçou ; segue para L serJ.'a do Ibiapaba, onde 
se conservou durante um mez, em escaramuças com os 
índios, e depois para Jaguaribe, que lhe poz o nome de 
Nova Lusitania, é a· localidade onde esteve Nova Lisboa: 
mas pelas suas crueldades para com os índios, vieram 
ordens terminantes ela côrte de Hespanha declarando 
livres os índios, e desgostoso por isso Pedro Coelho 
de Souza largou o Ceará e voltou para a Parahyba, 
onde ficou desamparado de todos os seus amigos. 

CIIRONICA GER.ilJ Sl!JC. XVL-12 
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Os jesuítas vendo mallograda a expedição de Coelho, 
tentam segunda entrada e vão os padres Francisco 
Pinto e Luiz Figueira á serra do Ibiapaba, com per· 
m1ssao elo governador Diogo Botelho, que então se 
achava em Olinda. O paclre Francisco Pinto foi morto 
pelos índios, e o Padre Luiz Figueira escapou mila
grosamente escondendo-se nos sert.ões do Ceará, donde 
voltou á Pernambuco. ( Vid. o T. 3. o da minha CoTog. 
Hist.) 

CCCLXXV. O navio que conduziu os colonos, per
seguido por indios da capitania do Espírito Santo, en
trando no rio Gricoré ou O?·icaTé, subindo por elle, á 
quatro legnas de di stancia da foz deu fundo, e os colo
nos achanrlo o local aprazível e fertil, á margem do rio, 
Çthi ficaram e deram começo a uma povoação; e pas
sados annos, a pparecendo ahi o padre José de An
ch~eta, disse missa no dia 21 ele Setembro ele 1596, 
dia do apostolo S. Matheus, e em consequencia desta 
festividade, o missionario poz o nome deste apostolo 
ao povoado e ao rio, nome pelo qual desse dia em 
diante ficaram conhecidos, edificando os colonos uma 
igreja dec1icac1a ao santo apostolo S. Matheus. 

CCCLXXVI. Manuel' ele ·Mascarenhas Homem toma 
conta elo governo da capitania ele Pernambuco em 1596, 
e por ordem de D. Francisco de Souza, governador 
geral, teve de marchar com a expedição - pernambu
cana · contra os francezes que se haviam estabelecic1o no 
Rio Grancle do Nor te ou Potengi, e pelo que, em 
virtude da ordem de 2 ele Maio ele 1599, deixa a ad
ministração nas mãos do bispo D. ~.,r. Antonio Bar
reiros, que se achava em visita episcopal no Recife, 
e de Duarte de Sá, vereador mais velho. Com Mas
carenhas Homem foi J eronymo de Albuquerque, e por 
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elles foram lançados, por ordem d'El-rei Felippe II de 
Hespanha, na embocadura do rio Potengi, a uma legoa 
do mar, os fundamentos da cidade do Na tal. Masca
renhas Homem, retirando-se dalli, deixou J eronymo 
de Albuquerque a frente elos negocias publicas, che
gando a Pernambuco em 1602, onde esteve no governo 
da capitania até 1610, em que foi substituido. 

CCCLXXVII. O famoso e illustrado missionario je
::mita, padre José de Anchieta, que tantos serviços 
prestou á religião e á humanidade, falleee na capitania 
do Espírito Santo no . dia 9 ele Junho ele 1597, or
nado de virtudes e pranteado por todos. ( Vid. Simão 
de Vasconcellos, Chr. da Comp. e a minha CO?·q,gra
phia Hist. e o Brazil Rist.) 

CCCLXXVIII. Por alvará de 22 de Dezembro de 1577 
é nomeado João Rodrigues de Almeida, por informações 
que deu Manoel de Mascarenhas, :fidalgo ela casa real, 
.que vai á Pernambuco servir de capitão do forte, que se 
ora faz no Recife, da capitania ele Pernambuco, cujo posto 
o l)l'oveu, em nome ele sua alteza, o :qJencionado Manoel 
Mascarenhas, etc. ( M. ·ined.) 

CCCLXXIX. El-rei D. Felippe, em 9 ele Julho de 
1597, a requerimento de Antonio Cardoso de Barros, 
confirma-lhe a sesmaria concedida a seu pai Christovão 
de Barros, em 11 de Abril de 1590, passada na for· 
taleza de S. Chri.stovão do rio Sergipe, pelo escrivão 
N uno Alvares Nogueira, cujas terras foram dadas em 
remuneração ele serviços, desde o rio Sergipe até ao 
rio de S. Francisco, ao longo do mar, e pelo sertão 
toda a largura que ha, entre os ditos rios, correndo 
com o comprimento, como correm as demais cardtanias, 
Para nellas criar gados, fazer povoações, villas, engenhos 
e o mais que convier, etc. (Jvi. ined.) 

CCCLXXX. No dia 15 de Outubro de 1598, pri.n-
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c1p10u a sentir-se em Lisboa uina mortífera peste, que, 
se estendenélo a todo o reino, foram tão grandes os 
estragos, que nos cinco annos que durou, carregou 
comsigo para mais ele oitenta mil pessoas. ( Anno Hist.) 

CCCLXXXI. Por alvará de 8 de Janeirb de 1598 
é nomeado Francisco Netto, cavalleiro fidalgo da casa 
real, sargento-m6r da capitania da Bahia e todos os 
portos do Brazil, com o soldo de oitenta mil réis cada 
anno, que · começará a vencer do dia da partida ele 
Lisboa, pagos pEÜO almoxarife ela cidade do Salvador, 
etc. ( M. ined.) 

CCCLXXXII. Por alvará de 8 de Janeiro de 1598 
é nomeado Ambrosio ele Banos, ca-valleiro fidalgo da 
casa real: sargento-mór, para a capitania de Pernambuco, 
e nella servir emquanto assistir na dita capitania 
Alexandre de Moura, que ora vai, tendo de soldo em 
cada anno oitenta mil réis, que começará a vencer descle o 
dia: que sahir de Lisboa, cuja soldo o receberá no al
moxorifado de Pernambuco, etc. (JJ1.. ined.) 

CCCLX.XXIII. Antes que fallecesse El"reiD.Felippe II, 
em 18 de Setembro de 15981 reeommenclou que se im
pedisse o commercio que os francezes faziam no Rio 
Grande do Norte, e que se domasse os índio~ dalli; 
e para cumprimento da vontade do soberano, em Maio 
do anno seguinte, de 1598, sahiu uma expedição para. 
este fim, conHada ao proprio governac1or, que, che
gando a Pernambuco, manclou J eronymo de Albuquer
que fosse .ao Rio Grande do Norte, batesse os Pi
taguares, e construísse um forte na foz do Rio Grande 
do Norte, e lançasse os fundamentos de uma povoação, 
o que fielmente executou J ~ronymo de Albuquerque. 

CGC LXXXIV. Na terça-feira, 27 de Julho de 1598, 
ás cinco horas e meia ela tarde, manifestou-se um terre
moto com abalo e comoção tão vehem€nte, q ne muitas 
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pessoas cahiram por terra, e se viam saltar para o ar 
os trastes e mobilias das casas, sahindo os moradores 
de Lisboa para a i·ua, receiosos da ruína ela cidade. 
( Anno B 'ist.) · 

CCCLX:S:XV. El-rei D. F elippe, por carta de 12 
de Março de 1598, nomeia capitão e governador da ci
dade de S. Sebastião do Rio de Janeiro a Francisco 
de Mendonça de Vasconcellos, por tres annos, com cem 
mil réis de ordenado em cada anuo, que é outro tanto 
como tinha e havia Salvador Corrêa de Sá a quem 
vai succeder; e todos os prós e precalços que lhe de 
direito pertencerem, etc. ( llf. inecl.) 

Francisco de Mendonça de Vasconcellos toma posse 
elo governo no . dia 7 de J nlho de 1598, e nelle se 
conservou até o dia 17 de Julho de 1602. O seu em
penho foi adiantar o augmento da cidade e o bem
estar dos momdores, assistindo frequentemente aos tra
balhos da camara, determinando a abastança da terra, tl 

estabelecer os preços dos mantimentos, e probibiu que 
não se · exportasse os mesmos sem que o povo es
tivesse abastecido. Era a igre;ja de S. Sebastião mui 
pequena e foi este governador quem, reunindo o povo na 
camara, ;promoveu a fabricação da Sé, onde se collocou 
a imagem do padroeiro da cidade, o martyr S. Sebas
tião. Apesar de sua pÍ·imitiva cidacle (no morro do Cas
tello) cercada de pauta nos e alagadiços, a agricultura 
prosperava pela animação dos governadores. O Rio de 
Janeiro muito progrediu pelo bom governo de Fran
cisco de Mendonça de Vasconcellos, . e a sua memoda 
ficou gravada no coração de todos. (Vid. BTaz'il Eist.) 

COCLXXXVI. Diz o autor da chronica manuscripta 
que tenho a vista, que Francisco de Mendonça, gover
nador do Rio de Janeiro, foi quem muito concorreu 
para a construcção da igreja de S. Sebastião do Cas-
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tello, ou antiga Sé, convo0ando para isto a camara, no
breza e povo, no que todos concordando para sua com
pleta edificação, propoz que se impuzesse fintas em dif
ferentes objectos ele consumo para o acabamento e 
ornatos do templo, no que foi combinado. (Vicl o Brazil 
Hist. T. ;~V p. 31 da Seg. Ser.) 

CCCLXXXVII. Por alvará de 27 de Maio de 1598 é no
meado Pedro Arios de Aguirre, morador na ciclacle do Sal
vador, capitão elo forte S. F elippe, da mesma cidade, e 
Bahia de Todos os Santos, cl0 cujo com.mando o tinha in
cumbido o governacloe D. Francisco ele· Souza, em nome 
de sua altRza, com oitenta mil réis de ordenado, e os prós 
e precalços, que lhe de direito pertencei·em, pagos no th.e
som·o geral, etc. ( M. ined.) 

CCCLXXXVIII. A cidade elo Salvador da Bahia de 
Toc1os os Santos era antigamente fechada, sendo a sua 
communicação feita -por duas portas guarnecidas por 
clous castellos ou ba1uartes. 

A primeira communicação era pela parte elo norte, deno· 
minada das portas elo Carmo, guarnecida pelo· baluarte 
de Santa Catharina, onde ainda hoje se encontram restos 
de muralha, principalmente dentro da casa do Dr. José 
Joaquim dos Santos, e onde ainda. eu vi por cima ela es· 
cada a mesma entrada ele uma porta, que clava para o 
poente. A muralha seguia um pouco obliquamente para 
o levante, e sobre ella se levantou uma das paredes do 
eclificio fronteiro, deixando um espaço entre 'ella e a casa 
elo coronel Manoel José Villela: na ladeira ela Baixa elos 
Sapateiros. 

A segunda entrada era entre a igreja ela Barroq uinha 
e o theatro de S. João, guarnecida pelo baluarte de Santa 
Luzia, onde eu tambem vi, dentro elas casa,s, restos elas 
muralhas. Os conventos elo Carmo e S. Bento ficavam 
extra-muros ela cidade. 

Havia uma rua ou caminho q1:1e principiava no Ter-
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reiro de J esus, entre o collegio e a casa do coronel João 
Ladisláo de Figueiredo e. Mello, oncle existe uma porta 
que corria por detrás das ca.sas da rua elas Portas elo Carmo, 
e ia sahir no 'raboão. 

Consta que no começo da rua do Taboão, onde ainda 
se vê um oracorio e as cfllsas se vão afastando, entrava 
uma rna pela frente destas, a qnal com o tempo foi 
mudada para a que hoje existe. Era, nas casas da rua do 

. Taboão que os mineiros se arranchavam. 

CCCLXXXIX. Pedro Arios de Aguirre, capgão elo forte 
ele S. Felippe, em 3 de Março ele 1Õ94, havia peclido 
a D. Francisco ele Soüza, goverm1clor geral, ·lhe doasse 
um pardieiro feito em tempo de Thomaz de Souza para 
elle fazer casa de moradia, aonde vivesse com sua mulher 
e família, terrenos na rua Direita, que ia pam o forte ele 
Santa Luzia, defronte ele Pedro Dias ele Figueirôa, ela 
face ela rua e ela outra parte, com a rua e casas ele 
Domingos de Oliveira, desde o c~mto ela rua Direita até o 
outro canto, ela parte elo caminho, que vai para· N. S. ela 
Conceição ela Praia, e ela la1:g nra, para o teneiro das casas, 
em que pousam os governadores deste Estado, e dez 
braças ele terra. Esta concessão foi feita com a conQ.ição 
de ser approvacla e confirmada por El-rei; e pelo que che
gando a petição e doação ao conhecimento ele El-rei 
D. F elippe, es te por sua resolução fez mercê da confir· 
hlação e doação feita por D. Francisco ele Souza, em 2 ele 
Junho de 1598. 

CCCLXL. Em 13 ele Setembro ele 11598 fallece D. Fe
lippe II (a.ppellidaclo o Demonio do JJfeio-d'ia) e tomou 
conta elo throno s<m filho Felippe III. 

CCSLXLI. Affonso de Albuqnerque, neste anno ele · 
1599, principiou a fnndar a cidade do Na tal, hoje capital 
do Rio Grande do No r te. 

CCCLXLII. Os religiosos carmelitas dão começo a fun-
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daçã.o do seu convento no Rio .de Janeiro, no anno de 1598, 
sendo a frente do ed.ificio ao longo da praia. ( Santuario 
Mariano, Fl. 10, L. 1. 0 T. 9.) 

CCCLXLIII. Por alvará de 21 de Outubro de 1598, sua 
alteza faz mercê a Sebastião da Silva, cavalleiro fidalgo 
da sua casa, do officio de escrivão do thesoureiro da ci
dade do Salvador da Bahia de Todos os Santos, 11or 
tempo de tres annos, durante a ausencia ele Miguel de 
Pinho, proprietario do officio, com o qual haverá man-

. ·•, 
timento a elle ordenado, e todos os prós e precalços, que 
lhe direitamente pertencerem. ( M. ined.) 

CCCLXLIV.Mallograda a descoberta das minas de prata 
da Bahia, noticiada a Felippe II de Castella por Diogo 
Dias, e para cuja execução foi encarregado D. Francisco 
de Souza., governador geral do Brazil, persistindo El-rei 
na idéa da descoberta de minas detenninou ao governa
dor,· que insiEltisse nella, e sabendo D. Francisco de 
Souza, que na serra de A'raçoiaba O'lt Araaçoiava (cober
tura do sol), montanha de tres leguas de comprimento, 
no districto de Sorocaba, existiam jazidas de mineraes, 
além de puro ferro, dirigiu-se para alli, e chegando em 
S. Paulo em fins do anno de 1598, partin para a serra de 
A?"Ctçoiaba, e reconheceu a riqueza do mineral pela pre
sença de dous fornos que alli estavam, levados por um 
tal Sardinha, que ·os trouxera da Hespanha, e em sua 
presença procedendo-se aos ensaios, rttirou-se D. Fran
cisco de Souza satisfeito do que vira, aceitando um dos 
fornos que Sa1·dinha lhe offertára. 

Para não deixar o lugar sem uma. lembrança da sua 
excursão, tendo antes passado pelo valle das Furnas, 
pro:ximo a serra do Araçoiaba, escolhendo um sitio, fez 
levantar pelourinho, como symbolo de villa, o q nal foi 
depois transferido para o lugar onde posteriormente se 
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edificou a cidade de Sorocaba. (Vid. o governo de D. Fran
cisco ~e Souza no meu Braza Hist.) 

CCCLXLV. D. Francisco de Souza, governador geral 
do Estado do Brazil, determinou a Jeronymo de Al
buquerque, que fosse desinfestar dos inclios o rio Po
tenrji, ou Rio Grande do Norte ; J eronymo de i\Jbu
querque chegou ao Potengi no dia õ ele Janeiro de 1599, 
e no seguinte dia tratou de fazer um forte ele madeira, 
a que denominou dos Re'is },fagos, em consequencia 
do dia em qne foi aberto o seu alicerce, e depois de 
fazer alliança com SoTobabé, chefe dos Pitaguares, de
marcou o sitio, e fundou a cidade do Na tal, por se ter 
no dia 25 de Dezembro deste ::1.nno celebrado nesse 
lugar a primeira missa . Demoranc1o-se J eronymo c1e 
Albuquerque um mino no Rio Grande, na construcção 
da povoação,· deixou a gente que levou ahi e se retirou 
Para a Bahia de Todos os Santos. Em 1608 foi occnpar 
a villa, elo Rio Grande do No r te Martim Soares Moreno, 
com alguma tropa, onde se fez amar pelo chefe indto 
Jacauna, irmão do celebre Camarão, porque se amoldou 
aos seus nsos e costumes, e até assistindo as suas so
lemuidades ; e foi por isso, que tanto se prestaram os 
ina.ios car>itaneaclos por Cmna.rão, na tomada do Ma
ranhão aos francezes em 1614, quando J eronymo ~le 
Albuquerque marchou com Martim Soares Moreno para 
aquella empreza. (Vid. o t.omo 3.0 da ,minha Oo1·og1·. 
Bist., etc.) · 

CCCLXL VI. El-rei D. Felippe, em 12 ele Janeiro, faz . 
enviar um seu alvará, dizendo qne, em atbenção aos 
bons serviços de Sebastião da Silva, cavalleiro fidalgo 
da sua casa, determina que ·o governador geral elo 
Estac1o o empregue em um officio, ou o faça capitão 
da companhia de soldados de uma praça, com o or
Cl.enado que fôr conveniente, etc. (M. inecl.) 
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CCCLXLVII. Por alvará de 23 de Setembro de 1599 
manda El-rei ao governador geral que, tendo Antonio 
Gonçalves Menaja, capitão do forte do Cabedello na 
Parahyba do Norte, em 1596 combatido com trezentos 
francezes, ficando f8rido, e de que lhe resnltou a morte, 
fez mercê do commanc1o do dito forte á Maria 1\fenaja, 
sua filha, por João c1e Mattos Cardoso, com quem é 
casada, e isto não pre;j ndicará ao direito que tem 
D. Izabe1, viuva de Francisco Barreto de Lima, no dito 
forte, para prover nelle, conforme suas doações, com a 
qual capitania o dito João de Mattos Cardoso terá e 
haverá o ordenado, que o dito Antonio Gonçalves Me
naja, sen sC~gro, tinha com os próes e precalços que lhe 
direitamente pertencem, etc. ( M. inecl.) 

CCCLXLVIII. As constantes investidas que os mora
dores de S. Vicente faziam sobre os indios Ca1·ijós e os 
P.atos, com o fim de conquistarem as terr.as, em uma dellas 
levou a Domingos de Brito Peixoto, natnral de S. Vi
cente, com a sna gente, a tomar para o lado do sul, e 
apoderar-se das terras, onde, depois em sitio proprio, se 
fundou a povoação, mais tarcle villa da Laguna, annexan
do-as com o consentimento do chefe inc1io Taraianha, 
ao territorio de S. Vicente, levantando logo uma_ermida 
dedicada a Santo Antonio dos Anjos. 

Domingos de Brito Peixoto, com dons filhos, conti
nuando no mesmo empenho de exploraÇão, descobriu as 
vastas campinas do Rio Grande do Sul, occupadas pelos 
índios Patos, residentes nas immediações da lagôa do 
mesmo nome, e arrebanhando para alli ·algum gado que 
se havia dispersado do Rio da Prata e Paraguay, foi 
elle produzindo em tanta cópia, que hoje fórma o ex
clusivo ramo de riqueza do Rio Grande do Sal. 

O Visconde de S. Leopoldo diz, que o gado do Rio 
Grande proveiu de S. Vicente, e os jesuítas affi.rmam 
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que os gados do Brazil, provieram ele onze vaccas e 
um touro, qne os seus missionarios jesuitas levaram 
Para Gztaym, ou Oiztd:ú l-R eal, villa fundada pelo.s 
hespanhoes na margem esq uercla do Paraná, destruída 
em 1631 pelos paulis tas. 

O que consta com segurança é que a clescoberta elos 
campos do Rio Grande foi em 1717 a 1718, por F ran
cisco ele Brito Peixoto ; que os habitantes do Rio Grande 
elo Snl começaram a formar e'stancias, elo anno de 1721 
a 1735, para a Cl'eação elos gaclos, cuja producção cresceu 
tanto, que hoje faz a principal riqnez~t daquella pro· 
vincia. 

O illustrado paulista M. E. de Azevedo Marques, nos 
seus - .Apontamentos I-IistoTicos clct Província de ·S. 
Paujlo-, em presença de um documento de 26 de Se
tembro de 1709, dado pe~a eamara da villa ele S. Vicente,. 
affirma que a exploração dos campo:s do Rio Grande 
do Snl e a fnnclação da villa da Lag una por Domingos 
de Brito Peixoto, foi em virtude elo convite feito pela 
carta regia de 1682, para explorar os sertões do sul 
ela: capitania. de S. Vicentl-l, e que a partida ele Domingos 
ele Brito Peixoto com sua L1 mi.lia teve lugar no anno 
ele 1684. (Vid. a obra Apontamentos Hist. ele S. Paztlo 
por Azevedo Marq nes, tomo 1. o ) 

CCOLXLIX. O Rio de Janeiro, pelos annos de 1599, 
contava seguramente trezentos colonos com suas fami
lias (vindo algumas familias da Bahia para povoar o Rio 
ele Janeiro), e q na tro engenhos ele assucar, trabalhados 
Por indios e africanos. Os jesui tas tinham o seu col· 
legio, e casa de misericordia com o seu hospital. Abnn· 
dava em fmtas e hortalices, e era tanto o peixe, · q ne 
se vendia. por um preço insignificante. Não havia di· 
nheiro e o cornmercio se fazia por meio de permutas, 
de um genero por· outro. A cidade estava cercacl~ de 
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pantanos e alagadiços, com restingas, que permittiam a 
passagem para os lugares altos e para o sertão·. 

·CD. · Francisco de Mendonça de Vasconcellos sue
cedeu a Salvador Corrêa de Sá em 1599, e deixou 
o governo em Janeiro de 1602. Este capitão-m6r con
tii:mou no augmento da povoação e no da agricultura, 
concedendo sesmarias a differentes pessoas, em diffe
rentes lugares. 

FIM DO XVI SECULO 



1600-1700 

I. Supl)Õe-se que a ermida de Nossa Senhora da Ajuda 
do Rio de Janeiro, foi erecta poucos ann~s depois da fun
dação da cidade, porque foi reedificada no de 1600, tendo 
sido hospicio em 1607 dos religiosos de Santo Antonio, 
emquanto construiram o seu Clmvento. Depois ( 1678~ ) 

· passou a recolhimento de religiosas conversas e para o 
_que constnliram um dormitorio em que viveram por 
Poucos annos algumas mulheres, até que foi construido o 
actual convento de Nossa Senhora da Conceição da Ajuda, 
sendo lnnçada a primeira pedra da sua construcção no 
dia 9 de .J)llho de 1678. 

li. D. Constantino Barradas, quarto bis110 da Bahia, 
chegou á cidade do Salvador no dia ·1. o de Novembro 
de 1600, governou. o bispado pelo espaço de dezoito 
annos e falleceu no dia 1. 0 de Novembro de 1618, 
sendo sepultado na capella-mór da igreja do convento de 
S. Francisco :ia mesma cidade do Salvador. Um livro 

··· manuscripto, com o titulo de Oollecção de noticias da 
America e Bmzil (tomo V) diz que o bispo D. Constan
tino Barradas tomou posse do bispado da Bahia no dia 

. 11 de Junh0 de 1603, e falleceu no 1. 0 de Novembro de 
1618. Achando no seu bispado apenas quatorze parochias 
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além da sé episcopal, creou a das villas do Cayrú, Boipeba 
e a de Sergjpe d'El-Rei. A bulla de 15 de· Julho de 1614, 
expedida IlOr Paulo V, creou a prelazia para Pernambuco, 
desliganclo .a ela Bahia, com jurisclicção para o Norte, e 
escolheu para administrador ecclesiastico o padre Antonio 
Teixeira Cabral. 

III. O que ha de mais cm·joso a respeitCJ da fundação 
da villa de Cananéa, pertencente á província ele S. Paulo, 
está consjgnac1o nos Apontamentos histo?·icos do Sr. Aze
vedo Marques, fructo de pacientes investjgações, em que 
mostra, em vista ele documentos, ter sido a ilha de· S. João 
de Cananéa o primeiro lugar ela capitania de S. Vicente, 
em que a esquadra de Martim de Souza fundeou no dia 12 
de Agosto de 1531, demorando-se nella 14 djas, onde poz 
marcos, e encontrou o castelhano Francisco Chaves, 
o bacharel, e mais cinco ou seis companheiros e sob 
?ujas informações mandou a Pedro Lobo, com oitentn. 
homens, descobrir as minas de ouro e lJrata pela terra · 
dentro, os quaes todos morreram ás mãos elos Carijós, nas 
cabeceiras elo rio Iguassú, campos ele Coritiba. 

A fundação ela povoação parece ter tido começo em 1587, 
mas a da villa teve lugar em 13 de Julho de 1600 pelo go
vernador e capitão-mór Roque ela Costa Barreto, e o 
mesmo Azevedo Marques copia uma acta elo escrivão ela 

. camara, Manoel Alvares, com as assjgnaturas dos mora
dores Jorge Martins, André Alves, Martinho da C os ta, o 
capitão Diogo de Medina, ele 31 ele Outubro ele 1601, em 
que diz que indo todos buscar sitio para se fundar villa 
o acharam, sendo elles os fundadores. (Vid. documentos 
:t;ta obra citada.) 

IV. Salvador Corrêa de Sá (o velho), com sua mulher 
embarcam-se no Rio de Janeiro nos ultimos dias elo mez 
de Setembro de 1601, em um navio francez de que era <;a
pitão Mr. Viniat, em direcção a Pernambuco, para dalli 
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seguirem para Lisboa, e aportando na foz do rio Camara
gibe, foram hospedados por Christovão Lins, no seu en
genho de Buenos-Ayres. 

V. 0 bairro do Recife em 1597, em consequencia do 
porto, estava povoado, e foi por isso que Antonio de Al
buquerque, vendo que algumas pessoas faziam armazens 
para relcolherem assucares, páo·brazil e outros generos, 
com damno da fazenda real, requereu á camara de O linda 
para lhe aforar os salgados do Recife, para o aterrar e fazer 
um paço su:fficiente em que recebesse todos os generos de 
exportação e importação; e no seu requerimento dizia, que 
a doação feita á villa de Olinda e o foral marcava do rio 
Jaguaribe, até o Recife para a camara, e os terrenos da 
villa de Olinda partiam della até o Recife. Que muit.as 
pessoas sem licença, fazendo casas e paços para recolhe
rem generos, prejudicando os interesses reaes, pedia elle 
aforamento dos salgados do Recife, para fazer um paço, 
com su:fficiencia para deposito geral c1e todos os generos, 
com o fim de se não prejudicar os interesses d'El-rei; e os 
ofliciaes da c:?.mara, em sessão do dia 7 de Novembro de 
1597, lhe concederam aforamento dos salgados do Recife, 
Para fazer o dito paço, mediante a quantia de 20$000 de 
fôro cada anno, mandando-lhe passar carta de aforamento 
perpetuo no dia 17 do mesmo mez de Novembro, para elle, 
sua. mulher, filhos e posteridade, sendo o:fficiaes ela ca
mara de Olinda Ped?·o de AbTe~t de Vasconcel:los, Ignacio 
do Rego, DuaTte de Sá, Domingos G01nes de Ab?·eu, e 
escrivão da camara João Velho PTego. 

El-rei D. Felippe, em 6 de Fevereiro de 1601, confirmou 
0 acto da camara de Olinda feito á Antonio ' de Albu
querque. (JJ!L ined.) 

VI. Por carta patente de 20 de Fevereiro de 1601, 
El-rei D. Felippe, nomeou a D. Diogo Botelho, filho de 
Francisco Botelho, estl'ibeiro-m6r do infante D. Fer-
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nando, do seu conselho, capitão da cidade do Salvador, 
e governador· geral do estado ·ao Brazil, com o ordenado 
de tres mil cruzados cada anno, posto que os seus 
antecessores não tivessem. mais que dous mil cruzados, 
cujo seu ordenado começará do dia da posse na cidade 
do Salvador e Bahia de Todos os Santos, pago pelo 
thesoureiro geral da capitania, etc. ( 111. ined.) 

D.. Diogo Botelho foi o primeiro governador geral 
nomeado por Felippe III : chegou a Bahia em 1602, 
vindo substituir a D. Francisco de Souza, e tomando 
posse da a.dministração da capitania nella esteve até 
1608, sem que durante o seu governo fizesse cousa alguma 
digna de memoria. 

VII. Diogo Botelho, tendo gevernado Pernambuco, 
succedeu a D. Francisco de S-ousa. em 1602, e esteve 
na administração até 1608. 

, VIII. Diogo ele Menezes: deixando o governo da Para
hyba, foi substituir a Diogo Botelho em 1608, e esteve 
no governo geral até 1613. Em dias de seu governo 
Pelippe II creou a relação da Bahb que _teve regi
mento em 7 de Março de 1607. Visitou as provindas 
do Brazil, e ··promoveu o bem geral dos povos, afim de 
os c1omesticar; promoveu o cl'escobrimento das minas 
de pedras preciosas em J 573, por Sebastião Fernandes 
Tourinho. No seu governo se dividiu o Brazil em duas 
repartições do No r te e do Sul. 

IX. Morreu na Bahia em Junho de 1583 Lourenço 
da Veiga. 

X. Manoel Telles Barreto falleceu no :lia 3 de·:rvrarço 
de 1587. 

XI. Tomou posse em 1591 e governou o Brazil até 
1602 D. Francisco de Souza. 

XII. Martim Corrêa de Sá, era 1ilho de Snl v ado1· Corrêa 
\ 
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de Sá, primeir0 capitão-mór da cidacle de S. Sebastião 
do Rio de Janeiro, foi nomeado seu governador em 
substituição a Francisco de Mendonça de Vasconcellos. 
Tomou posse da administração em 1602 e a deixou em 
1608. No seu governo muito trabalhou para o augmento 
da cidacle, dando sesmarias a varias moradores para 
augmento da povoação e da agricultura . Achando-se em 
Pessimo estado o Engenho de El-rei elle o reparou e 
augmentou, fundando perto delle a ermida de Nossa 
Senhora da Cabeça, da qual · já dei noticia. Em 1607 
requerendo o padre Ou~todio Fr. Leonardo de Jesus 
outro sitio melhor do que aquelle de Santa Luiza, para 
fundar o seu convento de Santo Antonio, foi-lhe doado 
por escriptura de 9 de Abril de 1607 o monte do Carmo; 
abrindo-se os alicerces, foi lançada a pedra fundamental 
da · igreja dos religiosos de Santo Antonio no dia 4 de 
Julho de 1608. No dia 14 de Agosto de 1603, Martim 
Corrêa de Sá deu regulamento para a extracção do ouro 
das minas descobertas nas capitanias do Espírito Santo 
~ Paranaguá. (Vid. o Tom. V da minha GorogTaphia 
Eisto?·ica). Faltando agua para abastecimento da cidade, 
foi elle quem teve a icléa de trazer as aguas da Carioca 
Para o lugar onde hoje está a fonte da Carioca, e como 
não houv~essem rendas publicas propoz fintas para este 
fim. Fez guerra aos pobres índios para escravisal-os, 
com pensamento de augmentar a riqueza dos particu
lares, e por isso grangeou a estiua publica. 

Sendo a primitiva matriz de S. Sebastião de páo a 
pique e taipa, reaHsou as boas intenções de seu ante
cessor Francisco ele Mendonça ele V asconccllos con
cluindo a construcção de pedra e cal, por meio de fintas. 
Na igreja mando~1 fazer uma capella onde collocou a 
imagem de Nossa Senhora da Cabeça, de quem era 
muito devoto, e a doutou com rendimento annual. 

CIIRONICA GIDRAJ• SEC. XVI.-13 
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XIII. A povoação da Parahyba do Norte indo em 
augmento, julgou El-rei mandar-lhe governador para c1i
rigir e regular os interesses communs ; e no dia 21 de · 
Agosto de 1603 nomeou André de Albuquerque para 
governador da Parahyba do Norte, o qual tomou posse 
da administração. 

XIV. As camaras de Pernambuco e Bahia, em 2 de 
Setembro .de 1603 solicitando de El-rei permissão para 
se construirem pelo menos dous conventos · de freiras 
em Olinda, e na cidade do Salvador, foi-lhes respon
dido negativamente os pedidos, por necessitarem as capi
tanias de Pernambuco e Bahia au_gmento de povoação. 

XV. Em ·nome da Santisma Trindade, Padre, Filho, 
Espírito Santo) tres pessoas, . e um s6 Deus verdadeiro, 
que adoro, e creiu perfeil.amente, ·e da Virgem Maria 
Nossa Senhora, Amen. Este é o testamento, que eu 
Jeronymo de Albuquerque faço, com todo o meu juizo 
e entendimento, e estando são e andan<lo em pé, para 
quietação du minha consciencia, filhos e herdeiros, pelo 
modo seguinte : Primeiramente encommendo minha alma 
ao Senhor Deos que a creou, 0 remiu com seu precioso 
sangue, e lhe peço e rogo queira haver misericordia 
de mim. E peço a Virgem Nossa Senhora, e a todos 
os Santos e Santas da côrte dos céos, que quando a 
minha alma de meu corpo sahir, a queiram apresentar 
diante du Magestade Divinn, e serem meus interces
sores, para que me queira perdoar meus peccados. 

Mando que no dia de meu fallecimento, morrendo eu 
nesta villa, e peço ao Sr. provedor e irmãos da Santa 
Mise1·icordia, que acompanhem meu corpo, e levem para 
ser sepultado na igreja, que tenho no meu engenho de 
Nossa Senhora ela Ajuda, onde tenho minha sepultura; 
e P?r assim me acompanharem lhes deixo de esmola 



DO BR.A.Zlt lú5 

cincoenta mil réis, e não me acompanhando em tal caso, 
l~s não darão mais que vinte e cinco mil réis. 

Mando que me digam quatro o:fficios de nove lições, 
cantados no dia, e outro no mez e anno, o:ffertado com 
a valia de dez cruzados de o:fferta, o primeiro ; o se
gundo, com tres mil réis ; · e o terceiro e final com 
clous mil réis, pela dita maneira; os quaes o:fficios se 
farão na dita minha igreja, "e meus testamenteiros, pa
garão por isso o que fôr razão. No dia que eu fal
lecer gastarão com pobres vinte cruzados, por minha 
alma, que se lhes darão de esmola, pela ordem que 
bem parecer a meus testmnenteiros. Deixo e mando, 
que se compre um alampadario de prata para a minha 
igreja de Nossa Senhora da Ajuda, que custe trinta 
rnil réis. 

Deixo aos padres da Companhla desta villa quarenta 
cruzados. 

Mando que se dêm de esmola a pessoas pobres e 
envergonhadas dez mil réis. 

Mando que se dê á confraria do Santíssimo Sacra
mento vinte cruzados, e assim mais mil e quinhentos 
réis pelos annuaes que lhe devo, que me parece que lhe 
não paguei. 

Deixo a todas as outras confrarias da igrf'ja matriz 
desta villa tres mil ré:s a cada uma, tirando a confraria de 
Nossa Senhora da Conceição da dita igreja, que a esta 
deix:n doze mil réis. · 

Deixo a meu filho Felipp8 de Albuquerque, seis mil 
réis que se deviam a sua mã.i Apolonia Pequena. 

Deixo a minha filha D. Simôa, porque lhe não dei dote 
cem :mil réis, os quaes lhe darão de minha terça, e se lhe 
não descontarão na doação d!l terra de Capibaribe, sómente 
se se achar que por direito ella e os mais .meus filhos na· 
turaes, legitimados, podem entrar na doação, qne lhet3 eu 
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fiz do meu engenho, em tal caso se lhes descontarão do 
seu quinhão. 

Quero que todas as missas, e responsos, que se fizerem 
na minha capella e igreja de Nossa Senhora da Ajuda, 
sejam por minha alma, e de meus pais e avós. 

Digo e declaro, que eu tenho feito um morgado, no qual 
está declarado que se diga missa por minha alma, quoto
diana; e porquanto eu depois tivesse muitos filhos, e o 
morgado tem muitas obrigações, quero e mando, que se 
não digam mais que tres missas em cada semana; na sexta
feira, ás Chagas, no sabbado á Nossa Senhora, e ao do
mingo a ordinaria. 

Declaro, que os chãos da praça, que tenho applicados e 
tlados ao morgado, e bem assim a terra de Serinhaem, 
que houve de meu sobrinho o Sr. Jorge de Albuquerque, 
e a terra que lhe deixava, tudo isto tiro e desmembro do 
morgadü: e bem assim, toda a terra, que lhe deixava em 
Oapibaribe, tirando sómente quatrocentas braças em 
quadra: e tudo o mais que assim desmembro ficará, em 
respeito a meus filhos, que depois de ter feito este mor
gado houve. 

Mando, que emquanto meu filho João de Albuquerque, 
o mais velho, não fôr de idade de vinte e dous annos ·per
feitos, se lhe não entregue o morgado; e o terá, e o admi
nistrará o Sr. meu sobrinho Jorge de Albuquerque, 
estimdo nesta capitania., po1·que não estando o terá 
e administrará meu genro Felippe Cavalcanté, e por sua 
morte, ou ausencia, Alvaro Fragoso, e por sua morte ou 
ausencia D. Felippe d<~ Moura, e por sua morte, ou ausen
cia, Jorge Teixeira, e por sua ansencia, ou morte, meu 
:filho Manoel de Albuquerque, e em caso que haja falta de 
todos estes, quero e hei por bem que tenha a administração 
e tutoria, e curadoria de meus filhos, uma pessoa nobre 
desta terra; para o que peço por mercê aos Srs. o:ffi.ciaes 
da camara, que no tal tempo forem que tendo respeito 
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aos muitos serviços que eu tenho feito a esta capitania, e 
aos muitos trabalhos, que nella tenho passa elo, pelo sus · 
tentar e ao muito amor que lhes sempre tive a todos, elejam 
a tal pessoa, para ter a dita administração, comtantu que 
o tal eleito não seja por nenhuma via D. Christovão de 
Mello, ou co usa sua, e js t.o por justos respeitos, que a isso 
me movem : porque a tutoria, e curadoria dos ditos meus 
filhos, assim o morgado, como ele todos os mais, quero e 
hei por bem, que andem nas pessoas acima. declaradas, p~la 
ordem e maneira que acima digo, porque e.sta quero que 
se tenha sem nunca se poder ser o dito D . Christovão 
nem parente seu; e assim o requeiro e ás justiças de Sua 
Magestade o cumpram, e façam guardar, porque esta é 
minha vontade. 

Hei por bem, e mando que o dito meu filho João de A.lbu
querque, ou qualquer dos outros seus irmãos, que lhe sue· 
cederem no dito morgado, que não se ca13e até o dito tempo 
de vinte e dous annos, sem licença, e parecer da maior 
Parte dos ditos meus testamenteiros, e em caso em q?.te sern 
seu parecer se éase no Braz'il, sendo noto7'iamente ern di 
minuição da s?.&a pessoa e lwnr·a, quer·o que pelo rnesrno 
caso perca o rmoTgado, e o herde, e se passe logo ao irmão 
Inais velho, que vivo fôr. A mesma pena terá o que ahi 
herdar o c1ito morgado. · . . 

Deixo por meus testamenteiros, para em todo cumpri· 
rem este meu testamento aos ditos Srs. Jorge de Albu
querque, Felippe Cavalcante, Alvaro Fragoso, D. ]'elippe 
de Moura, Jorge Teixeira, e Manuel de Albuquerque, os 
quaes todos juntos,~ cada um de per si, in soUdurn cum
prirão este meu testamento, aos quaes eu peço,· e encom
Inenc1o muito o façam assim, tendo lembrança da grande 
obrigação que tem a quem eu sou, e pelo grandf? amor que 

· senrpre lhes tive, o campram e guardem, como nelle se 
contem. 
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Quero .e hei por bem, que todos os annos seja visitada 
esta minha igreja e capella, pelo vigario da vara ecclesias· 
tica desta capitania, o qual poderá tomar contas do sue
cessar do dito morgado, para se saber se CLlmpre com as 
obrigações da dita capella, e para isso hei por bem que o 
dito morgado lhe dê dons mil réis por cada uma visitação. 

Declaro, que eu tenho varios escravos do gentio desta 
terra, e alguns, por ora,· estou em duvida, se tenho 
mal resgatados; e porque, até o presente não tenho 
feito diligencia sobre a certeza deste negocio, quEJro 
e mando que, não o fazendo eLl em minha vida, que 
os ditos meus testamenteiros o façam, e saibam muito 
inteiramente, e achando algum que seja mal resgatado, 
o tenham e tratem como forro, e lhe declarem que o 
é, para de si fazer o que lhe aprouver, como se cos
tuma. 

E se algmn fôr morto, o :pratiquem com os padres, 
para se saber as ordens que nisto ha de ter. 

' Digo, que eu tenho um livro, em o qual t~nho es
criptas todas as obrigações particulares, assim de serviços 
de criadas, como de outras cousas a que tenho obri
gação de satisfazer. Mando e rogo aos ditos meus tes
tamenteiros, que todo o conteúdo no dito livro, que 
por mim es-tiver assignado do meu :;igual, posto que 
não seja letra minha, o cumpram inteiramente, assÍll} 
como se o declara neste meu testamento, e de cada 
cousa fizer a expressa menção, e lhe dêm inteira fé e 
credito. 

Declaro que, sendo caso que, por falta ele memoria 
minha, ou inadvertencia, ou por outro respeHo, me es
queça declarar alguma obrigação, em que eu esteja a 
alguma pessoa, assim criados, como devedores , ou 
quaesquer outras pessoas, mando que, justificando cada 
um bastantemente, porque se conclua eu lhe dever, 
que os ditos meus testamenteiros desencarreguem minha 
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alma, como entenderem, que é mais serviço ele Deus 
Nosso Senhor, e proveito ele minha consciencia, porque 
delles o confio. 

Declaro, eu Jeronymo de Albuquerque, que se minhas 
filhas legitimas herdarem tão pouco de mim, ou tiverem · 
tão pouco de seu, por outra via, por doações ou da
divas, que alguem lhes haja feito, que sua fazenda não 
chegue a cinco mil cruzados, em tal caso, se casn.rem, 
obrigo ao morgado a lhes perfazer de sua fazenda o 
que falta para a quantia de cinco mil cruzados, dentro 
do a.nno que casarem. E, ficando solteiras, ou entrando 
freiras, e pelo mesmo modo t~-mdo tão pouco de seu, 
que não tenham clous mil e q uinheutos cruzados, obrigo 
outrosim o dito morgado a lhe supprir, e perfazer esta 
quantia, depois ele se empossar elo morgado, em dons 
anuas primeiros seguintes. · 

Mando que se clê a todos os meus filhos natnraes sol
teiros, ,quinhentos mil réis, q Lle entre si repartirão ir
lllamente. 

Declaro, que uma . n;ameluca, ·ou inéÜa, por nome Fe
lippa, filha de ~tma 1ninka escrava por nome Maria, a 
qual mamelnca, eu mal informado; alguma hora cuidei 
ser minha filha, e como tal lhe fiz cousas de filha, e 
lhe houve legitimação de El-rei nosso senhor, comtudo, 
depois, informado . na verdade, soube de certo não era, 
e assim o declaro em minha consciencia. E dado que 
o fôra, o que não é, eu a deserdo totalmente, por des
ordens suas notarias. 

Declaro que, se algt1ma pessoa disser que eu lhe 
devo alguma causa, posto que não tenha assignado, 
seja crido por seu juramento, até a quantia de quatro 
mil réis. Item declaro e a:ffirmo, que meus desejos eram 
contentar, e satisfazer a todos os meus filhos e herdeiros, 
assim naturaes como legítimos : 1nas os 1m'ltitos filhos 
legitirnos que tenho de minha mulher, e me nasceram, 
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me · obrigam em consciencia, e a razão assim o pede, 
ordenar isto pelo modo presente. 

E, pois, al não posso, primeiramente ma;1clo e . en- . 
commendo a meu :filho morgado que, particularmente, 
favoreça e ajude a seus irmãos legiLimos, e em especial, 
a suas irmãs, lembrando-se que, pelo avantajar a elle, 
defraudei aos outros de suas legitimas, pretendendo 
deixar a elle, por esteio e memoria de sua geração. 
Pelo que a virtude, honra e contentamento que a miRha 
alma terá, o devem obrigar a tudo isto, e fazer tudo 
o que os homens de sua qualidade devem, e soem fazer. 
No segundo lugar lhe encommendo todos os seus irmãos 
e irmãs naturaes, e para isto lhe basta entender, e 
saber que são meus filhos, ·e assim que lhe fôr pos
sível, os favoreça e ajude: aos quaes eu peço· a todos 
em geral, e a cada um em particular, e lhes rogo, e · 
mando se amem.; e façam pelas cousas uns dos outros, . 
tendo memoria de mim, e o tronco donde procedem. 

Item, e declaro, que meu filho o morgado, não en
trará a partilhas com seus irmãos, e só mente · sahirá com 
o morgado in solidum_. 

Peço muito, por mercê do Sr. Jorge de Albuquerque, . 
meu sobrinho que pelo amor que -em mim sempre achou, 
pelo eu criar como a filho, e o ter sempre nesse lugar 
como elle bem sabe, lembrando-lhe tambem que deixei 
a minha patria por vi?' aco?npanhar a Sra. minlw irmã 
':nta mãi; que elle assim por isto, como pela muita razão 
que ten; com todos os meus filhos legítimos e naturaes, os 
favoreça em tudo aquillo que puder, e fôr possível, · como 
eu :fizera pelos seus, se m' os elle deixára recommendados, 
pois elle sabe muito bem, qzte o estar esta szta capitania · 
no e8tado em que _está, depo-is de . De'us, fui e'lt. 

Quanto a 'lú?na Je?·onyma mameluca, que se criou em 
minha casa, e foi tida poT fllka · minka do qual Deus 
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sabe a verdade, em caso que o seja eu a deserào to
. talmente, p01· deso'rdens suas notarias. 

Item, digo, e declaro, que eu devo algumas. dividas á, 

pessoas, as quaes de presente não pude pagar: e porque 
eu deixo um livro; como atrás digo, no qual ficam postas 
todas, ou maior parte elas que elevo, torno a encommen
dar e pedir muito aos meus testamenteiros, que as pa
guem com a maior brevidade que fôr possiveJ., se eu. antes 
da minha morte as não pagar, principalmente o dizimo 
que devo a Diogo Roàrignes ele El vas ; e peço e rogo a 
todos os devedores a quem en devo, q ne me perdoem o 
não lhes poder pagar, porque não foi mais em minha mão. 

Declaro, que eLl fiz um testamento, juntamente com 
D. Felippa de Mello minha mulher, e digo que quanto 
ao que toca a mim, o dito .testamento eu o revogo, e não 
quero que em nada v~Llha, nem todos os mais que até o 
presente. tenho feito. S.ó este quero que valha, e tenha 
força e vigor, e quanto ao tocante á dita D . .F'elippa, 
as Jnstiças provejam nisso, como lhes pa1·ecer, que é 
diTeito. · 

Declar0, que Duarte Coelho, o v~lho, que Deus tenha 
eU: gloria, me cleu umalegna ele teri·a em Ca.pibaribe, para 
llllm e para toclos os meus filhos naturaes ; a qual terra, 
eu te uh o dito e assentado çom algn ns dos meus filhos e 
~enl'os, que lhes d:uei a metade c1ella, ela qu~ fica da 
~nela do mar; e querendo elles estar pór esta demarca- · 

Çao; e que se faça · da sobredita maneira para os ver quie
tos, lhes dou além ela dita metac1e 150 braças ele terra 
de largo, da outra minha ametacle, e toà.o o cumprimento 
qlle tiver a dita terra; as quaes 150 br:tças, que lhes assim 
do.u, tomarão logo pegado com a sua metade, e elles lhes 
darão quitaÇão, de como estão contentes ele estar por 
esta repartição e medição; e não lhes dando a dita qui
tação, lhes não dou as ditas 150 braças. · · 
~porque aqui hei o meu testamento por acabado, e 
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mando que se· cumpra inteiramente, como se nelle .contém, 
porque esta é a minha ultima vontade, digo, e derradeira · 
vontade; roguei a Belchior da Roza, morador nesta villa., 
que este fizesse, e comsi.go assignasse, e elle o fez a meu 
rôgo em O linda aos 13 dias ·elo mez ele N ovembr·o do 
nnno do N asciruento de Nosso Senhor J estlS Christo ele 
1584. - JeTonymo de Albuque1·q1.te. - BelckioT da Rvza . . 

Sopre a valiriade deste documento, diz Fernandes 
Gama á pagina 90 do tomo 1. 0 das Mem01·ias ele Per
nambuco:- " Es te t estamento foi approvaclo por Antonio 
Lopes, tabellião publico d'o judicial e notas da villa de 
Olinda, e seus termos, aos 13 dias do mez de Novembro 
de 1584, sendo ca1Jitão e governador. da capitania Jorge ele 
Albuquei·que, seu terceiro clonatario, e estando o testador 
doente ele cama, em pousadas suas, a rua de Todos os . 
Santos. Foram presentes e assignaram por testemunhas 
o licenciado Henrique .Nunes, Braz Fernandes, Manuel 
Q.e Paiva Cabral, Luiz Antonio, Duarte'J acome, J eronymo 
Dias, João Montinho, todos moradores e estantes na 
villa. 

"Como o testad0r· affirma no principio de seu testa· 
mento, que o faz, estando em pé ele sandB, e o tabellião 
approvou·o em 13 de Novembro, declara,ndo que o testa
dor estava enfermo de cama, segue ·se que principiou com 
saude perfeita, e deu fim depois de estar enfermo, con
cluindo-o no mesmo clia em que foi approvaclo. 

"Tenho tambem por muito certo, que este é o testa
mento com que fallecea Jeronymo de Albuquerque, por
que foi extrahido elo tmslado elo cartorio elo escrivão 
dos orphãos ele Olinda, Francisco Alves Viegas, aos 28 
de Maio de 1604, a requerimento de D. Cosma de Albu· 
querql'le, e sua irmã ·n. Izabel, filhas ambas do testador, 
papeis que se conservam e guardam no cartorio ele 
S. Bento, .n.'14! gaveta V. :Masso D. " 

E' notavel que Jeronymo de .Albuquerque tivesse annul-
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lado o testamento feito com sua mulher D. Felippa 
de Mello,· e mandado que procuras~e seu direito nas 
justiças. 

E' exquesito e sem explicação o facto do :filaucioso 
fidalgão, suppor diminuída a pessoa e honra de seu 
filho (morgado) que casasse no Brazil, quando o tal pai 
tinha, que perfilhava e desherclava filhos bastardos, tidos 
até com escravas suas e. criadas do serviço de sua casa. 

Não encontramos justificação, em não se ter casado 
legalmente com a sua salvadora Mt.t?·ia do Espírito Santo 
A?·co Veule, a que~n a gratidão assim pedia. J eronymo 
de Albuquerque mais nobre que ella, Oll antes nem tanto, 
Porque sendo filha elo regulo Ta.bayara., "foi mais generosa 
que o seu ingrato secluctor. . , · 

Não sabemos se seu casamento com D . :B,ellipa fôra em 
vida de Maria do E~pirito Santo, ou sA depois d:e seu 
fallecimento, que. neste caso regularia pelos annos de 
1564, a vista c1a recommendação relativa ao morgac1o e 
a idade de 22 annos. 

A posse de Maria deveria ter sido no principio da 
conquista, isto em 1535, mais ou menos: o testamento 
é datado de 1584. Se Maria contava 15 annos naquelle 
tempo, deveria estar com · 69 nesta ultima data, e se 

era fallecida quando o testador contrahin o casamento 
con1 D. Felippa, ele quem já contava :filhos, com cerca 
de vinte annos de idade, segne·se que aquella falleceu 
com menos de 50 annos. 

XVI. Da união de Jeronymo de Albuquerque .~om 
111.a?'Üt do Esp'i?·ito Santo ):trco Vercle, nasceram oipo 
filhos, · e de outras mulheres teve Jeronymo mais 5, ao 
todo 13, que pei'filhou legaJmente, antes do ca·samento 
co:m. D. Pelippa de Mello. 

Constando á rainha D. Catharina ( que governava o 
reino na menoridade de seu neto El-rei D. Sebastião) 
08 des1·e,r;1·amentos continnados de J eronymo de Albtl-
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querque, que não obstante suas repetidas admoestações, 
continuavam como mau exemplo para a colonia, procU:
rou sanar o mal casando-o, e insinuou fazel-o com uma 
das :filhas de D. Christovão ele Mello que, com toda a 
familia, fôrn. obrigado a vir residir em Pernambuco. 
J.eronymo de Albuquerque cumpriu os desejos da rainha, 
nesse ponto, e apesar de sexagena1·io, casou com ·n. Fe
lippa de Mello, ele quem chegou a ter onze :filhos elevando 
o numero dos legítimos e legitimados ao total de 24! 

Não atino a razão por que marido, mulher e sogro, 
se deshar~onisaram, e não sei se o casal separou-se em 
vida, como parece dar a entender no testamento o pro
prio J eronymo de Albuquerque. 

XVII. Por carta regia de 17 de Abril de 1604 manda 
El-rei ao mestre da ordem de Christo, no Brazil que fosse 
elle obrigado a construir as capellas-móres das. igrejas 
11arochiaes, e o povo o corpo dellas, como obras ele pie
dade christan. mui proveitosas á salvação das almas. 
( M ined.) . 

XVIII. Em 1607 os padres Francisco Pinto e Luiz 
Figueira indo ao Ceará, penetraram na serra do Ibiapaba · 
em 1607, e fundaram a.hi a ·Missão, pertencente ao Mara
nhão, sendo assassinado o padre ·Luiz Figueira, em viagem 
p,ara o Maranhão, 11elos índios Tacorijus. 

XIX. E' nomeado o Dr. Matheus da Costa ·Aboriin, em 
2 de Outubro de 1607, para preiado da igreja do Rio 
de Janeiro, cujo prelado morreu envenenado no dia 8 
de Fevereiro de 1626. · 

XX. D. Diogo de Menezes, :filho de D. João de Me
nezes de Siqueira, capitão de Tanger, foi nomeado go· 
vernador geral do estado do Braz'il em 1608, em substi
tuição a Diogo Botelho. Sahindo de Lisboa foi arribar 
a Parahyba, e proseguinclo a viagem chegou á Bahia 
e tomou posse do gover:no eni cujo cargo esteve até 1613. 
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Foi D. Diogo de Menezes o segundo governador gera.! 
nomeado poi: ]'elippe III, e administrou como 0 seu ante
cessor cinco annos. Visitou as di:fferentes capitanias e as 
proveu de tudo o que era possível em beneficio. No seu 
gover,no foi creada a relaç.~o da Bahia, cujo regimento é 
datado do dia 7 de Ma.rço de 1609. 

~XI. O famoso jesuíta padre Antonio Vieira nasceu no 
dia 6 de Fevereiro de 1608. Uns dão o lugar do nasci
mento do grande padre Antonio Vieira em Lisboa, e eu, 
em presença da carta do 1. 0 de Agosto de 1671, escripta de 
Roma a D. Rodrigo de Menezes pedindo-lhe o lugar de 
mestre ele campo pam seu cunhado J eronymo Sodré 
Pereira, antepondo os seus serviços ás promessas de El
rei, e nunca lhe ter pedido nada para si ·e para seus pa
rentes, provei ter elle nascido na Bahia, por concluir a 
sua carta de empenho com estas palavras: "E para que 
di~a tudo a V. S. com a sinceridade que devo e costumo, 
toda a razão deste meu empenho é querer qui') este parente 
tenha posto as raizes na Bahia, para que fique nella, e 
não Sl! resolva a vir á Portugal, com o perigo que já expe
rimentou outro cnnhaclo, e outra irmã minha, com cinco 
filhos que ficaram sepultados no mar. A cabana em que 
nasci não tem esperança de Úr successor legitimo, senão 
esta ... " 

Sobre este assump.to tive polemica sustentada no meu 
Perioclo .Zlfedlco do Povo da Bahia e no Oo?Teio JJ1ercantil 
do Rio ele Janeiro. O Instituto Historico publicou neste 
sentido uma ~emoria escripta pelo douto Sr. arcebispo 
da Bahia, D. Romualdo Antonio de Seixas, decidindo a 
questão, e sobre a qual nada escrevi, porque me achava 
occupado com novos trabalhos historicos. 

Examinando eu os archi vos da camara ecclesiastica em 
1866 me mostrou o illustraclo Sr. arcebispo D. Manoel 
Joaquim da Silveira o livro de confirmação de ontens s~-
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eras já muito estragado de 1633 a 1634. No numero 31li:
.Antonio Vieira, da companhia de Jesus, natu'ral de L-is
boa, filho de Christovão Vieira Ravasco e ie sua mulher 
Maritl de Azevedo. Não fiz commentarios por ter expen· 
dido os meus pensamentos nas polemicas que tive, em 
presença da carta já referida. 

XXII. No dia 4 de Julho de 1608 é lançada a primeira 
pedra no alicerce para a fundação da igreja e convento de 
Santo Antonio do Rio de Janeiro, no monte do Carmo, 
presentes o prelado Dr. Matheus da Costa Aborim, o go
vernador Affonso de Albuquerque e seu antecessor Martim 
Corrê-a de Sá. Os religiosos de SaJ?.to Antonio, ao pé da 
ladeh·a, fizeram entulhar a extremidade norte da lagoa de 
Santo Antonio e construíram casa e oratorio, onde resicli
ram durante o tempo da construcção do seu convento. 
Esta casa foi demolida, com a correnteza de casas terreas 
para a construcção do edificio dll typographia nacional, e 
álargamento da rua da Guarda Velha. 

XXIII. Affonso de Albuquerque é nomeado governador 
do Rio de Janeiro em substituição a Martim de Sá, e 
toma posse da administração em 1608. Não pude a.char 
nos documentos que possuo o dia d~ posse deste govP-r
nador; o que sei é que elle se tornou odioso a todos, por 
se suppor com autoridade illimitada, fazendo prender na 
cadeia publica ao juiz ordina.rio BaHhazar de Seixas, por 
ter prendido a um criminoso. Mandou prender ao ouvidor 
Luiz Cabral. Este governndor por seu despotismo revol
tou o povo, e usurpou as attribuições da camara impondo 
:fintas. Era despota, mau e detestado por todos , e o povo 
respirou com a ]Jresença de Constantino Meneláo que to· 
mou posse do governo em 21 de Dezembro de 1613. (Vid. 
o T. 2. 0 da 2. 11 serie do meu B1·azil Historiao.) 

XXIV. Em 1608 foi creada a freguezia de N. S. da 
Conceição de Angra dos Reis. (Rio de Janeiro.) 
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Em 1608 foi creada a freguezia de S. Bartholomeu de 
Pirajá. (Bahia) Reconcavo. 

Em 1608 foi creada a freguezia de S. Thiago de Iguape. 
(Bahia) Reconcavo. . 

Em 1608 foi creada a freguezia do Bom Jesus c1a V era 
Cruz, em Itaparica. (Bahia.) 

Em 1608 foi Cl'eada a. freguezia de S. Miguel de Co
tegype. (Bahia) Reconcavo. 

Em 1608 foi Cl'eada a freguezia de N. S. do Monte. (Ba-· 
hia) Reconcavo. 

Em 1608 foi Cl'eada a freguezia de N. S. do O, de Paripe. 
(Bahia) Reconcavo. 

Em 1608 foi cread·a a freguezia de N. S. Çla Piedade de 
M:atoim. (Bahia) Reconcavo. 

Em 1608 foi creacla a fregnezia de N. S. do Soccorro 
(Bahia) Reconcavo. 

As freguezias ele S. Miguel da aldeia de N. S. de N aza
reth das Farinhas, não achei os dados de sua creação nos 
livros da secretaria archipiscopal da Bahia. 

XXV. Compto ecclesiastico. Anreo numero 14; cyclo 
solar ~2; epacta 24; letra dominical D. 

XXVI. Martyrologio. Domingo de Paschoa 19 de Abril; 
dia 1. 0 de Janeiro quinta-feü-a; indicação romana 7; pe-
ríodo · J uliano 6, 322. · 

XXVII. · No dia 30 de Julho de 1609, por ordem regia, 
são declarados livres os índios do Brazil, por uma vez, e 
igualados aos colonos brancos.. Esta disposição regia não 
foi aceita com benevolencia pelos habitantes das capita
nias, que queriam ter por escravos os verdadeiros senho
res das terras brazileiras. 

XXVIII. D. Felippe II, reconhecendo que a fundação 
dos conventos no Brazil embaraçava o augmento da po
voação nas colonias, por alvará de 16 de Outubro de 1609 
e carta regia de 18 de Dezembro de 1683, manda que se 



208 CHRONICA GERAL 

não fundassem mais conventos, visto que a presença 
delles obstava o progresso da população. 

XXIX. D. Felippe II, em bem . da justiça dos povos, 
mandou em 3 ele Março, sabbado, ele 1609, crear o tribunal 
da relação d~ -Bahia e lhe deu o regimento a maneira das 
outras relações no dia 7 do mesmo mez cujo tribunal foi 
installado pelo governador geral do estado, D. Diogo de 
Menezes, no anno seguinte de 1610. 

·Este tribunal foi suprimido e de novo instituic1o, ê se 
lhe deu o regimento em 12 de Setembro de 1652. ..,. 

XXX. Compto ecclesiastico. Aureo numero 15; cyclo 
solar 23; epacta 5; letra dominical C. 

XXXI. Martyrologio. Paschoa 11 de Abril; 1. 0 ele Ja
neiro sexta-feira ; indicação romana 8 ; período J uliano, 
6,B23. 

XXXII. Alexandre de Moura é nomeado governador 
de Pernambuco em 1610, e ahi se conser1rou até 1613, 

· época em que ?-lli chegou Gaspar de Souza governador 
geral do estado do Brazil, com ordem de ficar em Pernam
buco, afim de organisar a expedição para a conquista do 
Maranhão, o que concluiu em 1614; e reLirando.se então 
para a Bahia, no principio do anuo de 1615 deixou no 
governo de Pernambuco a Vasco de Souzs. Pacheco. 

No dia 22 de Noverr1bro de 1610 foi expedido um alvará 
prohibindo aos ministros no Brazil se casarem sem licença 
regia. 

XXXIII. Em 1610 nasceu Domingos Fernandes Cala
bar, na povoação de Porto Calvo, indo baptisar-se i1o dia 
15 de Março do mesmo anuo, na ermida elo 'Engenho 
Velho, no lagar do Forno da Cal em Olinda, sendo padri
nhos Pedro Affonso Duro e sua filha D. Ignez Barboza. 

XXXIV. A povoação de Itú, na margem esquerda elo 
rio Tietê, foi fundada pelo capitão Domingos Fernandes e 
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seu genro Christovão Diniz, que alli erjgiram uma capella 
ern honra de N. S. da Candelaria em 1610, e elevada á fre
guezia em 1653, e elevada á villa pela. capitão Gonçalo 
Couraça de Mesquita em 18 de Abril de 1657. Foi elevada 
a cabeça de comarca por alvará de 2 de Dezembro de 
1811 ; teve o titulo de fidelíssima por decreto de 17 de 
Março de 1823 ; e foi elevada á cidade pela lei provincial 
de 5 de Fevereiro de 1842. (Vid. AP,ontamentos Hist. de 
Azevedo Marques a palavm Itú.) 

XXXV. A povoação de Santa Luzia do Norte, das 
Alagôas, é muito antiga; e não se sabe o tempo em 
que começou a ser povoada, porque Gabriel Soares, que 
findou a descripção do estado do Brazil enil 1589, diz 
que aquella povoação começou por 1.trn cego que ahi 
se estabeleceu. 

Não obstante a escuridão desse passado, por falta de 
documentos, vejo que por esses lugares já havia mo
radores porque em 13 de Abril de 1610, Diogo Gon. 
Çalves, Vieira, por escriptura publica desta data, fez 
doação a Antonio Martins Ribeiro de uma legua de 
terras em quadro na margem do rio Mumda7tú, com 
a obriga<;ão de levantar engenho de assucar, e erigir 
povoação {t qual se chamou Syracusa, e depois villa de 
Santa L~tzia elo .Nm·te. O engenho Mundahú foi edi
ficado em 1613, como consta da inscripção de u~a pedra 
que se achou nas ruínas da capella do mesmo engenho. 
Além da data encontrou-se na pedra a corôa de Por
tugal, e a inscripção - Nossa Senhora da Ajuda. · 

No tempo dos hollande.:;r,es havia mais os engenhos 
de Santo Antonio com capella, na margem do rio Ptlti
guacatiba, depóis Satuba, e na margem norte, além do 
de Nossa Senhora da Ajuda, o de NoE:sa Senhora da 
Encarnação com capella. 

Antes dos hollandezes havia o recolhimento dos frades 
CilRONICA GEHAL SEC. XVI.-14 
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carmelitas na jgreja de S. Gonçalo de Panipourá ; e por 
detrás da igreja matriz existia em tempos anUgos uma 
casa onde residiam algumas Beatas, as quaes como an
dar dos tempos passaram-se para o pequeno povoado 
Coqueiro Secco. 

XXXVI. Compto ecclesiastico. Aureo numero 16; 
cyclo solar 24 ; epacta 16 ; letra dominical B . 

XXXVII. Martyrologio. Paschoa a 3 de Abril ; 1. o de 
Janeiro, sabbado ; indicação romana 9 ; período Ju
liano 6,324. 

XXXVIII. Em 25 de Novembro de 1611, Hep.rique 
de Carvalho, capitão .dos limites das Alagôas, apresenta 
procuração na qual Diogo Soares da Cunha, alcaide-m6r, 
então nomeado para a povoação da Magdalena das Ala
gôas, lhe dava poderes para repartir algumas terras, 
das que lhe foralri doadas pelo governador da capitania 
de Pernambuco ; e por <=>scriptura desta da,ta, o men
cionado Henrique de Carvalho, em nome de seu con
stituinte, fez doação a Manoel Antonio Duro, morador 
em casa de telha, na Paj?.tssá1·a, da sesmaria de oito
centas braças na costa ela mesma Pajussárà, com fundos 
até a Lagôa do Norte, com a condição de fazer dentro 
de um anno uma casa de sobrado coberta de telha na 
dita povoação da Magdalenn, do sobredito Diogo Soares 
da Cunha, e seu filho, sita na Subauma. Parece que 
este sobrado foi edificado em Taperaguá, porq ne na
quelle bairro da velha cidade das Alagôas existem mais 
de um sobrado em ruinas, que denotam vetusta anti
guidade. 

Diogo Soares da Cunha, tinha um irmão chamado 
Fernão Soares da Cunha, que figurou durante · a res
tauração de Pernambuco, e supponho que habitava na 
Lagôa do Norte, no local depois conhecido pela deno
minação de .Fe?·não Vellw. 
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XXXIX. A villa de Santa Anna de Mogy das Cruzes 
foi erigida no dia 1. 0 de Setembro de 1611 por Gaspar 
Coqueiro loco-tenente de Lopo ele Souza. 

XL. A dez leguas distante da cidade de S. Paulo, 
Braz Cubas, fundador da cidade de Santos, estabele· 
ceu uma fazenda a uma legua afastada do rio Tieté ; e 
mais tarde, se erigindo nella uma igreja dedicada á 
Senhora Santa Anna, e com a presença deste templo 
augmentando a povoação, no 1. o de Setembro de 1611, 
Gaspar Coqueiro, loco-tenente de Pedro Lopes de Souza, 
elevou-a á dignidade de villa de Santa Anna de Mogy 
das Cruzes. 

XLI. Compto ecclesiastico. Aureo numero 17 ; cyclo 
solar 25; epacta 27; letra dominical A. G. 

XLII. Martyrologio. Paschoa a 22 de Abril ; 1. o de 
Janeiro domingo ; indicação romana 10; periodo J uliano 
6,325. 

XLIII. Os primeiros religiosos que entraram na ilha 
do Maranhão foram os barbadinhos franciscanos francezes 
em 1612 ou 1613, Fr. Cosme de S. Damião e Fr. Manoel 
da Piedade. 

XLIV. Já a esse tempo achando-se muito augmentada 
a colonL:1. franceza do l\fa1~anhão ; começada em 1594,. uma 
companhia ele aventureiros organisada em França em 161:3, 
t.endo á sua frente Daniel de la Touche, senhor de la 
Ravadiere, Emilio Ranily, e Carlos de Harlew, providos 
de tudo, se apresentaram no Maranhão no dia 26 ele Julho 
desse anuo, vindo com elles quatro missionarios fran
cezes, e sem demora construem, em honra ele Luiz XIII 
ele França, o forte ele S. Luiz na ·costa do mar, sobre a 
l)Onta ele um rochedo, no 1. 0 ele Novembro ele 1612 arvo
ram o estandarte da França em signal de possessão e dão 
começo a colonia que progredia regularmente favorecida 
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l)Ol' vjnte e oito aldeias de índios amigos, sendo os Tu· 
pinam bás os povoadores da ilha do Maranhão. 

Neste mesmo anuo de 1612 Felippe III manda Gaspar 
de Souza descobrir e conquistar o rio. Amazonas. 

(Vid. no tom. 3. 0 da minha Oorograplda Hlstorlca, a 
narração da conquista _ do Maranhão.) 

XLV. El·re~, com o fim de beneficio publico, fez mercê 
aos povos das terras mineraes do Brazil, contentando-se 
que lhe pagassem o quinto do ouro que extrahissem das 
entranhas da terra, e lhes deu novo regimento no dia 18 
de Agosto de 1612. 

Esta -providencia deu grandes resu~tados em proveito 
da corôa. 

XL VI. No dia 18 de Outubro ·de 1612 desabou sobre 
Lisboa tão medonha tempestade, que durando vinte horas 
derrubou edificios, arrancou arvores- e no Te;jo perde
ra:rn-se cento e vinte embarcações. 

XLVII. El-rei D. Felippe III, em 12 de Outubro de 1612, 
ordenou a Gaspar de Souza filho de Alvaro de Souza, que 
fosse descobrir e conqui:::~tar o famoso rio das Amazonas, 
e fazer relação de tudo o que praticasse, e do que visse na 
exploração emprehendida. 

XL VIII. D. Diogo de Menezes, passando-se á Per
nambuco em fins dó anuo éle 1611, manclou formar no 
Ceará um estabelecimento, do qual foi encarregado Mar
tiro Soares Moreno, para obstar os progressos dos fran
cezes, que se tinham apoderado da ilha e arredores 
do Maranhão, explorar a embocadura do Amazonas, o 
qual pouco pôde conseguir por falta de recursos. 

Sendo Martim Soares Moreno homem de excellentes 
qualiclacles, adquiriu boas relações com os índios, e 
pelo que foi nomeado capitão-m6r do Ceará, onde con
seguiu immortalisar-se, lançando em 1613 os funda
mentos da povoação da cidade da Fortaleza ou Ceará, 
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com algumas familias pernambucanas. (Vicl. a Hi8tor'ia 
da Província do Oea1·á, pC'llo Dr. T. A. de Araripe, im
pressa no Recife em 1867, e às documentos antigos que 
possuo.) 

XLIX. Martim Soares Moreno era homem prudente 
e discreto, e por sua humanidade não perseguia os 
selvangens. Na expedição em que foi á serra de Ibia
paba, conduziu-se tão con~enientemente, que o chefe 
inclio Jacucmo, irmão do celebre Camarão, o chamava 

· de seu filho, o que constando ao governador geral D. 
Diogo de ·Menezes, ainda estando em Pernambuco, o 
nomeou capitão-mór do Ceará. Coq1 esta patente foi 
Moreno tão bem recebido pelo chefe Jacuano, e pelos 
indios do Ceará, que, com ' adjutorios clelles, sem au
xilio do governo, construiu um forte e a igre:ja de Nossa 
Senhora do Amparo. 

L. D. Gaspar de Souza, filho de Alvaro de Souza, 
senhor de Alcube, tomou posse do governo geral em 
Dezembro ele 1613, e governou o Brazil até 1617. 

Recebendo ordem para visitar as capitanias, fixou em 
Olinda a sua residencia, para accelei·ar a expedição contra 
os fran,cezes, e expUlsai-os do Maranhão. 

LI. Constantino Menelau, nos tres annos do seu go
verno, pro~oveu o bem dos povos, adiantou a edificação 
da cidade, procurou melhorar o estado sanitario e eco
nomico ela povoação com a deseccayão de _alguns pan
tanos. 

Acordou varias posturas sobre as usurpações da sesmá
ria do conselho da camara,, sens aforamentos, pastagem 
do gado, desvio da agmt da Carioca, preço dos vinhos de 
palma, marcando-se o preço a seiscentos e quarenta réis 
a canada. Fez 9. fortal eza da C~1sa êl e Pedra, vinte legnas 
de Cabo Frio em 10 de N overnbro de 1615. Fez a forta
leza de Santo Ignacio, com sete peças de bronze. 
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O conselho da camara tinha tanto poder, qne ninguem 
se atrevia ir contra as suas decisões ; e tanto que a 
camara depoz o ouvidor Gonçalo Homem no dia 6 de 
Maio" de 1606, com o falso pretexto de ter já sido preso 
na Bahia, por um juramento falso, -e ser descendente 
de judeu, e como tal, e por erros ele offi.cio não pocliá 
servir aquelle cargo. Indo á Bahia, se justificou pe
rante a relação, e o governador geral lhe man.dou passa!!.' 
nova provisão, e o fez voltar ao Rio ele Janeiro. Senrlo 
ainda desobedecido, tornou , á Bahia e o governador 
geral ordenou a Constantino Menela.u que o impossasse, 
e não obstante; ainda a camara não o quiz reconhecer ; 
mas, intervindo Menelau, e fazendo-lhes conhecer o 
crime em que cahiam pela cle.,obediencia, buscada a 
protecção ela Óamara, foi o .ouvidor reconhecido e obe
d()cido. 

LIL Compto ecclesiastico. Aureo numero 18; cyclo 
solar 26; epacta 8; letra d.ominical F. 

LIII. Martyrologio. Paschoa 7 ele Abril, 1. 0 ' ele J a
nein terça-feira ; indicação romana 11 ; periodo J uliano 
6,326. 

LIV. Em 1613, Gaspar ele Sonza, filho de Alvaro ele 
Souza, que se achava na conquista elo Amazonas, é 
nomeado governador e capitão general do Estado elo 
Brazil, o qual tomou posse do cargo em substituição a 
D. Diogo de Menezes, tendo logo ord_c>m de residir na 
cid.ade ele Olinda, para clalli mandar expulsar os fran
cezes do Maranhão, e colonisar as margens do Ama
zorras, muito frequentada por corf>arios feancezes, inglezes 
e hollandezes. 

Jerohymo ele Albuquerque, no sabbado, 1.0 ele Junho 
ele 1613, antes ela chegada elo governador, havia par
tido para o Maranhão, com uma força, para· bater os 
francezes, mas reconhecendo não ser ella sufficiente, 
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voltou á Pernambuco, reforçou-se com mais trezentos ho· 
meus de tropa reg11lar, duzentos e trinta e quatro índios, 
dous navios, uma caravela, e cinco caravelões, marchou 
para o Maranhão, e em frente da ilha, Ravadiere com 
quatrocentos francezes e quatro mil incl:ios, no dia 19 
de Novembro, entraram em combate, que foi tão re
nhido, que os francezes no dia 22 pediram suspensão 
de armas, assfgnando no dia 27 os artigos de paz, os 
quaes, sendo enviados ás duas côrtes para decidir a 
_respeito, a quem deveria pertencer a ilha do Maranhão, 
Felippe III, não approvando o armistício celebrado por 
Jeronymo de Albuquerque com Ravadiere, mándou Ale
xandre de Moura, em Hli5, bater os francezes e botal-os 
para fóra. do Maranhão ; e pelo que, entrando a armada 
de . Alexandre de Moura no dia 1. o de Novembro do 
:mesmo anuo de 18115 no porto do Maranhão, entram 
em peleja, e são elles derrotados em Quaxendrrba, 
~endo, no dia 2, assignada a capitulação, e entregue 
a· praça, o forte de S. Luiz, a povoação e a ilha do 
Maranhão a Alexandre de Moura, retirando-se os fran
cezes para França, sendo nomeado J eronymo de Albu
querque capitão-mór e governador do Maranhão. 

LV. Compto ecclesiastico. Aureo numero 19; cyclo 
solar 27; epacta 17; letra dominical E. 

LVI. Martyrologio. 1. o de Janeiro quarta-feh~a; pas
choa 30 de Março; indica<j)ão romana 12; período Ju· 
liano 6,327. 

LVII. Em 1614 uma epidemia mortifera devastou as 
aldeias dos indios Taramanclizes ele Tytoya, amigos ele 
Martim Soares Moreno, em modo que o chefe J um pari

. guassú (o grande diabo) não pôde auxiliar a J eronymo 
de Albuquerque por lhe ter morri do os seus melhores 
frecheiros pela epidemia. 

LVIII. Em 21 de Dezembro de 1613, Constantino Me· 
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nelau toma conta do governo do Rio de Janeiro em sub-
' stituição ao perverso governador Affonso ele A'buquerque; 

e desde· logo tendo ·ordem, em 20 de Março de 1615, de 
Gaspar de Souza, governador geral do Estado do Brazil, 
para limpar Cabo Frio, infestado de francezes e hollan
dezes que commerciavam com os índios, para a1li mar
chou com tropa e quatrocentos índios, fazendo demolir 
um forte construido pelos hollandezes, na embocadura da 
barra, e_ uma casa de pedra abandonada, construída pelos 
francezes, na ponta do sul da mesma barra; e entupio 
a passagem da barra, para impedir a entrada della aos 
inimigos. Por ordem do mesl'no Gaspar de Souza, mandou 
prender a Paulo ela Rocha de Siqueii;a, capitão-m61· ouvi
dor de S. Vicente. Augmentou a cidade do Rio de Janeiro, 
assistia as conferencias ela camara municipal em proveito 
do bem publico, e como não houvesse moeda corrente na 
cidade para compra dos generos, mandou que corresse 
6 ··assucar como moeda el e contagem. 

LIX. Diogo Soares, no sabbad.o dia 23 de Agosto ele 
1614, parte ele Pernambuco com trezentos homens com o 
fim de fundar uma colonia em Perecé-Tutajá, ou Paraná
mirim, no Maranhão, sobre a margem esquerda do ribeiro 
do mesmo nome, um dos braços ·do rio Parahyba, o que 
e:ffect-ivamente conseguiu. 

Esta antiga povoação foi elevada á categoria ele villa, 
cuja matriz é consagrada a Nossa Senhora. ela, Conceição. 

LX. Compto ecclesiastico. Aureo numero 1 ; cyclo 
solar 28; epacta 1; 1etra dominical D. 

LXI. Martyrologio. Paschoa 19 ele Abril ; . 1. 0 de J a
neiro quinta-feira; indicação romana 13; per·iodo Ju
liano 6,328. 

LXII. Gaspar de Souza, governador geral do Estado 
do Brazil, retirando-se de Pernambuco para a Bahia, 
nomeou capitão-m6r e governador de Pernambuco a Vasco 
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de Souza Anno e Pacheco, subordinado ao govern'o geral 
do Estado. 

LXIII. Constantino Menelau, capit.ão-mór e governador 
do Rio de J a.ueiro, em 13 Cle No vem bro de 1615, funda 
a povoação de Ca.bo Frio e marca o local para a con
stmcção da igreja ma triz, dedicada, a Santa Helena, que 
foi substituída pela in vocação de Nossa Senhora da 
Assumpção_ N omeo11 capit.ão-m6r e governador da nova 
povoação de Cabo Frio a Estevão Gomes. 

LXIV. Separado o territorio da Bahia, do de Pernam
buco, para regular o serviço espiritual é et·eada a prelazia 
de Pernnmbnco, pela bulla de 15 de Julho de 1615, com 
domínio :ís capitanias de Itamaracá, Parahyba, e Mara
nhão para o norte ; e para o sul até o rio de S. Francisco, 
sendo o 8en primeiro prelado o padre Antonio Teixeira 
Cq,b1;aL 

LXV_ No Maranhão, no anno 'de 1615, foram desco-
. bertas perolas finas, e minas de Lapis-J_~asuli, vestígios 
de minas -de ouro e pedras preciosas ; mas os documentos 
qne tenho a vista não indicam as loca:lic1::tdes. Depois 
foram descobertas as minas. 

LXVI_ Em virtude de nm tratado feito com o general 
francez La Ravadiere, na sexta-feira 31 de Julho de 1615, 
J eronymo de Albuquerqu~ toma posse do forte (1e Itapary 
no Maranhão, pondo delle para fóra a gnarni<,:ão que o 
occupava. 

LXVII. J eronymo c1e Albuquerque, no 1_ 0 de Novembro 
de , 1615, move suas tropas sobre o forte de S_ Luiz do 
Maranhão, entrega o commanc1o dellas, acmnpadas· junto 
a Fonte .de Pedras, ao general Alexandre de Moura e 
fica s0b süas ordens; e ;na segnnda-feira, 2 do mesmo 
lliez de Novembro, La Ravadiere capitula com Alexandre 
de Moura. 
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LXVIII. Compto ecclesiastico. Aureo numero 2 ; cyclo 
solar 1; epacta. 12; letra dominical C. B. 

LXIV. Martyrologio. Paschoa 3 ele Abril ; 1. o de J a
neiro sexta-feira, anno bixesto; indicação romana 14; 
perfodo Juliano 6,329. 

LXX. No anno de 1615, Francisco Caldeira Castello 
:Branco, com mandando unn expedição em busca do rio 
Amazonas, em fins de Novembro de 1615, depois de passar 
os baixos ela Ti,qioca, subiu até a bahia de GzbajaTá, 
e no lugar onde fundou a cidade de Belém, fez saltar 
gente em tPrra, sendo o portugLlez Antonio de Deus, o 
primeiro que, no dia 3 ele Dezembro ele 1615, poz o pé 
em terra, dia ele S. Franci~co Xn,vier, cu:jo santo por 
este mo ti v o ficou sendo padroeiro ela dela ele ( Vid. o 
Tom 3. o ela minh~~ 0o'rog?·ap7l.ia.) 

No anno seguinte de 1616 o mesmo Francisco Caldeira 
construiu um forte para a clefeza ela povoação ; e cuidou 

. em sua edificação e da igre;ja matriz. 
Jeronymo de Albuquerque, do dia 9 ele Janeiro deste 

mesmo anno, em diant~, depois da retirada de Alexandre 
ele Moura, principiou a construir eclificios ao redor elo 
forte de S. Luiz no Maranhão ; e Francisco Caldeira 
mandou pelo Alferes Pedro Teixeira acabar com as fei 
torias estrangeiras ao norte do Amazonas, aonde apri
sionou um navio holl<tnclez que alli appareceu. (Corog1·. 
Historica.) 

LXXI. A primeira f6rrna. ele governo do Grão Pará foi 
a dos capitães-mores, snbor<linaclos ao governador geral 
do Estado do Bmzil desde 1616, . até Setembro de 1626. 
O 1.0 mtpitão-m6r, e f1111claclor ela cic1ac1e foi Francisco 
Caldeira Castello Branco ; semlo g 1Vernaclor geral do 
estado Gaspar de Souza. 

Neste anno os hollandezes tenta.m estabelecer-se ao 
sul elo Amazonas e são repellidos. 
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A 20 de Agosto é nomeado Ambrosio Machado capi· 
tão-rn6r do Rio Grande do Norte. 

LXXII. Os monges beneditinos, qne vieram de Por
tngal, fundaram em Olinda 0 seu moste.iro em 1616, 
sendo governador de Pernambnco Vasco de Souza Anno 
e Pacheco, que foi rendido por João Paes Barreto, 
Ultimo governador po1· nomeação do 3. o donatario Jorge 
de Albuquerque Coelho. 

N e» te mesmo anno os hollandezes tentaram estabel
lecer-se ao norte do Amazonas e são repellidos. 

LXXIII. Jeronymo ele Albuquerque, que tantos ser
viços prestou na conquista do Maranhão, onde levantou 
0 forte em J erecacnnra, com a invocação de Nossa 
Senhora do Rozario, deu começo a edificação da cidade, 
onde fez prodígios de valor na lucta contra os fran
cezes e os venceu, foi dcmittido do comrnando das 
forças, sendo substituído por Alexandre de Moura, gover
nador de Pernambuco, mas nem por isso deixou J ero-
11Ymo de Albuquerque de servir com a mesma lealdade 
e denoêlo. 

Alexandre de Moura, logo que os francezes se reti
raram do Mar:mhão, conhecedor das qualidades e valentia 
de J eronymo de Albuquerque o nomêa capitão-m6r elo 
M:arauhão. . 

O autor da obra Anna Chronologico diz que grande 
Parte tomou na P'Llerra contra os francezes do Maranhão 

·~ 

Diogo de CJmpo~ Moreno, que escreveu a relação dos 
snccessos della, com o titulo de Jo1·nada do Maranhão . 

LXXIV. Compto ecclesiastico. Aureo numero 3; cyclo 
solar 2 ; epacta 23 ; letra dominimLl A. 

LXXV. Martyrologio. Pascho::t 26 de Março ; 1. 0 de 
Janeiro domingo; indicação romana 15; periodo Ju
liano 6, 330. 
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LXXVI. D. Luiz de Souza,- conde de Prado, depois 
do fallecimento de seu prti D. Francisco de Souza, 
toma posse do governo geral do Brazil no 1. o de J a· 
neiro de 1617, e se conserva nelle até 12 de Outubro 
de 1622, em que' foi 13ubstituido por Diogo de Mendonça 
Furtado. Cuidou no augmento da Bahia, e das outras 
capitanias, mas não se póde precisamente dizer o que 
fez, porque os archivos da. Bahia foram destruiCI.os pelos 
hollandezes. 

LXXVII. Depois a~ João de Paes Barreto houve 
mais cinco governadores · de Pernambuco, mencionados 
em uma memoria manuscripta qne possuo, dirigida por 
Vilhena a D. Rodrigo de Mene~es, conde de Linhares. 

Os governadores foram- Felippe Guedes, D. Luiz de 
Souza Henrique, Gaspar de Souza e D. Francisco de 
Souza. 

LXXVIII. Ruy Vaz Pinto toma poss'~ do governo do 
_Rio de Janeiro no dia 20 ele ,Junho de 1620, em vir
tudP da provisã.o de Felippe III do 1. 0 de Outubro 
de 1616, assignada pelo Marquez de Alenquer, vice-rei 
do reino, em cujas mãos fez preito e homenagem: e 
nada fez de bem a esta cidade de S. Sebastião. Sabe-se 
que, vindo a ordem regia de 2 de Setembro de 1616, 
para o povo contribuir corri dinheiro para o fim de 
se construir, na villa de Arante, em Portugal, um con
vento de freiras de Santa Clara, o povo do Rio de Ja
neiro concorren com não pequena quantia para esse 
empenho de piedade religiosa. As rendas publicas eram 
insignificantes, que não chegavam para as despezas, e 
por isso conservou o imposto na entrada das embar· 
cações ; e entram em lucta com a camara; e por fim 
cedeu, e tomaram-se providencias em proveito publico. 
O povo o aborrecia, e mesmo o odiava por sua pessima 
conducta, ignorancia e nenhum valor militar, e por isso 
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era tratado com desprezo; governou tre~ annos. (Vid. · 
:rneu Butzil H'ist. Annaes· do Rio de Janeiro.) 

LXXIX. Homens notaveis de Pernambuw, João Paes, 
F'elippe Guedes, D. Luiz ele Souza Hemiques, Gaspar de 
Souza, e D. Francisco de Souza. . . 

LXXX. O primeiro officio de Barbonos que se esta
beleceu no Pará foi fundado por Fr. Antonio da Mer
ciana, que para alli foi cun1 mais clous companheiros, 
no sitio de Una, pouco distante da cidade ; em 1697 
fundaram outro na fazenda de Curapú. 

LXXXI. Compto ecclesiastico. Aureo numero 4 ; cyclo 
solar 3 ; ·epacta 4; letra dominical G. 

LXXXII. Martyrologio. Paschoa 15 de Abril ; 1. o de 
Janeiro segunda-feira ; indicação romana 1 ; período 
JuHano 6,331. 

LXXXIII. No P~Lrá houve grande desordem occasio
nacla pelo assassinato que praticou Antonio Cabral, no 
capitão Alvaro Netto, que deu em resultado a prisão 
em ferros de Francisco Caldeira Castello Branco em 
Hi19, e ser substituído no governo do Pará por Bal
thazar Rodrigues de Mello, e este por J eronymo Fra
goso de Albuquerque, com p~tente de capitão-mór, com 
0 fim de restabeleceT a ordem publica que se achava 
Perturbada. 

Jeronymo elP. Albuquerque Coelho Maranhão, com se
t~nta annos ele idade, falleceu em Pernambuco, no dia 
sabbado, 11 de Fevereiro de 1618, tendo antes adop
tado o appellido :Maranhão ao seu nome, assignando-se 
J eronymo ele Albuquerque Coelho Mamnhão, ficando 
seu filho Antonio de Albuqnerque no governo da ca
Pitania do Maranhão, o qual foi depostc1 ela adminis
tração pelos colonos, e nomeado . Pedro Teixeira em 
seu lugar. 

J eronymo de Albuquerque Coelho Maranhão nasceu 

!------------~-~----- .. ··· 
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em Olinda, em 1548; era filho de Jeronyrno de Albu
querque, cunhado do primeiro donatario, Duarte Coelho 
Pereira, e de D. Maria do Espírito Santo Arco Verde, 
princeza dos Tabayaras de Olincla. Foi este grande 
homem o primeiro conquistador do Maranhão. 

LXXXIV. D. Constantino Barradas, quarto bispo ela 
Bahia, falleceu no dia 1. o de Novembro de 1518, e foi 
sepultado na capella-m6r da igreja de S. Francisco da 
cidade do Salvador. 

Este prelado tomou posse do bispado ela Bahia em 
1600, e creou as freguezias de Sergipe de El-Rei, Boy
peba e Cayrú, conseguindo o augmento de congruas 
para o corpo capitular, e a dos .parochos úas quatorze 
parochias, que então existiam ria Bahia. 

LXXXV. Martim Corrêa de Sá e,ntra de nova. na go
vernança do Rio de Janeiro, em virtude da carta regia de 
Felippe III, de 26 de Janeiro de 1618, e como tivesse de se 
ausentar para o sul da capitania em serviço publico, ficou 
interinamente no governo da cidade Francisco Forjado; 
mas voltando em 11 de Julho de 1623 tomou conta da 
administração geral da capitania, na qual servia com tanto 
agrado da corôa, que Felippe III, pela provisão de 27 de 
Junho de 1626, determinou qu,e elle continuasse; e foi no 
seu governo que se fizeram as seguintes obras. 

Construiu de novo os fortes de Santa Cmz e S. Thiago, 
e lançou os primeiros fundamentos do forte de S. Se
bastião. O forte Santa Cruz, onde hoje está a igreja da 
Cruz dos Militares, na rua Direita, que elle construiu 
por ordem regia, foi destruido em parte pelo mar, e como 
memoria, no mesmo lugar se edificou a igreja da Cruz 
que pertence aos militares. 

Martim Corrêa de Sá concedeu muitas sesmarias dentro 
e f6ra da cidade, e reconstruiu o engenho de assucar com 
a denominação de Engenho ele El-rei, que o desembar-
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gador Antonio Salema não conchi.iu, na Lagoa de Sacope
mapau, depois de Rodrigo de Freitas. (Vid. a 2. a serie do 
meu Brazil Hist. pag. 176 a 203.) 

LXXXVI. O convento da villa de S. Francisco de Ser
gipe do Conde, no reconcavo da Bahia foi fundado em 
1618, no lugar chamado, Marapé, por instancias dos mo 
radores daqu'elle districto, sendo então cnstodio ela ordem 
franciscana Fr. Pa t!lo ele Sn n ta C a tharina, o qual para alli 
mandou Fr. Manoel do K-J pirito Santo e outros, e para 
cuja fnndação foi doado o terreno por Gaspar Pinto dos 
Reis: e sua mulher D. Izabel Femandes. 

LXXXVII. No anno ele 1G18, appareceu no Maranhão 
nmu horrível peste de bexigas na povoação, qup, passando 
Para o interior matou gram1e q nantidade de índios, em 
modo que ficaram as aldeias üespovoadas. Os índios que 
escaparam do terri vel mal se intemaram pelos sertões 
espavoridos pelo mec1o da morte. 

LXXXVIII. Compto ecclessiastico. Aureo numero 5; 
cyclo solar 4; epacta ·15 ; letra dominical F. 

LXXXIX. Martyrologio. Paschoa á 31 de Março ; 
1. o de Janeiro terça-feira ; indicação romana, período J u
liano 62, 322. 

XC. Por alvará de 11 de Janeiro de 1619 determina 
El-rei, que os senhores de engenhos gozem de privilegias 
se os tiverem moentes e correntes, o que provarão perante 
os provedores da lazenda real ( M. ined.) 

A carta regia de 11 de Agosto de 1632, isentou de 
e:l(ecução os engenhos, escravos e gado dos lavradores 
do Brazil. 

XCI. O requerimento do prior e mais religiosos do con
vento do Carmo do Rio de Janeiro no qual pedia a ilha 
das Enxadas para nella tirar pedras para dar começo as 
obras do seu convento e igreja teve o seguinte despacho: 
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Assim como pedem lhes concedo, com pena que a pessoa 
que fôr a sobredita ilha, tirar pedra, sem licença dos ditos · 
reverendos padres, pague dez cruzados applicados aos 
reparos das fortalezas desta barra. Rio 19 de Janeiro de 
Janeiro de 1619. O capitão governador Ruy Vaz Pinto. 
(M. Ined. Vide o meu Brazil Hist.) 

XCII. No dia 20 de Março dé Hil9, Luiz de Figueiredo 
e sua mulher D. Anna Carneiro fundaram no Rio de 
Janeir0 a ordem terceira de S. Francisco da Penitencia, 
que, recebendo irmãos, ·prosperou de tal fórma, de ser 
hoje uma das mais ricas confrarias da capital do Imperio. 
Em 1621, procedendo-s.e a eleição canoni.qa para os cargos 
da ordem, foi eleito primeiro ministro o instituidor Luiz 
de Figueiredo. 

XCIII. JeronymoFragoso de AlbnquerqTíe tomou posse 
do governo do Pará :no dia 29 de Abril de 1619, na qua
Jidade de capitão-m6r e governador do Pará. Desgostoso 
com o procedimento hostil de Francisco Cal c1eüa Cas
tello Branco contra os índios Tupinambás, e desattendido 
por elle, succumbiu de grave enfermidade em Agosto do 
anno seguinte de 1620. 

XCIV. Em 5 de Abril de 1619 foi expedido o regi
mento para a ouvidoria do Rio de Janeiro, S. Paulo, 
Espirito Santo, entregue ao bacharel Amel'ico Bello. Em 
21 de Março de 1658 foi reforçado esse regimento fazen
do-o extensivo ás terras do sul do Brazil. 

XCV. Em 2 de Sete'i:nbro de 1619, Mathias de Albu
querque, filho do conquistador do Maranhão e pl'imo do 
fallecido capitão-m6r Fragoso, foi provido com o mesmo 
titulo de capitão-:rn6r e govemador do Pará, e tomando 
posse da administração, vinte dias depois, a deixou, for
çado pelas pm·turbações e violencias do fundador 
Franciscô Caldeira Castello Branco. 
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XCVI. Compto ecclesiastico. Aureo -numero .e ; cyclo 
solar 5 ; epacfa 26 ; letra dominic~l E D. 

XCVII. Martyrologio Paschoa 19 de Abril; 1. 0 de 
Jnneiro quarta-feira; indicação romana ·3; pe1:iodo Ju
liano 6,333. 

XCVIII. A necessidade de augmentar a l)Ovoação do 
Maranhão lembrou a El-rei ordenar que alli fossem ha
bitantes das ilhas dos Açores, o que teve lugar no anno 
de 16~0, indo para o Maranhão duzentos casaes de indi
viduas, governando a capita,nia Domingos da Costa. Ma
chado. 

' 
XCIX. Em 20 dA Junho de 1620, Francisco Fajardo, 

na ausencia de Martim Corrêa de Sá, toma conta do go
verno do Rio de Janeiro, limitando-se a curhprir as ordens 
do governador a quf'm substituía. 

C. Compto ecclesiastico. Aureo numero 7; cyclo solar 6 ; 
e1)acta 7 ; letra dominical C. 

OI. Martyrologio. Paschoa 11 de }) bril; 1. o ele Janeiro 
se:x ta-feira ; indicação romana 4 ; período J uliano 6, 334. 

CII. No dia 28 de Março de 1621, fallece em Madrid 
El-rei Felippe III, com quarenta e oito annos de idade, 
e lhe succedeu no throno de Portugal seu filho Fe-
~e~ . 

CIII. Marqúez de Denia dep~is duque de Lerma 1. o ~i
nistro. Fernão de Mattos secretario de estado no rei
naclo de Felippe III. 

CIV. O reinado de Felipp'e II de Portugal e III de 
B:espanha foi calamitoso, porque seus validos reinaram 
debaixo ele seu nome, sendo o seu 1. o ministro tão 
incapaz como o soberano. 
Rebaix~u o clero e a nobreza; e abateu inteiramente 

a Portugal, mandando suas· tropas para Hollanda, dando 
os principaes empregos aos h espanhoes. Abandonou a 
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India quasi de todo aos hollandezes. Portugal era uma 
provinda conquistada, e tanto que fazendo paz com 
a Hollanda, não foi Portugal contemplado no .tratado. 
Consente que os hollandezes ataquem as ilhas dos 
Açores e se apoderem da ilha do Príncipe. O Brazil 
augmentou. Grande tremor de terra nos Açores. D. Je· . 
ronymo de Almeida voltando para Lisboa, com algu
mas náos derrota a esquadra hollanÇI.eza. Os minis 
tros de Felippe mandam vender todos os empregos 
da India, excluindo delles os homens de merecimento 
nascidos em Portugal e daqui principiou a decadencia 
das possessões da Asia. O des1)rezo a tudo o que era 
portt-igliez, e as vexações aos primeiros homens da nação, 
eram a arma mais J)oderosa de que lançou mão a côrte 
de Madrid para aniqnHar Portugal, e sobretudo contra 
o Duque de Bragança, que tinha direitos legítimos á 
corôa usurpada. 

· CV. D. Luiz de Souza, governador geral do Brazil, 
nomêa a Bento Maciel Parente para o lugar de capi
tão-mór do Grão .Pará; . e no anno seguinte de 1622, 
é nomeado Antonio Muniz Barreiros , capitão-mór do 
Maranhão. 

' Bento Maciel Parente era h0mem perverso, e para 
exercer os seus máos instinctos faz horrível carnificina 
nos pobres índios do Pará. 

CVI. Mathias de Albuquerque, filho ele Jeronymo de 
Albuquerque, distincto por seus merecimentos e valor, 
tomou conta elo governo de Pernambuco, em cuja admi
nistração fez progredir a capitania. Sabendo ter sido 
invadida a Bahia no dia 10 de Maio de 1624, e preso 
pelos hollandezes o governador ·geral D. Diogo de Men
donça Furtado e seu filho, e achar-se o bispo D. Marcos 
Teixeira dirigindo ar:; operações de guerra, enviou im
mediatamente de Pernambuco a Francisco Nunes Ma;r· 
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tinho d'Eça para o substituir, partindo tambem elle 
para a Bahia, onde tomou conta do governo geral, diri
gindo as operações de guerra, até que chegou o gover
nador geral D. Francisco Rolim de Moura, pernam bu
canc valente e amestrado na guerra, qué veiu de Lisboa 
á Pernambuco, e seguindo para a Bahia tomou posse 
do governo, no acampamento do Rio Vermelho, que 
immediatamente lhe foi entregue por Mathias de Albu
querque. 

CVII. Compto ecclesiastico. Aureo numero 8 ; cyclo 
solar 7 ; epacta 18 ; letra dominical B. 

CVIII. Martyrologio. Paschoa 27 de Ma:rço ; 1. o de . J a
neiro ~abba:do; indicação romana5;periodo Juliano 6,335. 

CIX. D. Diogo de Mendonça Furtado, decimo segundo 
governador geral do Estado do Brazil, tomou posse da 
adminis~ração na Bahia no clia 12 de Outubro de 1622; e 
como ·o Estado permanecia, em paz, cuidou o governador 
em promover o bem geral e a agricultura. A ermida de 
Nossa Senhora da Conceição da Praia, construída com 
assistencia do governador Thomé de Souza em 1551, · 
sendo frequentada por grande numero de fieis, mora
dores na Ribeira., foi elevada á parochia em 1628-. 

No seu governo foi tomada de assalto a cidade do 
Salvador e Bahia de Todos os Santos, porque inexpe
radamente apparecendo na barra, no dia 9 de Maio de 
1624, a armada hollandeza, no dia seguinte 10 foi a cidade 
tomada de assalto, sendo preso a falsa fé o proprio 
governador D. Diogo de Mendonça Furtado e seu :filho, 
e remettidos para Hollanda, e incendiados os seus ar
chivos. 

CX. Logo que foi vista a esquadra hollandeza no alto 
mar da barra no dia 8 de Maio, o governador Diogo ele Men
donça Furtado mancl~u tocar a rebate, e reuniu para 
mais de tres mil pessoas com as armas que tinham ,; e na 
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ta.rde deste dia o .bispo D. Marcos Tei~eira, com uma 
companhia de ecclesiasticos armados, não s6 para animar 
o povo como para defeza. da cidade, percorreu as forti
ficações e o mais. Os padres jesuítas :fiz~ram o mesmo. 

No dia 9 enti·ou sem resistencia a armada repartida em 
esquadra, ao som das trombetas e em tom de guerra, sal· 
vando o almirante a cidade, sem bala, e mandou 
á terra com bandeira de paz, · que foi recebida com pe
louros; o que vendo o inimigo; principiou o combate sobre 
a fortaleza do mar, e as outras e sobre ~ gente de 
terra; desembarca cerea de mil e quinhentos homens, 
ataca a foi·taleza de _Santo Antonio, e depois de renhido 
combate se apodera do forte, fugindo todos os habitantes. 
Durante a noite do dja 9 de Maio foi desesperad~L a lucta 
entre aquelles e a: força hollandeza, quando alta noite se 
ouviu uma voz que se espalhou pela cidade deelarando 
terem entrado os inimigos, e se apoderando de todos 
q medo, abandonaram as súas casas aos invasores, dei· 
xando tudo nellas, e muit<?s até as armas. O bispo 
D. Mar:cos Teixeira foi ao collegio de J esns, e dá parte 
de tudo aos padres, retirou-se com os :jesuítas . pela 
madrugada e indo parrr a Quinta do Tanque e dahi para 
o Rio Vermelho. No dia 10 vendo os hollandezes que 
a cidade estava socegada entraram e fo:ram tomar conta 
das casas reaes, onde estava o governador D. Diogo de 
Mendonça Furtado e seu filho, e de mais tres ou quatro 
homens desamparados df~ todos, os qnaes foram presos e 
mandados para a náo almirante; e sa~ueiam a cidade 
e os templos, onde estragam tudo. Indo os, hollandezes a 
quinta do Ta:nque roubaram toda a prata; porém dons ou 
tres escravos esperando-os de emboscada com arcos e fie· 
chas, os fizeram deixa;r o roubo, para não perderem a vida. 

Os que sahiram da cidade, ein numero· de dez ou doze 
mil pessoas, andavam pelos matos mortos a fome e expos
tos a tudo. Os jesuítas foram se recolher a aldeia do Espi-
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rito Santo de sua jurisdicgão, e por alli foram a: maior parte 
dos que deixaram a cidade para as faz.endas elo recon
cavo, e para a aldeia de S; João. 

Os indios na Villa Velha bateram os· hullandezes, e 
tomaram-lhes a fortaleza de Santo. Antonio da Barra ; 
o mesmo aconteceu perto de S. Bento, e do lado do 
Carmo. O bispo que se ~chava na aldeia do Espírito 
Santo ajuntou alguns desembargadores e officiaes da ca
mara, e com elles fez conselho sobre o estado da guerra 
na Bahia, e como o governador se acha v a prt:lso em poder 
dos inimigos, abriu-se a primeira via de soccorros, man
dada por El-rei que indicava Mathias de Albuquerque, 
que se achava em Pernambnco, e como havia necessidade 
de nQmear capitão-m6r governUJdor para juntar' e armar 
os soldados para bater os inimigos foi eleito o Dr. Antão 
de Mesquita de Oliveira, chanceller da relação, que muit9 
fez, mas não pôde continnar; e· depois de alguns dias o 
bispo, por acclamação, foj eleito capitão-mór, e tomou 
conta do governo e elo com mando da tropa, reunindo gente, 
nomeando capitães, repartiu companhias, com o pensa
mento de entrar na cidade invaclicla no dia 13 de Junho. 
Principiaram pelos arrabaldes accmmettendo· o mosteiro 
do Carmo, o que levaram a effeito, onde estavam aquar
telados muitos hollandezes, e os prenderam, mas se . 
retiraram porque or:; mestnos hollandezes, ouvindo o toque 
do sino co~no signal de rebate, vieram em grande numero. 
Os jesuítas chegaram em auxilio do bispo com todos os 
indios ·(!.as aldeias, até vindo mesmo com elle o velho 
padre rei to r Fer:o.ão Cardim. 

O bispo capitão-rn6r assentou · arraial no Rio Ver
melho ; e no primeiro encontro que teve a nossa força 
com a do inimigo, defronte elo forte de S. Felippe, 
perto de Monserra.te, foi morto O· intrepido coronel 
hollanc1ez Wan Darte, com o que os soldados hollan
dezes desanimaram, 
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CXI. O padre Bartholomeu Guerreiro, contempora
neo dos successos ela gtlerra da Hollanda na Bahia, conta 
que a nova companhia dos índios occiclentaes se apres
tou, no anuo de 1623, com ·uma armada nas ilhas da Hol
]alil.da, e Zelandia de vinte e seis navios ; treze proprios do 
Estado, e treze fretados ele mercadores . Dos treze navios 
do Estado, e de toda a armada era general Jaque Gui
lhelmo, hollandez ele sessenta annos ele idade, bom sol
dado e marinheiro .Era almira1lte ela armada Pero Perez, 
inglez. ele nação. Dos treze navios de contractadores vinha 
por cabo João Dorth, que tambem vinha nomeado pelo 
conde Mauricio, por governador elo Brazil, por tres annos, 
e juntamente vinha por mestre de campo; era natural de 
Izufifel, perto da Hollancla. A quarta pessoa autorisada 
que vinha na armada era Franeisco Duch, a quem 
Martim Corrêa de Sá tomou no Ri.o de Janeiro, e estando 
preso na cadeia ela Bahia fugiu clella. Vinha mais por 
capitão de um navio, um Rodrigo Pedro, momdor que 
foi na capitania do Espírito Santo, qne estando preso e 
conc1emnac1o a morte, se sobreesteve na execução por 
orden'l de El-rei, em tempo do governador D. Luiz de 
Souza. . . 

As despezas da armada foram iguaes, tanto as do Es-
tado, como as ios mercadores. A força que embarcou foi 
de tres mil homens escolhidos e de valor, com boas 
munições, armamento e artilharia. A fama que corria 
na Hollanda era que a expedição se encaminhava para as 
possessões hespanholas. A arma,cla sahiu da Hollanda 
no dia 21 de Dezembro de 1623. No mar da Inglaterra, 
sobrevindo uma tormenta, se extramalhou a armada, e s6 
no mez de J a.neiro se tornaram ajuntar os navios em Cabo 
Verde, demorando-se em S. Vicente, onde estiveram 
seis semanas ; e abrinclo ahi o regimento e cartas que da 
Hollanda traziam, ficaram todos certos, que iam á Bahia 
de Todos os Santos, capitania do Brazil ; e conforme as 
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ordens da· Hollanda, armaram ahi oito chalnpas, em 
guerra. Seria o regimento elo general que de improviso, 
atacasse a cidade do Salvador, como cabeça elo Estado do 
Brazil; e esta rendida, salteasse Pernambuco, porque 
capituladas essas duas praças, o mais do Brazil ficaria 
ao alvedrio de suas armas. Com effeito chegaram á Bahia 
achando logo resistencia pela parte elo forte de Santo 
Antonio, desembarcando no lugar da barra mil e qui
nhentos homens, com suas armas e falcões, e marchando 
para a cidade, levando encarretadas algumas peças miu
das, e assim foi a cidade invadida, sem resistencia, pela 
parte de Santo Antonio da Barra, onde s6 acharam alguns 
negros e homens velhos, fugindo para o interior todos o:5 
mais. 

O governador Diogo de Mendonça Furtado, desampa
rado de todos, foi preso dentro do seu palacio e levado 
para a capitania com seu filho e dons ou tres homens 
que o não abandonaram. 

CXII. D. Marcos Teixeira, presbytero secular, chegou 
á Bahia · e tomou posse do bispado em 1622. Gever
nando em paz a sua diocese, quando mal se esperava, 
appal'eceu no dia 9 ele Maio de 1824, na barra da 
Bahia, a esquadra hollandeza composta de vinte e cinco 
navios e tres mil e quatrocentos homens de desembar
que, sendo general da armada J acob Willeckeens, e 
almirante Pedro Petricl, e com mandante da tropa João 
Dorth. 

Desemb3Jrcados os hollandezes, entraram pelo corredor 
ou estrada da Vietoria, e fazendo alto na larga rua de 
s~ Pedro Velho, vieram acommetter o casteilo das 
portas de S. Bento ou de Santa LLlzia, e como achas· 
sem resistencia, 15e Eora.m forLifi.car no mosteiro de 
S. Bento. Na noite elo dia 9, os moradores abandonando 
a cidade, os acompanhou o bispo D. Marcos Teixeira. 
para os matos. 
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Desamparada a cidade, os hollandezes entraram pelas 
duas . ruas de Palacio e Ajuda ; e se querendo apo
derar do palacio foram repellidos pelo gqvernador D. 
Diogo de Mendonça Furtado, que nelle es.ta>:a com 'de
zoito homens. Como· o governador não podia resistir, 
capitulou, e á falsa fé foi nreso, remettido para bordo 
e enviado para Hollanda. Os hollandezes se assenho
rearam da cidade, a saquearam e cuidaram em for
tificar-se. 

Os moradores da cidade, que se tinham refugiado 
nos matos, se foram reunindo, e com os que vinham 
do reconcavo e · os indios, formando ~nn corpo sufficiente, 
puzeram ~erco á cidade, não permíttindo que os hol
landezes sahiss·em délla. 

Para succeder ao governador D. Diogo de Mendonça 
Furtado, designava a carta regia, que existia na mão . 
do . reitor .dos jesuítas, a Mathias de Albuquerque, 
que governava Pernambuco ; ma~s , como a província 
não podia estar sem governador, foi interinamente no
meado o ouvidor-geral Antão de Mesquita de Oliveira1 

que não aceitou o cargo por ser velho, e o renunciou 
nos capitães Lourenço Cavalcante e Antonio Cardoso de 
Barros, que foram immediatamente graduados em co
roneis ; porém, vendo existir entre elles uma autoridade 
supedor, logo depois renunciaram o governo na pessoa 
do bispo D. Marcos Teixeira, que, aceitando-o, tratou 
de fazer preces e mudar o acampamento para o Rio 
Vermelho, pouco d1stante da cidade, onde se fortificou 
com nove peças e seis ronqueiras. 

O bispo D. Marcos, pondo em ordem o seu pequeno 
exercito, por vezes acommetteu ao jnimigo, sendo no 
ataque do dia 15 de Julho mol'to em combate o general 
João Dorth. 

Mathias· de Albuquerque, sabendo do que se pa:ssaMa 
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na Bahia, mandou Francisco Nunes Marinho d' Eça 
substituir ao bispo D. Mf-i,rcos, que comma:ndava em 
chefe o exercito portuguez por espaço de: tres mezes. 

O bispo D. Marcos Teixeira, talvez desgostoso por · se 
ver substituído, sem ser pelo proprio Mathias de Al
buquerque, sentiu aggravarem-se os seus antigos acha- · 
ques, e falleceu no dia 8 ele Outuhro de 1624, com tres 
annos de goveTno episcopal, sendo sepultado na capella 
de Nossa Senhora da Conceição de Itapagipe, hqje matriz 
de Nossa Senhora ela Penha, que alguns annos antes 
tinha edificado Francisco de Medeiros, e o provedor-mór 
da fazenda real Antonio Cardoso de Barroso. Algumas 
memorins dizem que o bispo ·n. Marcos fôra sepultado 
na capella do engenho c1a Coneeiç'fio, que os lnzHanos 
destruíram em 1822; porém, sabe-se que isto não podia 
ter tido lugar, porque este engenho foi levantado muito 
depois do anno de 1624. O certo é, que não se sabe o lugar 
da sepultura elo bispo Teixeira., porque a guerra não pé
:mittiu que se lhe puzesse inscripção. 

CXIII. Em 9 de Agosto de 1622 o capitão-m6r Antonio 
de Albuquerque toma posse do governo ela Parahyba do 
Norte e cuida com muito empenho no angmento da povoa
ção e na,agricnltura . 

CXIV. Compto ecclesíastico. Aureo numero 9 ; cyclo 
solar 8; epacta 29; letra dominical A. 

CXV. Ma.rtyrologio. Paschoa 16 de Abril; 1. 0 de Ja
neiro, domingo; indicação romana 6; periodo J uliano 6,336. 

CXVI. Felippe IV a e Hespanha, em attenção a grande 
distancia do centro gov<~rnamental, e das novas conquis
tas elo norte do Brazil, Gm 23 de Junho ele 1623, separou 
o estado do Maranhão, e Grão Pará do governo geral do 
Brazil, fazendo -o exclusivamente cle1Jendente do de Lis
boa ; e nomeou governador do n0vo estado a Francisco 
Coelho de Carvalho, que effectuou a separa9ão em Setem-
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bro de 1629; sendo tambem nomeado Pedro de Albuquer· 
que para governar o Pará. 

Pouco tempo antes de Pedro de Albuquerque entrar na 
administração elo Pará, Bento Maciel Parente, poz para 

. · f6ra os est:rangeiros que se tinham estabelecido e fortifi
cado no rio Curupá. 

Hento Maciel Parente foi o mais feroz de todos os colo
nos do Brazil, porque tendo devastac1o os indios do Pará 
e do Maranhão, o fazia por considerai-os animaes bravios, 
e não homens susceptíveis de civilisação. 

CXVII. Roclrigo de Miranda Henrique era um cabo de 
guerra da cidade da Bahia, o qual sendo nomeado I>elo 
governador geral do Estado D. Diogo Luiz de Oliveira 
para governador do Rio de Janeiro, em substituição 
a Martim de Sá que havia fa.llecido, tomou posse da admi· 
nistração no dia 13 de Junho de 1633, até que lhe veiu 
stlccessor da côrte de Lisboa. Foi durante o seu governo 
que os monges de S. Bento obtiveram as terras que pos
suem no districto de Maricá, cnja sesmaria lhes foi dada 
em 31 de Outubro de 1635. 

Rodrigo de Miranda Henrique nada fez que mereça par
ticular menção. 

CXVIli. Em uns autos de demanda e sequestro, que 
encontrei na Bahia ·promovirlo IJelos ·herdeiros do bispo 
D. Pedro Leitão a respeito de um vinculo em tres casas de 
sobrado ao lado e por detrás da Sé, que fazem frente para 
a rna do Passe> do Saldanha, contra José Miralles natural 
de Valença, casado com D. Josepha Ramos ~ta Gnerra no 
1.0 de Setembro de 1718, bisneta de D. Maria Guerra, ca
sada com Pedro Gonçalves de Mattos, senhores do enge
nho Patatiba cujas casas elle Pedro G. de Mattos e sua 
mulher Maria Guerra haviam comprado a Ventura de 
Frias, as quaes vincularam, tomando Maria Guerra, 
na terça as casas da contenda, sendo ellas usufructo, 
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chamou SU!t neta Margaricla filha de Mari~ Guerra e seu 
marido Gregorio de Mattos, cujo testamento foi abe.rto 
em 28 ele Março de 1645, observei em uma nota ter nas
cido na cidade elo Salvador o celebre :poeta satyrico 
Dr. Gregorio de Mattos Guerra. Formado em direito, na 
universidade ele Coimbra, exerceu a magistratura; ::nas o 
seu genio mau que a todos feria sem poupar a propria 
espos~, foi a causa ele ser desterrado para Angola, e depois 
voltou para Pernambnco t:lo pobre que chegou 'a pedi?" 
esmolas para sustentar a viela, expirando em uma casa de 
caridade em 1696. 

A respeito c1este famoso poeta satyrico ha muitas anec
clotas que a tradição po pnlar conserva na Bahia ; e entre 
ella1:1 são as seguintes, q ne me referiu o 1)aclre João Qui
rino Gomes, bispo resignatario elo Ceará, e meu mes'tre. ele 
Philosophia. Desesperada a mulher com o genio ele Grego 
rio ele Mattos, retirot1-se para casa elos pais; e eUe no dia 
seguinte manclotl pôr pelas esquinas pregões annuncianclo 
ter-lhe fugiclo a mulher, e o capitão do mato que a tron· 
:x:esse presa seria bem gratificado. O pai ela senhora des
gostoso com isto vem trazer-lhe a mulher e elle a recusa 
dizendo que só a ·receberia entregue pelo capitão elo mato, 
e o pob~·e sogro q ae não desejava descasar sua filha sujei
tou-se a dura imposição do marido. 

Ainda se conserva na Bahia, e eLt vi porque me mostra
ram o frade de pau, comet;o ela escada elo sobrado, na la
deira elo Tij.olo que tomou o tiro que lhe era destinado. 
Sabendo Gregorio de Mattos que o espreitavam para o 
matar ; ao caliir ele uma no i te collocou a cabelleira sobre a 
cabeça elo frade, e sobre ella o cha:péo, e por diante collocou 
o capote com que anelava, e se poz em observação erri uma 
das janellas elo segundo andár, quando se ap:proximanclo 
o assassino á porta vê o vulto e su ppondo ser Grtegorio de 
Mattos desfecha o tiro e elle ele cima gritou matou o 
frade I I 
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Muitas de suas poesias satyricas correm impressas, e 
eu possu:la dous tom·os de poesias manuscriptas que 
pertenceram ao visconde· do Rio Vermelho, e que os 
emprestei a Francisco de Paula Brito, de saudosa 
memoria, que m'os não restituiu, e se extraviaram 
com a sua morte. Estes preciosos manusáipt~s devem 
estar no poder de alguem no Rio de Janeiro . 

cxrx·. O convento do Carmo do Maranhão foi fuadado 
em 1624 por Fr. Christovão de Li.sboa, sendo o seu pri
meiro prelado Fr. André da NatividadP. e.rn 1627, e secre
tario Fr. Antonio de Santa Maria. 

CXX. Sendo govemador do Estado do Brazil D. Diogo 
de Menezes e D. Marcos Teixeira, quinto bispo da Bahia, 
foi elevada a capella de N. S. da Conceição da Praia, 
em 1623, á categoria ,de matriz, estabelecendo-se logo 
nella a irmandade do Santíssimo Sacramento,· com toda 
a solernnidade e pompa . 

. CXXI. As questões judiciaes entre os herc1eiros de 
. Martim Affonso de Souza e os c1e seu irmão Pedro Lopes 
de Sonza, donatarjos das capitanias de S. Vicente e 
Santo Amaro, representados pelo conde de Monsanto, 
sexto herdeiro de Pedro Lopes de Sollza e a condessa 
de Vimieiro, quarta herdeira .. de Martim Affonso de 
Souza, que continuava na sna doação, .emquanto estes 
pleiteavam o seu direito, estava acephala, e então, por 
ordem da condessa de Vimieiro, em 1624, foi designada 
a villa de Itanhanhem para cabeça da capitania de S. 
Vicente, onde esteve a séde da administração até o 
anno· de 1679. 

CXXII. Oompto ecclesiastico. Epacta 10 ; letra domi
nical G. F. ; paschoa a '7 de Abril. 

C XXIII. Nas chronicas do tempo, e mesmo nos muitos 
documentos officiaes antigos que percorri, não achei a 
época da fundaÇão da igteja do Corpo Santo da Bahia. 
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Não existindo o compromisso e nem os livros primi
tivos da igreja, supponho que o templo foi edificado 
~ntre os annos de 1620 a 1624. Em um documento de 
1694, consta que os mesLres dos navios davain como 
contribuição, em p.roveito da fabrir.a da igreja de S. 
Pedro Gonçalves como paclr'oeiro dos navegantes, dez 
mil réis, cinco. mil réis e um mil réis, na razão da gran
deza e lotação elo navio. 

Em 1714 se reuniram or:; mes.tres dos navios e fizeram 
nm termo, em que s~ obrigaram a dar cada um aquellas 
quantias correspondentes a sua tripolação, sendo a dos 
navios grandes seiscentos e quar~mta réis por cada ma
rinheiro, e dos navios menores trezentos e vinte, com 
o fim da irmandade de S. Pedro Gonçalves fundar um 
hospital para curar os navegantes. 

O termo fni approvado pelo vice-rei. Em 1715 foi ap
provada a, deliberação, mas o hospital se não fez, e 
houve grande contestação entre a Santa Casa de Mise
ricordia e a irmandade, quA Jlão deu resultado,. porque 
as quantias ent regues .foram consumidas •pelos thesou
reiros. O tr:mplo é rico de magníficas pinturas ; e mette 
Pena vêl-o estragado pela incuria e pelo del8ixo. 

CXXIV. Compto ecclesiastico. Anreo numero 10; cyclo 
solar 9 ; epacta 10; letra dominical G. F. 

OXXV. Martyrologio. Paschoa 7 de Abril ; 1. 0 de J a 
neiro segunda-feira; indicação romana 7; período Jn 
liano 6,337. 

CXXVI. Felippe II de Hespanha e primeiro rei de Por· 
tugal opprimia as províncias ela Hollanda e a Zelanqia, e 
as obrigava a uma resistenda obstinadaqne.por fim a coa
giu a reconhecer a sua Inc1epenc1encia e a firmar com os 
Estados geraes uma tregoa de doze annos. Este resultado 
teve por causa a rtclopção das il!l.stituiç0es e o cansaço dos 
povos em obeàecer ao pot'l er ~rbitrario elos despotas, que 
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comprimem e dos tyrannos que devastam; e Felippe II, 
rompendo a tregoa, os Estados geraes da Hollanda se pre
param para a guerra, e acommettem as possessões portu
guezas da Asia, e da Africa; e os commereiantes de Ames
terdam, desejando a posse de quatrocentas legoas de costa 
do Brazil para della fazerem um grande imperio offerece
ram-se aos Estados gemes, para fazer-lhe conquista, cujo 
projecto fo~ apresentado ao conde Mauricio em Haya em 3 
de Julho de 1623, por João André Moertecan, hollandez ; 
em vinte capítulos; e a companhia. de posse do privilegio, 
preparou-se de tudo, e no dia 22 de Dezembro do mesmo 
anuo ele 1623, fez partir de Texel a sua formidavel expe· 
clição, tendo á sua frente o almirante J acob Villesques, 
para a marinha; e para o commanclo ela infantaria o coro
nel João V an DortL, em direcção a Bahia de Todos os 
Santos, sendo vista a armada distante ela barra no dia 8 
(sexta-feira) de Maio de 1624, composta de vinte e quatro 
velas, e no dia 10 dando desembarque entraram na cidade 
do Salvador, apesar de resistencia dos fortes, e elos tres 
mil soldados em terra tomaram a cidade, sendo presos o 
governador geral Diogo de Mendonça Furtaa.o, e seu filho, 
os quaes foram enviados á Hollanda ; saquearam a cidade, 
e lhe queimaram os archivos. 

O bi~!!po D. Marcos Teixeira, que a vê sem governador, 
toma conta do governo e dirige as operações de guerra 
contra os invasores, e morreu, segundo diziam. envenenado 
no arraial, no dia 6 de Outubro de 1624, sendo sepultado 
na capella de N. S. da Oonceic,:ão do engenho de Itapa· 
gipe. (1) 

OXXVII. André Dias Ferreira succede neste anno 
de 1624, á Francisco de Albuquerque no governo da ca-

(1) Vide ela pag, 34 em diante o historico minucioso ela guerra contra a 
invasão hollaneleza na Bahia., no 'l'omo 4.o ela minha Oo1·o,r;mphia Ifj"sto-
1'ica, etc. 
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pitania de Pernambuco, e a administra até 16 de Janeiro 
de 1629, data em que regressou Matbias de Albuquerq,ue, 
em razão dos bollandezes quererem conquistar Pernam
buco, o que e:ffectivamente realisaram no dia 14 de Feve-
reiro de 1630. ' 

C XXVIII. Aberta a via de sucção governamental, por se 
suppôr morto Diogo de Mendonça, com. as formalidades le
gaes, achou-se que o devia succeder Mathias ele Albuqu~r
que, que governava Pernambuco, em lugar de seu irmão 
Duarte de Albuquerque, donatai·io ela capitania. 

Avisado logo Mathias de Albuquerque por um correio 
expresso de que era por sua magestacle determinado, que 
fosse o snccessor no governo geral do Estado, e que viesse 

. tomar conta do mando, e trouxesse soccorros, mandou em 
seu lugar Francisco Nunes Marinho d'Eça, valente eabo 
de guerra, experimentado e muito prudente ; e ao mesmo 
tempo Mathias de Albuquerque mandando noticia a El -rei 
da tomada da Bahia, ella lhe chegou a 26 de Julho res
pondendo El-rei em ~de Agosto do mesmo anno. 

O sentimento da tomadn. da )3ahia pelos hollandezes foi 
geral, vindo Jogo soccorTos mandados pelos governadores 
de Lisboa e El-rei. 

El-rei mandou que se fizessem preces a Deus em todo o 
Portugal e em toda a Hespanha as quaes effectivameilte se 
fizeram. No entanto os hollandezes eram batidos, e mortos 
em varios pontos da cidade, sendo a principal parte do 
nosso exercito-antes de chegar a armada de Portugal, de 
índios flecheiros dos jesuítas, dirigidos por seus chefes ás 
ordens dos padres da companhia, os quaes atacavam os 
hollandezes atirando-lhes nuvens de flechas que os atra
vessavam de lado a lado. 

CXXIX. El-rei deu ordem fiOS governadores de Lisboa 
para se apromptar não só a armada como a força que de
via embnrcar para o Brazi~ . O numero dos navios dfl 
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armada de Portugal era de vinte e seis, quatro urcas com 
mantimentos, uma das quaes era de Duarte de Albuquer
que, senhor de Pernambuco, e os mais navios maiores 
e. menores eram de guerra. 

O gal'eão S. João, capitaneo da armada real, em que 
embarcou o general D. Manoel de Menezes; o galeão 
Santa Anna, almirante, capitão D. Francisco dfl Almeida; 
galeão Conceição, capitão Antonio Moniz Barreto; galeão 
S. José, capitão D. Rodrigo Lobo; náo N(lssa Senlwra do 
Rosa'rio, capitão Tristão ele Mendonça Furtado; náo 
Santct Cruz, capitão Constantino de Mello ; náo Oha1·-i,-· 
dade, capitão Lancerote ela França; ná.o S. João Bap
tista, capitão Manoel Dias de Andrac1e ; náo Nossa Se
nhora do Rosario JYia·ioT, capitão Ruy Barreto de Moura; . 
náo Nossa Senho1·.a do Rosario Jfen01·, capitão Christo
vão C a brnl ; náo Nossa SenhoTa das N eves MaioT, ca pi
tão Domingos Gil da Fonseca; náo Nossa Senh01·a das 
Neves lvienoT, capitão Gonçalo Lobo Barreto; náo S. Ba?"
tlwlomeu, capHão Domingos da Camara; náo &. João 
.Evangelista, capitão Diogo Ferreira; náo Nossa SenlwTa 
da A}uda, capitão Gregorio Soares; náo Nossa Senlw,ra 
da P enha de França, capitão Domip.gos Vm:ejão; náo 
Nossa Senho1·a da Boa Viagem,, capitão Bento do Rego 
Barboza; navio S. Bom Ii'omem, capitão João Casado 
Jacome; caravela Concei~ão, capitão Sebastião Marques ; 
caravela Rosario, capitão Manoel Falhares Lobato; ca
ravela Remedios, capitão Roque Monte Ruy ; caravela 
S. João, capitão Cosme do Couto. A gente que ia na ar
mada ele mar e terra compunha o numero de quarenta mil 
homens. 

Conduziam as urcas sete mil e quinhentos quintaes de 
biscoitos; oitocentas e oitenta e quatro pipas de vinho; 

I 

mil trezentas setenta e oito pipas d' agua: quatro mil cento 
e vinte arrobas de carne; tres mil setecentos tdnta e nove 
peixes ; mH setecentos oitenta e duas arrobas de arroz ; 
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cento e vinte e dous quartos de azeite ; noventa e tres pipas 
de vinagre; e fóra deste -provimento levava a armada 
muitos queijos, passas, figos, amendoas, ameixas passa
das, legumes, doces, especiarias, sal, e vinte e duas boti
cas, dolls medicas; e cada navio, cirurgiões; duzentas 
camas para os er1fermos e grande })rovimento de meias, 
sapatos e camisas. Levava a armada trezentas e. dez peças 
de m-tilharia; pelouros redondos e de cadêas, dous mil 
quinl1entos e quatro mosquetes; e arcabuzes -dons mil 
setecentos cincoenta e cinco, fóra muitas armas de fogo, 
sem fallar as que levavam os fidalgos e ave:Q.tureiros. 
Morrão para as peças duzentos e clous quintaes; polvora 
quinhentos quintaes; e trezentos que se compraram em 
Cadix e Sevilha que foram na armada de Castella para se 
entregarr,m á armada de Portugal, em Cabo Verde. 

Le>vava a armada muitas palanquetas de ferro; lan
ternetas, pés de cabra: colheres, carregac1ores, picaretas, 
machados, serra:s e bodo o preciso para a guerra ; e para 
qualquer eventualidade levou vinte mil cruzàdos em 
reales. 

CXXX. Os ho1lanc1ezes de posse da cidade do Salvador 
faziam fornalhas pelas praias para damnificarem as forças 
marítimas inimigas. Nas ruas da cidade fizeram trinchei
ras, e sobre ellas collocaram peças, como a de S. Bento; 
na praça fizeram outra, onde collocaram oito peças de 
artilharia, ; na l)raia fizeram vinte trincheiras ; fizeram sete 
baluartes em terra, alguns com peças; fizeram estacadas 
corridas e bem f0rtificadas ; e em varias partes leval).taram 
qnatro rec1uctos, sendo um delles em fórma de meia lua 
e todos bem apparelhados.' No mar tinham vinte e seis 
navios, st:nclo seis de guerra de ::;eiscentas a setecentas 
toneladas. 

OXXXI. Estando com poucos recursos o erario regio, 
e urgindo apromptar-se logo a armada para restaurar 
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a Bahia elo l)Oder hollandez, o patriotismo nacional 
não se deixou esperar, o:fferecendo ::t cidade de Lisboa 
cem mil cruzados, tirados com igualdade da nobreza, 
igreja e povo, do pequeno tributo lançado nas cames 
e vinhos, applicados ás obras J.?Ublicas. D. Theodoro, 
segundo duque de Bragança, o:ffereceu vinte mil cru· 
zados ; o duque de Caminha, marquez de Villa Real, 
e D. Miguel de Menezes, mil seiscentos e vinte cru
zados; o duque de Villa Hermosa, conde de Ficalho,· 
presidente do conselho, D . Carlos · Borja, dons mil e 
quinhentos cruzados por conta da fazenda real ; o mar
quez de Castello Rodrigo, D. Manuel de Moura Côrte 
Real, o:ffereceu dous mil quinhentos e cincoenta cruzados ·; 
D. Luiz de Souza, que foi governador do Brazil, tres 
mil e trezentos cruzados, e mais trinta moios de trigo 
para biscoito ; o conde de Castanheira, D. João de 
Atayde, dous mil e quinhentos cruzados ; Francisco 
S?ares offereceu mil cruzados; D. Pedro de Alcaçova, 
mil e quinhentos cruzados ; Antonio Gomes da Matta, 
correio-mór, dons mil éruzados ; D. Pedro Coutinho, 
dous mil cruzados ; Constantino de Magalhães, qui
nhentos cruzados ; Tristão de Mendonça Furtado oífe· 
receu nm navio de quinhentas toneladas, vinte })eças de 
artilharia, duzentos homens de mar e guerra, })agos a 
sua custa, e providos ele mantimentos e munições de 
guerra, avaliado tudo em nove mil e quinhentos cru
zados ; o arcebispo de Lisboa D. Miguel de Castro, 
dons mil cruzados ; D. AHouso Furtado de Mendonça, 
dez mil cruzados ; D. José de Mello, quatro mil cru
zados; D. Francisco de Castro, dons mil cruzados; D. 
João Manuel, quatro mil cruzados; D. Francisco de 
Castro, dons mil cruzados, e outros bispos e fidalgos, 
e mesmo particulares que fizeram donativos; cuja no
menclatura é e:x;tensa. (Vid. o 3. o tomo da minha Oottog1·. 
Historica.) 
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CXXXII. O donatario Coutinho pássou a sua capi
tania á Francisco de Aguiar . Coutinho, occupada pelos 
hollandezes em 1624, a qual foi libertada por Salvador 
Corrêa de Sá e Benevides, quando, por seu pai Martim 
de Sá, governador do Rio de Janeiro, foi soccorrer a 
Bahia, a frente de duzentos' sold,ados. Dos descendentes 
de Coutinho, passou a capitania ás mãos do almotacé
lilór do reino Antonio Luiz Gonçalves da Camara Cou
tinho, que foi governador geral do Brazil, e vice-rei 
da Inclia, que o vendeu ao coronel Francisco Gil de 
Araujo por quarenta mil cruzados. 

Depois acompanhou Manuel Garcia Pimentel em 5 
de Dezembro de 1687 ; e por seu fallecimento, passou 
ella a Cosme Rolim ele Mot~ra, primo e cunhado de 
Manuel Garcia Pimentel, a quem a comprou El-rei 

· D. João V por quarenta mil cruzados, para incorporai-a 
á corôa, por carta regia de 6 de Abril de 1717. 

CXXXIII. Compto ecclesiastico. Aureo numero 11 ; 
cyclo solar 10 ; epacta 21 ; letra dominical E. 

C XXXIV. Martyrologio. Paschoa 30 de Março ; 1. o 

c1e Janeiro quarta-feira ; indicação romana 8 ; período 
J uliano 6, 328. 

C XXXV. Von Dorth, no governo da cidade · do Sal
vador, em um reconhecimento que ]Jrocurou fazer na 
segunda-feira, 17 de Junho, é morto pelo eapitão Fran
cisco Padilha, em lncta corpo á corpo. Willeckens volta 
para a Europa, e Itaynes vai atacar a capitania do 
Espírito Santo. 

CXXXVI. Mathias de Albuquerque, logo que soube 
,que o bispo D. Marcos Teixeira estava como governador 
e dirigindo as operações de guerra contra os hollan
dezes, ,enviou de Pernambuco a Francisco Nunes de 
Miranda d'Eça, e logo depois marchou para a Bahia, 
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e tomou conta. dt> governo elo 1. 0 de Maio de 1625, em 
cujo anno chegou o novo governador que o substituiu. 

No governo de Mathias de Albuquerque, foi restau
rada a Bahia pelo general portnguez D. Manuel de 
Menezes, e pAlo de Hespanha D. Frndique de Tolf>do 
d'Eça, marque~ de Valdoeza, que manãavam em chefe 
as duas armadas, e que fundearam na Bahia no di~ 

28 da Março de 1625, com doze mil homens de eles
embarque. A de D. Manuel de Menezes se compunha 
de vinte e duas náos, na qual se embarcou toda a nobreza 
e titulares de Portugal ; e a do chefe hespanhol se com
punha ele trinta e dito náos, em que se embarcou muita 
fidalguia da Hespanha, cuja annaàa, pondo a cidade 
em sitio, obrigou o inimigo a evacuai-a no-dia 30 de Abril. 
Passados quinze dias lhes puzeram sitio os hollandezes ; 
porém, vendo que nada conseguiriam, levantaram e se 
retiraram co1u grande perda de náos e ele gent.e. A 
p~rda mais sensivet que experimentaram os h0llanclezes 
foi a de seu general João Dorth, que ficou sepultado 
na Bahia. 

A armada liollandeza se compunha ele vinte e ·cinco 
navios commandados pelo general Jacob Willeckens, 
e pelo almirante Pedro Petricl 

CXXXVII. A. armada de Portugal que sahiu de I.Jisboa 
e veiu á Bahia compunha-se de vinte e seis goleões em que 
se embarcou a principal nobreza do reino em 22 de No
vembro, sendo general D. Manuel de Menezes, almirante 
D. Francisco de Almeida. Esta armada se uniu em Cabo 
Verde a ele Castella, composta de trinta e oito navios bem 
armados, trazendo por general D. Fradique de Toledo, 
marquez ele- ValdoezL, almirante D. João Fajarclo, e deram 
fundo Da Bahia no dia 28 de Março de 1625, e depois de 
forte resistencia e renhido com bate foi restaurada a cidade, 
e expulsos os hollandezes, como já fica exposto. 
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CXXXVIII. Depois de muitos aprestos, e das repetidas 
ordens de El-rei para a sahida da ar~ada desde o. mez 
de Setembro, só pôde ella levantar os fenos no porto de 
Lisboa no dia 22 ele Novembro de 1624, reunindo-se á ar
mada hespanhola em Cabo Vercl.e, onde 'l)or causa do 
tempo so:ffreu algumas éontrariedades, mas vencidas 
ellas seguem caminho do Brazil, com sessenta velas e chega 
á Bahia no dia 1 de Abril de 1625, em modo a não deixar 
sahirem os navios inimigos. 

A força portugueza e hespanhola dentro da Bahia, a em 
posição de resistencia começou a desembarca-r gente em 
terra sem violencia; mas logo depois entraram em oom-

. bate morrendo na peleja o . mestre de campo D. Pedro 
Osorio. Desembarcados que foram todos, continuou 
a lucta morrendo nella o morgado Martim Affonso de 
Oliveira .. 

Cercados os hollandezes, f01·am batidos no quartel do 
Carmo assistindo ao ataque o general D. Fradique de To
ledo ; no sitio da Palma (antigo das Palmeiras) ou como o 
chamavam o SiUo do Oor1·eeiTo, commandada a força pelo~ 
mestres de campo Antonio Muniz Barreto e D. João Ore
lhana. Em outro sitio se colloca1am D. Francisco de 
Moura, Jeronymo Cavalpante de Albuquerque e Duarte de 
Albuq~erque, governador ele Pernambuco, com g1~ande 
força. 

O quarto sitio de ataque e o mais importantê foi o 
quartel de S. Bento em qtte assistiu o mestre de campo 
general o marquez ele Coq:}.ani, com o mestre de campo 
D. Francisco de Almeida, a.lmiran te da armada de Por
tugal, o marq uez de Tonecura. 

Pela praia eram elles batidos por D. Manuel de Menezes 
e como o almirante hes pa nhol achasse um caminho segaido 
da Morinha para S. Bento, por ahi foi atacar o inimigo. 
A lucta foi decic1idêl, e ahi morr\é)n na pelej.a D. Pedro 
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Osorio, e mais tres capitães. D. Francisco de Almeida :ficou 
senhor do convento de S. Bento, que então ~Y)ssuia o ini
nigo. 

CXXXIX. Depois a_e muita mortandade, e por toc1a 
a parte cercado o inimigo hollandez, se rendeu, e um cabo 
levando uma carta no dia 28 de Abril assignada pelos co
roneis Rans, Ernesto e Ri:ffgnamelt, pedindo pazes ; e o 
general convocando conselho, sendo chamados D. Affonso 
de Noronha, o conde de S. João, Duarte de Albuquerque 
Lourenço .Pires Carvalho, o mestre de campo general 
Diogo Rodrigues, e o governador João Vicente de S. Feliz, 
concordaram na suspensão das armas; porém não man
daram resposta. 

No dia 29 de Abril os hollandezes escreveram nova carta 
ao general, dizendo estar resolvido em conselho entrega
rem a cidade, com a condição de lhes darem tres sem
manas para se proverem do necAssario para a jornada. 
Que lhes dariam quatro navios de trezentas toneladas 
para o transporte da sua gente; e que sahiriam com 
tudo o que tenham em seu poc1er e os soldados com 
·as suas armas, e seus navios com as peças, etc. Que 
os seus ministros sahirlam com seus livros e ornamentos, 
sem serem. molestados; que a nenhum delles se pederiam 
os bens conquistados nem pilhados na conquista da cidade : 
que os po~'tuguezes que com elles ficaram na cidade, não 
fossem desacatados ; q ne consen ~indo nestes artigos de ca
pitulação dariam sem resgate a D. Francisco Sarmento, a 
D. Agostinho, a D. João, seu genro, a mulher e filhos e 
mais família de D. Francisco; e a D. Francisco Bamba, 
a Fr. Viceute Palha e seu companheiro; e que os presos 
de ambas as partes fossem livres sem resgate; só en 
trando o exercito portuguez na cidade depois que elles 
partissem livremente. 

A tudo isto respondeu D. Fradique de Tol~do que se 
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achando elle com um. exercito poderoso e grossa armada, 
e portanto senhor do mar e da terra, que estando elles 
cercados, entraria na cidade pela força elas armas, sendo 
o mais que lhe podia conceder poupa.r-lhes as vidas, 
transporte para suas terras, mantimento, restituinclo-lhes 
todos os presos, e no primeiro lugar ·o governador Diogo 
de Mendonça Furtado. 

Os hollandezes não aceitaram esta proposta, e respon
deram que não podiam entregar Diogo de Mendonça Fnr
tedo por estar na Hollanda. 

Apertando·se-lhes mais o cerco, no dia 30 de Abril do 
mesmo anno de 1625 mandaram a D. Fradique de Toledo 
a seguinte carta : 

" N 6s o coronel e conselho damos poder, e havemos por 
bem, que os Senhores Guilhelino Stop, Hugo Antonio, 
Francisco Dncks ; pessoas do nosso conselho vão a tratar 
com o marquez D. Fradique de Toledo sobre a entrega da 
cidade do Salvador, e concertar com o dito senhor as ca
pitulações apresentadas por nossa parte na melhor fórma 
que puder6m. E o que os ditos senhores tratarem, da
remos por bem feito, e o cumpriremos pontualmente com 
sinceridade. Feita na cidade de S. Salvador, em 30 de 
de Abril de 1625. '' 

OXL. Francisco de Aguiar Coutinho, no dia 13 ele 
Junho de 1620, na qualidacle de donatario ela capitania 
do Espírito Santo, tomou posse della ; e os hollandezes em 
Maio d.e 1625, commanclados por Adrião Patrid, fez des
embarque em di:fferentes pontos, e atacando a villa 
em 12 e 14 do mesmo mez foram repelliclos. Beito Freire 
diz, que o que mais concorreLl para o successo da expnl· 
são hollandeza do Espírito Santo foi o acto heroico ele 
Maria Urtiz qLle da janella ele sua casa, espreitando a pas
sagem de Adrião Patrid, lhe clespeijou uma caldeira ele 
agua fervente, que o obrigou a retroceder, e com isso 
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desanimou a sua gente. Seguindo para o norte entra na 
barra da Bahia, ~em ser esperado e á vista d0 todos apre· 
hendeu de1Úro do porto doze na vi os ca1T0gaclos de gene· 
ros, levando o terror pelo reconcavo porque fez nelle 
grandes estragos, 

C XLI. Na segunda .feira 24 de Junho de 1624 nasce 
na Bahia de Todos os Santos, João Rodrigues Adorno, 
fundador ela 1)ovoação da villa ele Nossa Senhora elo Ro
sario do porto ela Cachoeira, depois cidade, na província 
da Bahia. 

CXLII. Em honra ele Portugal lAmbrarei que foram 
os fidalgos portuguezes os primeiros q ne se apresen
taram a embarcar para a BahirL com o fim de a res
tatuar do poder hollandez, sem attenção i posição social 
e nem ao estado de casado ou de solteiro. 

CXLIII. Os casados que partiram para a Ba.hia foram: 
D:Manuel de Menezes, general da a.rmacla real; D. Fran
cisco de Almeic1a, almirante e mestre de campo de um 
terço; D. Affonso de Noronha, do conselho de Estado; 
Luiz Alves de'Tavora, conde ele S. João; D. Affonso . de 
Portugal, conde de Vimioso ; D. Duarte ele Menezes, 
conde de Tarouca; Mart.im A1:Ifonso ele Oliveira ele Mi
ranà a, morgado de O li v eira ; Duarte ele A.lb uq:nerq ue, 
senhor ele Pernambuco .; D. Henrique de Menezes, senhor 
::le Louriçal; D. Alvaro Co11tinho ; D. Antonio Corrêa; 
D. Antonio ele CastHllo Branco; D. Lopes da Cunha; 
Ruy c1e Moura Telles, senhor de Povoa; D. João ele 
Souza, alcaide-mór de Thomar ; D. Francisco d.e Portu
gal; Pero da Silva, governador que foi da Miua; João da 
Silva Telles de Menezes, coronel de Lisboa; Alvaro Pires 
de 'üwora; Ruy Lourenço de T:wora, governador que foi 
do reino do Algarve e 17ice-rei ela India; D. Antonio de 
Menezes ; Luiz Cesar de Menezes, 'filho e herdeho de 
Vasco Fernandes Cesar, provedor dos armazens de El-rei; 
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Pero Ces~r d'Eça; Francisco ele Mello e CastL'o, filho de 
Antonio de Mello, presidente l1a camara de Lisboa e do 
conselho do Paço ; Tristão. de Mendonça F nrtado, filho de 
Pero ele Mendonça Furtado, elo conselho de Estado da 
India; Estevão de Brito Freire; D. Rodrigo Lobo; Ruy 
Barreto de Moura; Nuno da Cunha; Jeronymo de Mello 
e Castro; João de Mello. 

CLXIV. Fidalgos solteiros qne embarcaram para ares
tauração da Bahia: Antonio Mnniz Barreto, mestre de 
campo; Antonio Luiz de Tavor?., filho e herdeiro do 
conde ele S. João; Lourenço Pires de Carvalho, filho de 
Gonçalo Pires de Carvalho, provedor das obra5 de El-rei; 
D. .João 'l'elles de Menezes, capitão de infantaria, filho 
do general da armada; D. Alvaro de Abmnches, ca
pitão de infantaria, filho de D. Francisco Coutinho, 
e neto do conde de Villa -Franca; Gonçalo de Sonz~L, 

capitão de infantaria, filho ele Fernão de Souza, gover· 
nador de Angola; Antonio Telles dlt Silva, filho de Luiz 
da Silva, elo conselho de estado e vedor da fazenda 
real; D. Affonso de Menezes, tilhv de D. Fradique 
de Menezes ; D. Francisc0 de Faro, filho do cunde 
D. Estevão de Faro, do conselho ele estado e veclor da 
fazenda real; D. Sancho de Fa.ro, capitão de infantaria, 
filho do conde éle Vimieiro; D . J~ão de Lima, :filho 
do vi~conde de Villa Nova da Cerve1ra; D. João de 
Portugal, filho 'de D. Nnno Alves de Portugal, gover
nador que foi elo reino; Aut.onio ela Silva; o capitão 
Lucas ; Alvaro de Sc;uza, filho de Gaspar de Souza, 
do conselho de estado e gov.ernador que .foi c1o Brazil ; 
Antonio Cameiro de Aragão ; D. João de Menezes ; 
Roclrigo di Miranda Henriqnes; Pero da Silva da Cunha; 
Manu el de Souza Con tinho, filho de Chl'istovão de Souza 
Coutinho, guarda-m6r das uáos da Ilidia ; Ruy de 
Figueiredo; Luiz Gomes de Figueiredo e Antonio de 
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Figueiredo; D. Diogo de Vasconcellos de Menezes, e 
seu irmão D. Sebastião; D. Nuno de Mascarenhas da 
Costa; Nuno Gonçalves d.e Farias, filho do alcaide-mór 
Nicolau de Farias ; Pero Lo1)es Lobo; Sebastião de Sá 
de Menezes, filho do celebre Francisco ·de Sá de Me
nezes e irmão do conde de Mattosinhos, Simão de Mas
carenhas; D. Lourenço de Almada; D. Francisco Muniz; 
D. Francisco c1e Toledo; Antonio de AbrAu; Gonçalo 
Tavares de Souza; Simão de Miranda; D. Diogo da 
Silveira, neto do conde ele Sortella ; João Mendes de 
Vasconcellos, filho de LLüz Mendes de Vasconcellos, 

.governador de Angola ; D. Rodrigo da Silveira e seu 
irmão Fernão ela Silveira; D. Diogo de Noronha; An
tonio de Sampaio ; Lopo de Souza; Ruy Dia.s da Cunha; 
D. Manuel Lobo; Manuel de Souza Mascarenhas; 
D. Diogo Lobo ; Jorge de Mello ; Francisco de Sá ; 
Duarte de Mello Pereira ; Martim Affonso Pereira ; 
Martim Affonso de Mello e José de Mello, seu irmão ; 
Estevã.o Affonso de Mello ; Pero Cardoso Coutinho ; 
Antonio Pinto Coelho ; Fernão Coutinho ; Amaro de 
Souza ; Simão Ferreira de Andrade ; Pero C0rrêa da 
Silva; Antonio de Freitas da Silva; Antonio Taveira; 
Francisco de Mendonça Furtado; Christovão de Men
donça Furtado ; Henrique Corrêa da Silva ; Gaspar de 
Paiva de Magalhães; D. Antonio de Mello; Garcia Velez 
de Castello Branco; Jorge Mexia; D. Manuel Coutinho; 
José Machado de Brito ; Paulo Cabral e outros. 

A villa de Vianna apresentou trezentos homens de 
mar e term, e offereceu tres na vi os para a viagem, 
embarcando para a Bahia a sua nobreza, sendo os prin
cipaes, João Ferreira, provedor da fazenda real no 
Brazil; o capitão Diugo Ferreira, e seu irmão ; o ca
pitão Gonçalo Lobo Barreto; D. Antonio de Lima, e 
seu filho D. Francisco de Lima; João Barboza de Al
meida ; Manuel de Lima; Francisco Pedrosa ; Bernardo 
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Velho Boto; Manuel Caminha Corrêa; José de Gouvêa 
Corrêa; Antonio Pinto; Manuel do Rego; Jacome da 
Silva; quatro :filhos ele Pedro Velho Travassos ; An
tonio Morill' Serrão; João Barboza; Diogo Jacome. Be
zerra; Domingos Ferreira ; Belchior Prestes; Thomaz 
Fernandes ; Francisco Munh6es Corl'êa; Gabriel Farjado 
Bezerra ; Vatentin1 ele Souza ; Domingos Ferreira J acome; 
Domingos Burgueira ; Bento Rangel ; Antonio Bravo de 
Tavora.; Simão Salgado; Mannel Dias; Manuel de Farias; 
Gaspar Maciel; o capitão Affonso Caminha Barros; Lou
renço de Morim ; Antonio Borges Pacheco; Antonio 
Velho Godim ; Affonso do Porto ; Manuel Corrêa ; Jorge 
Pinto ; J acintho de Alpoim ; Gaspar Sizio; Balthazar 
Sizio Cogminho; Luiz Pinto Pedroso ; o capitão J oao 
Casado J acome ; o capitão Bento do Rego ; Antonio de 
Magalhães; Diogo da Rocha Brandão; Simão Fagnndes 
Jacome; João da Rocha Fagundes; o padre Estevão Ro
drigues da Rocha; a ;junta do Porto mandou dez navios 
sob o commando de Tristão U.e Mendonça Furtado. 

CXL V. De posse D. F radique de Toledo da credencial 
do conselho hollandez para a capitulação e entrega da 
cidade a Sua Magestade, foram lavrados em escriptura 
publica ' a concorclata oflicial dos commissarios, a saber : 
que toda a artilharia., armas: bancleira.s, munições, pre
techos, bastimentos, navios, dinheiro, ouro, prata, joias, 
ntercancias, escravos, cavallos e tndo o mais que se achar 
na cidac1e do Sal vaclor, com todos os presos q ne tiverem, 
e que não tomaram armas contra Sua Magestade até se 
verem na Holhtnda. Que os officiaes possam sahir da 
cidade com sua roupa de vestir e dormir. Os coroneis 
e ofliciaes poderão sahir com seus bahús e caixas e nada 
lllais ; e os soldados com suas moxillas. Que o general 
de Sua Magestacle mandará passaporte para os navios 
reaes, e não os achando lhes dará embarcações para 
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os levar a Rollanda. Que sahirão da cidade todos juntos 
levando comsigo os que se acharem presos, e os instru· 
mentos, etc. Assignados no quartel elo Carmo em 30 de 
Abril de 1625. 

D. Fradique de Toledo ·ozorio, Guilhelmo Stap, Itugo 
Antonio, Francisco Ducks. 

CXLVI. Concordada e assignada a capitulação, deram 
os hollandez:es a entrada na cidade sitiada no 1. o de 
Maio de 1625, sendo os primeiros que entraram o marquez 
de Crapani e D. João ele Orelha, a quem não tocava a 
entrada, e sim a Antonio Muniz Barreto, mestre de 
campo de um terço portngnez; e depois toda a força que 
sitiava a cidade do Sa 1 vaclor, arvorando nas fortalez;as 
e lugares publicas n.s quinas ele Portugal e Castella. 

No dia 5 de Maio se celebraram festas na cidade em 
acção de graças ao 'l'odo Poderoso,· pregando nesta so· 
"lemniclade o nwerendo Fr. Gaspar, que D. Affonso de 
Noronha levou por seu confessor. 

E' preciso lembrar, q ne durante a invasão hollandeza 
na Bahia, os moradores do reconcavo acudiram com em
penho na defez;a elo paiz. Invadindo os flamengos a, 
ilha. de Itaparica, deram muit0s golpes em urna cruz que 
se venerava em frente de uma ermida, · e, sendo presen· 
eiado o fact?, foram todos mortos. Um chronista com· 
temporaneo memorn nm prodigio qtle se viu por occasião . 
da mutilação da crnz. 

Qaando tudo era satisfação pelos triumphos das nossas 
armas contra os flamengos, no dia 26 d.e Maio ·chegam 
trinta e quatro navios que vinham engrossar as forças 
da Hollanda na Bahia ; mas cahindo sobre elh~s a no.ssa 
esquadra, os afugentaram para as Antilhas. Foi por esta 
occasião que o celebre padre Antonio Vieira pregou o 
seu famoso sermão na igreja da Ajuda, que transcrevi, 
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como modelo de eloquencia s~grada no tomo 3. 0 da minha 
Oorog?·. I-IistoTica. 

CXL VII. O senado da camara da Bahia annnalmente 
fe~tejava com pompa o dia anniversario da restauração 
da cidade do Salvador e Bahia de Todos os Santos. 
Esta festa durou de 1625 até 1828, que foi o ultimo 
que o senado da Bahia commemorou. 

Eu possuo um quadro commemorativo desta solem
nidacle, que o mandei copiar do grande painel orJgl
nal que exi~:;te no mosteiro da Graça da Bahia. (Vid. 
o meu Bmzil Hist.) 

CXL VIII. Em 12 de Maio de 1625 foi acommetticla a 

capitania do Espírito Sa:nto por oito náos hollanclezas, 
dando desembarque na villa; mas o capitão Francisco ele 
Aguiar Coutinho ajuntando a gente da terra indo ao 
encontro clelles os bateu morrendo uns a fio de es
pada e outros afogados. No dia seguin-te pretenderam 
os hollandezes tirar desforra; mas 'Salvador Corrêa de 
Sá e Benevides, filho ele Martim ele Scí., governador 
do Rio de Janeiro, qne vinha por ordem ele seu pai 
soccorrer a Bahia, com duas caravelas e quatro ca
noas grandes, os acommetteu com tanto denodo que llH:s 
n1atando r.m combate quarenta homens, poz os demais a 
fugir. 

No dia 15 dt Maio o general hollandez mandou a 
terra pedir um sobrinho seu que o julgava prisioneiro 
offerendo resgate, e tambern pedir aos padres da com
pa.nhia lhes mandassem refrescos, como fizeram os 
Padres da Bahia, e tiveram em resposta que o sobrinho 
fôra morto em combate e não se achava preso ; e quanto 
aos refrescos na terra não haviam outros qqe os que 
elles tinham tomado nos dous dias passados. 

Os hollandezes neste mesmo anuo atacam a Para
hyba do Norte e o Rio Grande, e são expulsos vigo 



254 CHli.6:N'1CA GERAL 

rosamente pelos habitantes auxiliados pelos índios ca
pitaneados por quatro ;jesuitas. 

CXLVIX. D. Fradique de Toledo, depois de tomada 
a cidade da Bahia aos hollandezes, prevenido tudo 
e collocado os negocios publicas em boa ordem e en
tregado o governo geral do Brazil a D. Francisco de 
Moura Rollim, natural de Pernambuco, no dia 4 de 
Agosto do mesmo anno de 1625 desferrou a armada 
do porto da Bahia de Todos os Santos comboiando 
os hollandezes que haviam capitulado ; mas em con
sequencia do máo tempo que apanharam durante a 
viagem para a Europa muitas embarcações naufra
garam. 

D. Francisco de Moura Rollim governou até o dia 
30 de Novembro de 1625, passando a administração 
geral a D. Diogo Luiz de Oliveira, conde de Miranda. 

CL. No 1. o de Maio do anno seguinte de 1625, 
são os hollandezes expulsos da Bahia, por D. Fra
dique de Toledo, almirante hespanhol, que fundeou em 
28 ele Março com uma esquadra de sessenta velas 
portugue.zas e hespanholas e doze mil homens de des
embarque, mandados para a restauração da Bahia, 
a qual posta em sitio, como já contei, foram os hol
landezes forçados a deixai-a no dia 30 d8 Abril. D. Fra
dique de Toledo, depois de previnir todas as occur
rencias, e collocar os negocies publicos em bom estado, 
entregou o governo no dia 30 de Novembro, domingo do 
mesmo anno de 1625, nas mãos de D. Francisco Uollim 
de Moura, decimo quarto governador geral, natu.ral de 
Pernambuco, no qual esteve até 1626. 

CLI. D. Diogo Luiz de Oliveira conde de Miranda, 
irmão do MGrgado de Oliveira, Martinho Affonso de 
Oliveira, morreu de um tiro de artilharia, em combate 
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contra os hollandczes na Bahia. Governou o Brazil até 
o anuo de 1635, tomando o empenho de guarnecer a 
cidade com varias fortificações, concluindo as qne os 
hollandezes tinham começado, e delineou outras em pro
veito da segurança da cidade. 

Ignacio Accioli affi.rma que D. Diogo Luiz de Oliveira 
estabeleceu na Bahia uma fundição de peças de arti
lharia, e creou a guarda dos governadores, ''composta de 
um capitão e vinte solda clos pagos pela fazenda publica 
em virtude do alvará de 14 de Dezembro de 1828. 

Em 2 de Março de 1627, o. hollandez Adrião Patrid, 
com treze navios, apesar elo vivo fogo das fo.rtalezas, atra. 
vessou pela Bahia e chegon a Itapagipe, com o pensa
mento de se apoclerar de dez,eseis navios que se achavam 
carregados com tres. mil caixas de assucar. Patrid, teve 
combate com a cidacle, e sendo incendiado o paiol de um 
dos seus navios a explosão lhe matou mais de trezentos 
homens. Patrid conservou-se nas aguas da Bahia trinta 
e tantos dias, e no 1.0 de Abril sahiu mar em f6ra condu
zindo os navios aprisionados, e Cleixanclo a bordo de um 
navio de Angola quarenta e cinco })risioneiros, que havia 
capturado dentro da mesma Bahia. 

CLII. Adrião Patrid, que andava cruzando nas costas 
do mar do Sul, volta no dia 10 de Junho do mesmo 
anno de 1625 á Bahia com onze navios, e penetrando 
no interior da mesma al)l'Ísionou sete, e no com
bate que lhe deu o capitão Francisco Padilha no sitio 
da Pitanga, foi este morto pelos hollanclezes. Victorioso 
Adrião Patrid, sahiu barra af6ra no dia 14 de Junho, 
e com poucos dias de viagem aprisionou os navios que 
iam do Mexico para Cadix carregados de ouro e prata 
ao commanclo de João ele Benevides, no valor de mais 
de quinze milhões de libras. 

Esta riquíssima pilhagem animou o proseguimento da 
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conquista, vindo sobre Pernambuco do dia 10 de Feve
reiro de 1630. 

CLIII. O governo dos capitães-mores, que clurou de 
162e até Dezembro ele 1652 subordinado ao governo 
geral, teve por seu primeho governador geral do Estado 
do Maranhão e Grão-Pará a Francisco Coelho de Car
valho. 

CLIV. Compto ecclesias6co. Aureo numero 12 ; cyclo 
solar 11 ; epacia 2 ; letra dominical D. 

' 
CL V. Mar~yrologio. 1. o de Janeiro quinta-feira; pas

choa 12 de AbrH; indicação romana 9; periodo Ju- . 
liano 6,339. 

CLYI. No dia 6 de Outubro de 1626, o capitão m6r 
Manoel de Souza d'Eça, cavalleh·o do habito de S. 'rhiàgo 
apresenta a sua patente regia, e recebe de seu prede
cessoT, Bento Maciel Parente, a })osse do cargo. 

O governador geral do Estado do Maranhão e G1·ão
Pará assistia seis mezes em uma e seis mezes em outra 
cidade, governando em sua ausencia um capitão-mór 
com subordinação. 

CLVII. D. Diogo Luiz de Oliveira, conde de Miranda, 
e filho de D. J oanna de Miranda de Oliveil'a, tomou 
conta do governo da Bahia em 16'26 e nelle se demorou 
até o anno de 1635. 

Neste governo os hollandezes capitaneados por Patrid, 
em 2 de Março de 1627, voltaram ti Bahia, mas foram 
repellidos. Foi nesta administração que se construiu o · 
forte de S. Thiago. ' 

CLVIII. Em 1626 Francisco Coelho de Carvalho toma 
posse do governo do Maranhão ; e Manoel de S.ouza de 
Eça, com patente regia foi substituir a Bento Maciel 
Parente no governo do Pará. 
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CLIX. Os paulistas, capitaneados pelo cruel Antonio 
Raposo, entrrmclo por diff<~reut<;)s lugares elas espessas 
matas ela capitania ele S. Paulo, chegaram até a antjga 
villa ele Guaixa, fnnclacla pelos hes1xmhoes sob a cleno
:rninação de Oh&dacl Real, na margem esquerda elo rio 
Paraná, e depois de matarem para mais ele oitenta mil 
inclios e ele terem aprisionuclo nma grande porçiio, des
truíram completamente a povoação em 1681. 

CLX. No dia 1.0 (terça-feira) ele Jnnho ele 162'7, Duarte 
de Albuquerque Coelho, terceiro elonatario ele Pemum · 
bnco, eleva a povoação estabelecida EO Rio Formoso á 
categoria de Villa Formosa (depois Seri11haem), sendo o 
juiz quõ a inaugurou o ouvidor ele Pemambnco Diogo 
Bernardes Pimenta. 

CLXI. Compto ecelesiast:co. Aureo numero 13; cyclo 
solar 12; epacta 13 ; letra clominical C. 

CLXII. Martyrologio. Pasclwa 4 ele .A . .bl·il; 1. 0 ele Janei
l'O sextaAeira ; indição 1·om::ma 10; pel'iodo J nliano 6,340. 

OLXIII. A povoação ele Sel'inhaem foi creada em 162'7, 
com a denominação ele Villa Formosa, em um alto, sobre 
a margem elo rio Serinhaem, á <luas legtlas ela emboc.aclura 
elo mesmo rio. Tem um convento de franciscanos e mais 
duas ermidas, e a sua matriz é dedicada a N. S. da Con
ceição. 

CLIV. D. Diogo Luiz de Oliveira, conde ele Miranda, 
que havia militado em Flandres, irmão elo morgado ele 
Oliveira, Martim Affonso ele Oliveira, que morreu heroi 
camente ele um tiro ele artilharia na Bahia, tomou posse 
elo govemo geral em 1627, e governon o Estado elo Brazil 
até J 635. O seu maior empenho, logo que tomou conta cln. 
administração geml, foi gnamecer a cidade elo Sal vaelor 
com diversas fortificações, concluindo as que os hollan
clezes tinham principiaclo. Estabeleceu nma funcliçiio de 
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artilharia, e creou a guarda c1os· governadores composta 
ele vinte homens, commanc1ac1a por capitão, cuja creação 
foi confirmada pelo alvará ele 14 ele Dezembro ele 1628. Os 
jesuitns ela Bahia fizeram á sua custa dentro elo mar, nu 
ribeira, uma trincheim ele cantaria. grossa, de mais de cem 
palmos, em cuja obrn clespenclermn sete mil e quinhentos 
cruzados, para a elefeza cln cielacle, e outros importantes 
serviços ela restaura.ção. Em 2 ele Março ele 1627, Adrião 
Patricl, acommettenc1o a b:ura ela BaJlia cmn treze navios, 
apesar ela gnmcle resistencb, penetrou até a euseac1a ele 
Ita.pagipe com o fim ele se ::110<lerar ele dezeseis navios 
carregac1os ele assucares e outros generos,o que conseguiu. 

Em 13 ele Jnlho ele 1631 chegou <Í Bahia a esquadra do 
almirante Oq nenclo, tra.zendo nella o conde de Bagnuolo. 
O conde ele Mirantla governou nove mmos, eleixa.ndo mon
tada a fnncliçào ele artilharia. (Vicl fl!Iemo?'icts H:ist. clct 
Bahia por Ignacjo Accioli.) 

CJ..~XV. Depois de povoada ~L capitania de Pedro de 
Góes da Silveira. em 10 de Agosto de 1G27, Mmtim ele Sá, 
pai do general Salvador Corrêa c1e Sâ, e Benevides, como 
JWocma~lor de João Gomes Leitão e G.il ele Góes ela Sil
Yehn, c1onatarios da ca11itan1a Lle S. Thomé, tinha c1ac1o 
p or sesmaria a tcrrn. existenle :tlém él.o cabo él.o S. Thomé, 
entre os rios Mocahé e Iguassú, a Gonçalo Corrêa, Mignel 
Ayres Malc1onac1o, Antonio Pinto, João ele Castilho e 
},:[ignel Riscac1o, moradores no Rio de Janeiro, os quaes 
todos juntos p eüiram nessa chta para nelta crearern gados. 
Estes inc1ivic1uos, e o sobredito Martim ele Sá, foram os 
primeiros poYoac1ores c1aq uellas c1eliciosas e ferteis campi
nas, onde manc1armn fazer cnnaes e introduziram gac1os, 
assim vaccum como cavallar. 

Não me foi })Ossivel c1escol>rh, nos numerosos documen
tos originaes e cópias, e mesmo memorias que possuo, se 
a }JOvoayão lle casas começou logo depois ele pa,3sac1a a 
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sesmaria ou nos annos seguintes á matn,nçn d os Goyta
cazes. E' um facto que ningnem o poderá 11r.ecisar. Em 
16'74 deu-se ao visconde de Asseca. vinte legnrts c1e tGlrrn s 

pela cos ta, c1eclarancl.o -se na carta (l.e doação qne a capita
nia de S. 'l'homé p ertencia á corôa. 

Fecho de Góes, quando veiu p ovoar a sua capitania de 
S. 'I.'homé ou dos Goytaeflzes em 1553, como f osse muito 
l1ersegnic1o dos inc1ios, se retirou para a capitania elo E s
pirito Santo em navios qne lhe ma.ndon Vasco F ernandes 
Cantinho, íicanc1o n. capitania de S. Thomé n. m ercê dos 
indios Goytacnz-gnassú, GoytacElz-;jacarit6, e Goyt:JCa<:-
111opi, até no anno de 1630, em que foram alli mortos p elos 
inc1ios chl'is t.ãos das aldeias de Cabo Frio e Rerityba do 
Espírito Santo: :ror occasião de haverem devorado os por
tuguezes, vindos do Porto, que naufragaram na costa de 
Campos. 

CLXVI. Serinhaem, aldeia dos índios Ca.hetés, s'itnada 
na margem do mesmo rio e a clnas legnas dis tante da costa, 
l)OVoaCl.a por p ortngnezes e na.tur::tes ele Pernam bueo, foi 
elevada tL villa em 1G27 com o nome el e V ilht Formosa .. 
Sna matriz é c1eélicada a N. S. c1a Concei<;ão. 

CLX VII . Os holümclezes, em J,G31, eclificamm n:t ex tre· 
Inicb c1e snl c1a j}]J n, de Itnmarad, em Pernambuco, urna 
fortaleza n que chamavam forte de Orange que depois se 
denominou de Santa Crnz, e tinlwrn a. illm em tanto apreço 
que pl'oj ec tavam fuzer della séc1e de su::w conquistas ao 
no1te elo Braúl. 

Es La fortnlem foi tomada duas voze.f: p elos pernambn· 
canos aos hollanélezes. 

CLXVIII. O forte de Nazaret.h, a oito leg nas ao S. S. O. 
c1o Recife, foi construic1o pelo conde de Bilgnu.olo, no 
t!~111po ch gllerra ho1lnnc1eza, nn entrncla c1a barra. 

CLXIX. Compto ccclesiastico: Anreo numero 14; cy
clo solar 13; epac ta 2L!; letra dominical B. A . 
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CLXX. Martyrologio. Paschoa 23 de Abril; 1. o de Ja
neiro sabbado; indicação romana 11; periodo Juliano 6,341. 

CLXXI. D. F1·. Miguel Pereira, sexto bispo do Brazil, 
tomou posse c1o bispado na Bahia, 110r seu procura· 
dor, na terça-feira 19 de Junho de 1629; e não vein para 
o Brazil pm·que falleceu em Lisboa em 16 de Agosto do 
anuo seguinte c1e 1630. 

Em Agosto deste mesmo anuo de 1627 chega a Pernam
buco P edro Corrêa da Gama com a noticia de que a Hol
landa pretendia, invadü· de novo o Brazil, e com ordem do 
governador geral Diogo Lniz de Oliveim, de fortificar 
Olinda e o Recife, indigitados como os pontos de invasão. 

CI-..~XXII . Na sexta-feira 19 de Outubro de 1629 chega a 
Pernambuco Mathias ele Albuquerque, enviado pela Hes
})anha, para se oppor a invasão hollandeza, e para o que 
:J})resentou a patente regia que o constituía capitão-mór e 
governador de Pernambuco, independente do governo da 
Bahia, e tomou posse substituindo a André Dias da 
Franca, ultimo capitão-m6r que governou Pernambuco. 
Com Matlrias de Albuquerque vieram apenas vinte e sete 
soldados. 

CLXXIII. Martim Corrêa de Sá tomou posse do governo 
do Rio de Janeiro em 1629, e em 1630, no seu governo, 
fundou a alc1eb de S. Pedro em Cabo Frio ; e como se t:i:· 
vesse de ausentar da cidade, por motivo de serviço pu
blico, 1icou na administração Duarte Corrêa Vasqueanes, 
tio de Salvador Corrêa de Sá e Benevides. Fallecendo 
Martim Corrêa de Sá, no sabbado 10 c1e Agosto c1e 1632, 
foi Vasqneanes governando a capitania, até que o gover
nador geral do Esta,do, D. Diogo de OliveiJ:a, o mandou 
render por Diogo c1e Mimnda H emiq ue. 

CLXXIV. Compto Ecclesiastico. A.ureo numero 15; 
c :r elo solar 1~ ; êpn ct.a 15 ; letra dominical A. 
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CLXXV. Martyrologio. Pnschoa lõ ele Abril ; 1. o c1e 
Janeiro seguncla·feira ; inclicaçJLO romana 12 ; -perioc1o J' u
liano 6, 3tl2. 

C LXXVI. " A toJos esses senhores, q ne uns e outros se 
animem, :para qne venham com mni.to gosto nesta oc. 
casillo ajudar-me, :pois é parn p elejarmos contra infieis 
na clefensão de nossa santn fé, e acnclirmos ao que 
temos de obdgação, como vassallos de El-rei ; e os clitos 
inimigos havendo de vir elevem ele estar n.qui dentro 
de oito ou dez dias, e assim esses senhores qne vierem, 
quando elo dia da sua chegada a sete ou oito dias, 
não rebentar o inimigo, se tornarão logo a recolher, e 
eu cá em tudo os hei c1e servir, ~üém de lhes agra
decer a vinda aos que vierem para tmnbem lhes não 
faltar em o que me occuparem; e lembro a ~odos qne 
snpposto como capitão·mór ela costn. do sul, nas ma
terias de guerra, posso obrigar n, todos a nilo faltarem 
nestas occasiões e man hl·os vir, o não faço eu senão ' 
como amigo ele todos, porque como esse q ue1·o en ficar 
obrigado, e :juntamente peço a brevidade. 

"Guarde Deus a Vmcs. mtütos ar).llos. Rio ele Janeiro, 
2'7 de Outubro ele 1629. De Vmcs. amigo. - Martim 
c1e Sá. '' 

" Hontem, 26 c1este mer. c1e Outubro, chegou novas por 
via dos padres da companhia, afóra a,s que tronxe uma 
caravela que aqui veiu arribacb do Espirito -Santo, 
como ele Hollanda são sahic1as cento e cincoenta velas 
Por este Estado, as quaes foram vistas ele um navio 
elo Porto, que foi á Bahia, dous graus para cá da linha, 
e que vem em tres esquadras, e uma limitacbmente 
P::tra aqui, toclas com muita força, e da Bahia me vem 
aviso e uma -peça de artilharia ele bronze mui formosa 
que todas as horas será aqui, que por barco tomar o Es
pírito Santo a dar aviso, não esti :jtí C<t. Sua Ma.ges-
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tade te:m despachado. caravelas de aviso e com mnniçõ0s 
de que vem por m1püão dellas D'iogo c1' A vila, e eu 
fico em armn s, preparanc1o-m8 com toéla a gente desta 
capitania, porque cada hora os 'espm·o, e os padres ela 
COmpanhia affirmam esta nova 881' C8l'ta UllS aos OUtros 
pelo que Vmcs. tanto q_ue es ta vir, sem metbm~ nenhum 
t empo em rneio, me façam mercê vir me ajudar e traz;er. 
to ela a gente dessa villa o, inc1ios elas alcleins, todos 
com suas armas e mnita :fiecktrla, que espel'o em Nosso 
Senhor que havemos ele ter nma granc:le victol'ia cont1:a 
estes inimigos. - Mart.im ele Sá. " 

CLXXVII. No anuo ele 1629 é substituído Manoel 
de Souza d' Eça, capitão-m6r do Pará, por Luiz Aranha 
de Vasconcellos, com ignal patente regia, l)Ura governar 
o Pará; e {L Pemambuco cheg<1 em Agosto a noticia 
levac1a por Pedro Corrêa cb · Gama, ele que a Hollanc1a 
;pretendia de novo invadir o Brazil, não ponprmclo es
forços para conquistai-o. 

CLXXVIII. Martim Corrêa ele Sá., tendo ele se nn
sentar ela cidade em 1630 para, providenciar 11::1, povoação 
ele Cabo .Frio, deixou em seu lugar, governando a . ci
clnde elo Rio cl <il J aneiro, Duarte Corrêa V asqneanes, 
tio de Salvador Corrêa ele Sá e Benevides ; e corno 
fall ecesse Mrrrti.m Corrêa J.e Sá., em 10 de Agosto c1e 1632, 
foi elle governando a ca.piLania do Rio c1e J aBeira ar.6 
que o governador geral elo Estado, D. Diogo Luiz ele 
Oliveira, o mandou r ender por Mirancla H enrique . 

. CLXXIX. Em 30 ele Maio D. José de Alarcão, bispo 
elo ):tio de Janeiro, benze o grande sino elo convento 
de Santo Antonio. 

CLXXX. A cnpella ele N. S. ela Palma, ela. Bahia, (el e
pois hospício) :foi fnnc1acla em 1ô30 pelo medico Ventura 
ela Cruz Arraes, em vir tude c1e um voto que fez seu irmão 
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o alferes Bernardo ela Crnz Arrn es. Neste mesmo anno 
chegou á Bahia a imagem da Senhora ela Palma, que foi ' 
collocacla no altar de S. J osó da catheélral ; e em 16;70 foi 
transferida em procissão solemne para a sua igreja. Con
senranclo os ·fnnclaclo~·es e seus horcleiros o paelroad.o, cede· 
rnm no anno de 1693 {L Fr. Alipio da Pnriticação, commis
sario geral elos Agostinhos descalços qne chegaram á Bahia. 
com F r. J oito elas Neves, F r. J ofio ele Deus, Fr. J eronymo 
ela Assumpçllo e o leigo F' r. José dos Anjos, os q na.es ob
tendo o aterro contiguo á igreja, deram começo a fnmlaçfLo 
ele um hospieio para receber os seus missionarios. 

CLXXXI. Compto ecclesbstico. Anreo numero 16; 
cyclo solar 15; epacta 1G ; letl'a dominical F. 

C LXXXII. :Martyrologio. Dia 1. 0 de Janeiro terça-feira; 
domingo d8 J)aschoa a Bl ele :Março; inclica<;ão romana 13; 
l)m·iodo J uli::mo G, 343. 

CLX:XXIII. Depois da restamação ela ]3alÍ.ia, os hol
lanclezes, senhores elos mares, fizermn diversas tentativas 
ele desembarque em varios pontos ch costa do Brazil, 
SPnclo uma clellas tomn,rem de assnl t') a Parahyba, no que 
foram relXllliélos p8los inclios capitanea.clos pelos ;jesnitas. 

Matfrias ele Albuguerq ue, tenclo no t.icia elo q ne se havia 
duelo na Pa.rahyba., voltou pam Pel'nnmbnco com o fim ele 
gnamecel·o, chegou tL cidaüe ele OlinL1a em 19 ele Outubro 
de 1629, e talvez por htigacl.o 1u'Lo clen as providencias que 
desejava; mas os hollanclezes q ne se não clescniclavam, no 
dia 15 <Ele Feve.reiro de 1630, se apresentam em frente do 
Recife com uma esquadra ele quarenta navios e sete mil o 
duzentos e oitenta homens de desembarque, com.mandados 
pelo coronel rrheocloro v:~mdemburg, e clesembarcando 
tres mil solclaclos e setecentos mm·inheiros no porto do 
P~io Amarello, quatro ou cinco leguas ::1.0 norte elo Recife, 
ton1am a cidade ele Olincln, no di<:t seguinte, sn,bbaclo, 16, 
sem a menor resistencia, porq ne todos o,~ moradores 
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üa ddacle, amedrontados abandonarmn suas casas ; e Ma· 
thias de Albuquerque, que se achava no Recife, pata apa
gar a cobiça hollandeza, mandou incendiar os armazens 
que se achavam atcpetaclos ele generos avaliados em trinta 
milhões ele cruzaclos. Mathias de Albuquerque, em pre
sença :lo inünigo, reuniu a força que pôde e foi estabelecer 
o seu centeo de operações a uma lega a elistante ela povoa
ção elo Recife. 

No dia 1. o de Março tomam os hollandezes o RecHe, 
apesar ela resistenc'ia que Jhes fez o capitão Antonio ele 
Lima, do forte de S. J'orge. João Fernandes Vieira, dis
tinguiu-se na clefeza elo forte, com trinta e sete guerreiros, 
contra qnatro mil inimigos, até que capitula no dia 4, 
honrosamente. 

CLXXXIV. Qnanclo foi tomado o Recife e a cidade de 
Olincla pelos hollanclezes, o reitor elo collegio ele Olincla, 
padre Leonardo Mercario, empregou esforços para soccor
rér a. terra, e em um encontro das nossas armas com as da 
Rolhmda foi morto o padre Antonio Bela via, q nanclo con
fessava um soldado mortalmente ferido. 

Os jesuítas de Pernambuco acompanharam as tropas 
q ne marcharam para a Pa.rahyba, Itamaracá e Rio Grande 
elo No r te, :ticanclo sempre nos q uarteis, e acompanhando 
a nossa tropa no cabo de Santo Agostinho, nos assaltos de 
Santo Antonio, em Asseca, nos combates ele 4 ele Agosto 
ele 1633, e 30 ele Mm·ço de 1634; no arraial ele Paraname· 
l'im, em Março ele J 635, no combate ele Porto Calvo; e no 
desbarato elos hollandezes em 1647. 

CLXXXV. Na segunda-feira, por volta. elas nove horas 
ela noite do clia 2 de Setembro ele 1630, teve pi'incipio um 
tão hor; ivel terremoto na ilha de S. Miguel, que os proprios 
sinos das torres tocavam com muita intensiclacle, seguin
do-se um rnmor mec1onho subtenaneo, durante os abalos 
da terra, até uma hora depois da meia noite, rebentando 

J 
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na serra um horrível estampido e chammas de fogo. Na 
quarta -feira choveu tão copiosamente, que em algumas 
partes a agua subiu ele 10 a 12 palmos. Os clamnos foram 
incalculaveis. A consternação e o terror clnrou alguns dias. 

C LXXXVI. Na segunda-feira 11 ele Março de 1630 foi 
expedido o regimento do ouvidor geral elas capitanins do 
sul do Brazil, com os districtos das minas de S. Vicente e 
S. Paulo. Em 16 de Setembro ele 1642, e em 14 de Outu
bro de 1647 ampliou-se esse regimento, em virtude c1o 
augmento da população. · 

. CLXXXVII. Parte do mosteiro de S. Bento do Rio ele 
Janeiro foi incendiado, c0nforme ml'.l communicou o reve. 
rendo secretario da ordem beneditina Fr. Bento da Trin
dade Cortez, devorando tambem as chammas o archivo do 
111osteiro. Este acontecimento foi uma sensível pereln. pnra 
a historht elo Rio de Janeiro. 

CLXXXVIII. Mathias ele Albuquerque, reunindo !or
ças, estabeleceu o setl centro de operações a uma legna 
distante da povoação do Recife a que dá o nome ele 
arraial elo Bom-Jesus, e na terça-feira, 14 de Março c1e 
1630, derrotou em Ao·ua Fria uma. grande força dos 
• C> 

Invasores que o veiu atacar; na segunda-feira, 18 elo 
tnesmo mez, ganha victoria na ilha de Moraes André, 
hoje bairro de Santo Antonio do Recife de Pernambuco. 
:No dia 26 (terça-feira) Antonio Felippe Camarão com 
trezentos inclios destroça e faz prisioneiro um corpo de 
seiscentos hollandezes commanc1ac1os pelo general Loncq, 

r.\' na sua passagem elo Recife para n dc1ac1e de Olinda. 
·M•:. 

C LXXXIX. No dia 29 de Maio ele 1630, J acome Ra.y 
lllunc1o de Noronha fidalclo ela casa, real e provedor-

, ' 
lllor da fazenda, eni virtude ela nomeação do governac1or 
do Estaêlo, Sllbstitue nesta data a r..~uiz Aranha deVas
concellos. 
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D. José ele Alarcão, bispo do Rio de J·an~~iro, na 
qninta-f'eira 30 de Maio de 1630, benze o grande sino 
do convento de Santo Antonio, e como fosse muito pe· 
sado para o campanario da jgreja, fizeram delle presente 
n on1em el e S. Ii'randsco de Paula. 

Neste mesmo anno ch'ega a esquadra hollanc1eza sob 
o commanc1o de ~l'heodoro Vandembnrg, então cabo de 
guerra., occupa ·o Hecife e OHnda, e na terça-feira 16 
de Ontnbro atacam a estnncia do Rio Doce, em P e:r
nambnco, e são repellidos. 

CXC. No dia 28 de Novembro deste anno de 1630, 
Antonio Cruvalcante de Albuquerque, provido pelo go
vernac1or do Estado, · rect}be de J a come Haynnmdo de 
Noronha o governo do Pará. 

r 

CXCI. Compto ecclesias tico. Aureo numero 7; cyclo 
sobr 16 ; epacta 27 ; letra dominical E. 

CXCII. Martyrologio. Dia 1. o de Janeiro quarta-feira ; 
paschoa a 2·0 de Abril ; inc1icação romana 1.4 ; período 
J uliano ô, 334. 

C:.X.CIII. No sabbac1o, t1 de Janeiro de 1631, são der
rotados os hollanc1ezes em Pernambuco; e a esquadra 
flamenga, commandada por Ac1i·ifí.o Patrid e outra hes· 
panho!a, commandach por D. Antonio Aqnenc1o, encon
trando-se nos mares da Bahia. ele Todos os Santos, batem
se e na aeção morre o almirante hollanc1ez Adrião Patriel. 

No dia 4 ele Janeiro os hollandezes são derrotados em 
um elicontro no lugar dos Cajueiros chamado da Olaria. 
No dia 22 ele Abril os hollandezes tentam tomar a ilha 
c1e Itamaracá, que é corajosamente elefenc1iela p eJo capitão 
tialvaelor Ph1heiro. 

No dia 23 ele Novembro elo mesmo anno ele 1631 é 
incendiada a cidade ele Olinda, possuindo ella tres mil 
habitantes, bons edi:ficios e templos, e se concentram 
no Recife. Quando isto se clava ~m 01inc1a, são os hol· 

' ' .. 
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lanclezes batidos na Parahyba elo Norte por João de 
Mattos Carc1ozo, commanc1ante du forte elo Cnbedello. 

Domingos Fernandes CaJabar, homem pardo, nascitlo 
em P orto Calvo (Alagôas), uniu-se aos 'holland.ezes, ele
pois ele se haver clisti11gnil1o contra elles na clefeza do 
nnaial elo Bom Jesus, e os guia na gnerm invasora de 
P ernambuco. Calabar (1) com esse procec1hnento, não 
trahiu a sn:1 patria, porque ella estava subjugada ao 

. c1ominio portuguez, que considerava o filho elo Brazil 
como ele superior · a inferior; e vendo que a posse elo 
Brazil era disputacla por cliven:as nações da Europa, 
julgava sf.'•r mais vantajoso 11assar e-lle ao domínio ele 
um 11ovo livre, como então em o povo lw Uanclez, qu e 
viver sn;jeito a Hespanlut, on a Port.ugal: UllCle além elos 
lrlais vexames predominava o medonho e cruel tribunal 
ch inqHÜ>ição. 

CXCIV. O forte elo Brnm, no Recife ele P el'nambnco, 
foi principiado e quasi todo feito pelos hollanclezes, em 6 ele 
Junho ele 1631, recebendo elle o nome ela mulher elo ge
neral Theodoro \Vandemburg; e conta o padre Ayres do 
Casal, que por muito tempo era o forte elo Brum conhe
cido pela clenominação ele forte PerrerH. Em 1806, encon
trou-se entre a cant:nin, des tinada a. constrncção da igreja 

(1) Do livro ve:l10 drt 86 de Olindtt consta que Domingos F crnundes 
Cnhbar, celebre n:t h istori(l. p nt ria, fôm bapLisnelo em 15 ele Março ele 
1510, na ermida elo. Engenho Velho, s ituada no lugar do Forno da Cal, 
01ll Olinda, o qual engenho h:wht sido propriedttdc de Jeronymo de 
Albnquerque, cunhado do primeiro donntnrio de P ernambuco. 

Foram padrinhos do baptisado Pedro Affonso Duro, natuml da cidade 
de Evora, proviucia ele Alemtejo, em Portugal, e sua filba D. Iguez 
Barbosa. 

Este Pedro Affonso Duro, foi casndo com D. Magdalcna Gonçalves, 
, nn,tnml de Olincla, oucle viveram ahastntlo;; em bens ele fortuun, e ti·i'emm 

Yu.rios filhos. 

'.l'ollos os historiadores coucorchm em qne Caln.bar nas'cera em Porto 
Calvo, c se assim foi, hem se vG que os pni s de Ca./abm·, por algun1 
motivo, do 1í~ vieram pnrn. lm.ptisnl-o om O!inrl~. 
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elo Corpo Santo, junto a porta ela igreja, uma ca.ntaria 
enropéa com uma legenda em linguagem hollandeza, que 
dizia: edificio debaixo c1o alto governo do presidente do 
conselho- anno de 1652. 

CXCV. O conde ele Bagnuolo, italiuno, generul do 
exercito hespanhol, com setecentos homens, na q na r ta 
feira, 5 de Novembro de 1631, desembarca na barm Grande 
e vai ao arraial do Bom Jesus (Pernambuco) encontrar-se 
com Mathias de Albuquerque, e conferenciar com elle a 
respeito da guerra contra os holhmdezes. 

No domingo, 23 deste mesmo mez, incendiaram a cidade 
de Olinda., e se concentraram 110 Recife, como ponto se
guro c1e estrategia militar. 

CXCVI. Compto ecclesiastico. Aureo numero 18 ;, cyclo 
solar 17; epacta 8; letra dominical D. C-

CXCVII. MarLyrologio. Paschoa 11 de Abril; 1. 0 de 
.Janeiro quinta-feira ; inclição romana 15 ; perioclo J uliano 
6,345. 

CXCVIII. Mathias de Albuquerque, no dia 24 de Março 
de 1632, entra em combate com os hollandezes, e na peleja 
mata o coronel hollandez Lourenço Reimback. 

No dia 1. o de Maio c1este mesmo anno, os hollandezes, 
guiados por Calabar, saqueiam e queimam a povoação de 
Iguarassú, e com o incendio desa1)p11recem os vestígios da 
primitiva fundação, que se suppõe ter sido a primeira 
povoação fundada por Duarte Coelho Pereira, conforme 
diz o chronista J aboatão no L. 1. 0 pag. 406 e n. 301. 

Neste mesmo anuo os hollandezes tentam apoderar-se 
da Parahyba e do Rio Granel. e do No r te ; e Domingos 
J!'ernandes Calabar lhes proporciona a victoria. A ilha 
de Itamaracá fica em poder dos hollandezes. 

OXCIX. Na quarta feh·a 8 de Setembro de 1682, sua 
magestade fez expedir a carta regia ordenando o prompto 
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pagamento das congruas dos ministros ecclesias'ticos, á 
reparar os ornamentos das igrejas que os bispos julgassem 
necessal'ios, visto receber El-rei os diúmos dos fructos da~ 
terras. 

CC. No dia 7 de Fevereiro de 1633, o m::~jor Schkoppe, 
guiado por Calabar, ataca o forte do Rio Formoso e o tomam 
depois da mais heroica resistenda do seu cummandante o 
capitão Pedro de Albuquerque e de sua insignificante 
guarniç~i.o de vinte homens. Pedro de .Albuquerque é 
n1orto, e da guarnição sómente J eronymo de Albuquer
que, parente do capitão escapou a nado com tres feridos. 

CCI. Na quinta feira santa, 24 de Março, o general Lou
renço Reimback, que substituíra a \Vandemburg na di
recção da guerra, guiado por Calabar, ataca o campo do 
arraial do Bom Jesus, e é derrotado e morto. 

No dia 20 de Junho o general Segismundo assume o 
mando, e guiado por Calabar toma e saqueia a ilha de 
Itamaracá. 

CCII. Os hollandezes saqueiam e incendeiam a povoa
ção da Mnribeca, na quarta- fein1l8 de Abril de ~63i3 ; e no 
dia 25 de Maio deste anuo fazem o mesmo ao engenho 
Guararapes. 

CCIII. No dia 22 de Junho de 1638, por !)atente regia, 
é Luiz do Rego Barros nomeado capitão-mór e succede no 
governo da capitania do Pará a Antonio Cavalcante, que 
gov~rua va durante a suspensão de Luiz Aranha. 

CCIV. Os hollanc1ezes, no dia 24 de Março, marcharam 
contra o arraial do Bom Jesus, com o fim ele se apode-

rarem da fortaleza, onde se achava. o conde de Bagnuolo, 
que fingindo-se doente fugin, deixando a defeza do forte a 
Mathias de Albuquerque, qne batendo a Segismundo e a 
sua força deixaram no campo para mais de quatrocentos 
lllortos, maior ntnuero de feridos além dos que fugirau1 
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para o interior, oncle foram devorados pelos índios. Neste 
combate fez prodígios de valor o famoso Henrique Dias 
com o seu terço ele crioulos, o com os demais forçaram os 
hollandezes a se retirarem 11l'ccipita.chmente. 

CCV. Em 10 de Agosto de 1633, fallecen no Rio eleJa
neiro o governador Martim éle Sá; e no dia 18 ele Março elo 
mesmo anuo foi a victoria elo arraial contra os hollande· 
zes. No db 24, quinta-feira maior, Heimhack sa h e elo forte 
Gnilherme com t res mil homens, ao romper, do clh com 
él esignio el e ata'3ar o arraial, e é derrotn,clo, perdendo nmi
tos offi.ciaes e perto de seiscentos solda.clos e a sua pro])l'b 
vida, Lourenço Heimback havia. chegado ha 11onco tí Per
nambuco para substituir a \Vandemlmrg, mas foi snbst.i
tuido por Segismundo vaa Schopp. 

No dia de quarta feir::1, 13 de Abril, os hollanclezes sa· 
queiam e incendeiam a povoaçüo da Muribeca ; e no clia 

· 25 o engenho Guarnrapes teve jgual sorte. 

No dia 4 de Agosto o general Segisnnmdo ataea. o arraial 
do Bom J esus e é repellido. 

CC VI. No c1i.a 18 de Agosto deste anno de 1633 os hol
Jandezes, guiados e cummanrl:vl os por Segismunclo e por 
Cal:lbar sPgniram pnrn. o s11l dn. capitania. e :Eoram levanclo 
o terror e a morte por toéla a l'flrte. 

A prosp~ra povoaçiio elas Alflgôas do snl, nesse c1in foi 
por eJles saqnciacla, inclnsh·e a jgre;jn. matriz. (1) O mesmo . 
procuravam fazer á povoaçlío de Sn nta Lnzin, do Norte que, 
aefendida corajosamente pelo bravo capitão de milicins 
Antonio Lopes FiJgneüa.s, que preferiu morrer a entre· 
gal-a, tendo n6s ele lamentar n. irreparavel morte do capi
tão FiJgneiràs, casaclo com uma filha ela. famosa D. Maria 

(1) As .AlagOas é um elos mais anLígo:5 po voados do Brazil , c o que tenl 
tradições mui glorio5as. Os sc~1s primitivos povondoras foram os meus 
ttutcpnss[ldos ; c cu me ch:svaucço de lhe l1 cn :r o berço, 
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de Souza e de seu marido Gonçalo Velho, (1) que já tinham 
em começo de 1630 perdido nessa guerra seus dons filhos 
Gonçalo Velho e Luiz Velho, e agora lamentavam o 
heroico passamento ele seu genro o capi tão Filgueiras. 

Na quarta-feira, 22 ele Outubro, o :fic1a.lgo Francisco de 
Vasconcellos ela Cunha, qne vinha em soccorro ele Per
nambuco, chegtmclo á vi sta ela Para.hyba, foi atacado pela 
esquadra hollancleza q ne ahi crnza v~, . Vasconcellos é eles
troçado, e desembarca com o resto ela sua tropa na Bahia 
Formosa e conduz o res to ela Htut gente para a Parahyba, 
ele onde dá aviso a Mathias ele Albuquerque. 

No dia de quarta-feira, 2 de Novembro, apparece a carta 
regia declarando q ne os militares elo Brazil são officiaes ele 
gnerra e ele :jnstiça. 

Em Dezembro deste mesmo anno de 1633, Segismunclo, 
gniado por Calabar, toma a fortaleza elos 'l'res R eis 
Magos, do Rio Granel e do No r te. 

COVIL No dia 14 de Dezembro de 1633 o governnclo1· 
geral elo Estado do Marnnhão e Grão-Pará,· concede a sen 
1ilho Feliciano Coelho de Carvalho as terras ele Cctmetá, 
})ara fa zel' nelb uma capitania . Já em 1G27lhe havia cloaclo 
com o titnlo tmnbem ele cn.pitania a povoaçã.o el e Gurup 'l, 
denominada por elle- Ve1·a Cr·uz, doação que El-rei não 
conii.rma em P eliciano Coelho, mas sim no fi.lho ele Gaspar 
de Souz~1, em remuneração ele seus serviços no governo 
geral üo Brazil. 

CO'VIII. Compto ecclesia.stico. Aureo numero 10; cyclo 
solar 18 ; epacn 19 ; letra dominical B. 

(1) Villcb ele SctntiL L·uzt:a elo Noi'il!, clr.bs A lr.M;úas. Este povondo é contcmpo
ra.n co do P orto Cnlvo o Alogôas porque, diz Ga.bricl Soares, qu e concluiu os 
~cu s escrip tos em 1589, descrevendo a cosLft pela ela La.r;orb Gurwatltbcb, e 
c a lagoa elo NorLc c V1lht N ova de Saul:t Luiztt que foi fuudad tt 1ior 
um cégo. 



COIX. J\i[arbyrologio. Paschon, 29 de Março ; 1. o de 
Janeiro sabbado; incli.çibo romann 1; periodo Jnliano 6,346. 

CCX. Alagôas foi então, em 1633, o grande theat.ro de: 
tenaz guerra contra os ho1Lmclezes, e, durante ella, fo1 

Porto Calvo o lugar nw.is c1ispntac1o em nmlbiplicados 
ataques e batalhas, por considerarem os hollanclezes esses 
lugares de grande vantagem a, seus interesses e sufficiente 

· ponto estrategico. 
CCXI. Na quinta feira 18 ele Agosto de 1633, o btrepido 

inclio D. Antonio Felippe Camarão, a frente do seu terço, 
toma quatorze peças de artilharia e munições de guerra 
aos flamengos, commandados pelo general Segismunclo 
vau Scopp, que pelo rio Capibarib.e, ia dar segundo ataque 
ao arraial pernambucano do Bom Jesus. 

OCXII. Rodrigo de · Miranda Hemique tomou posse 
do governo €lo Rio de Janeiro no dia 13 de Junho de 
1633, em consequencia do .fallecimento de Martim Cor
rêâ ele Sá ; sendo o provimento feito pelo governador 
geral D. Dlogo Luiz de Oliveira, emquanto El-rei não 
ordenasse o contrario. Os documentos do tempo deste 
governador pouco dizem, e avenas o que ha ele no
tavel é ter elle concedido em 13 de Outubro desse 
mesmo anno uma sesmaria de terras em Maricá aos 
monges de S. Bento. 

CCXIII. Compto ecclessiastico. Aureo numero 15 ; 
cyclo solar 19 ; epacta 1 ; letra dominical A . 

CC XIV. Martyrologio. Paschoa a 16 de Abril ; 1. 0 ele J a
neiro domingo ; indicação romana 2 ; período J ulbno 6, 347. 

CCXV. Em Janeiro de 1634, Luiz do Rego, por sua 
impruclencia, provoca grande alvaroço no Pará e se ·au
senta para o Maranhão ; e pelo que o povo insta sub· 
stüuil .. o por Antonio Cavalcante ele Albuquerque. Luiz 
do Rego, regressando em 29 de Março de 1635, e que· 
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rendo justificar-se á cmnara, o povo não o consentin, 
oppondo-se <1 que elle assuma a capit.ania-mór, pedindo 
a Antonio d6 Albuquerque que se conserve no cnrgo 
e governo. 

No domingo, õ de Fevereiro deste mesmo anuo, parte 
do Recife uma expedição hollandeza para atacar o 
Pontal de Nazareth (Pernambuco), e é repeHicla, com 
perdas. 

CCXVI. Durante a dominação hollandeza no norte elo 
Brazil, muitas brnúleh·as se casaram com hollnn<lezes, 
e d'entre estes o mestre João, qne se casou com Izabel 
de Aranjo, viuva do capitão Souto. Mestre Joã.o foi 
morto em Camnragibe }Jelo caJ)itão Domingos Fagundes 
(pa.rdo) filho de um nobre. 

Casaram-se igualmente D. Anna Paes e muitas outras. 
Francisco Berenguer ele Andrada errt o sogro de João 

Fernandes Vieira. 
David de V urier, hollandez, era en.tão o senhor do 

engenho do Ramalho, em Porto Calvo. 
O príncipe de N assm1, e grande numero de flam engos 

deixaram muita decendencia em Pernambuco e l)elo 
norte das capi taniÇts. 

CCXVH. No dia 1. o de Março de 1634, Mathias de 
Albuquerqne ataca o RecUe, e é repellido pelos ho1-
landezes, perdendo alguns comba.tentes. 

Segismunclo conquist~L a Parahyba elo. Norte; e no 
dia. 12 de Março, o conde de Bagnnolo, fnz fortificar 
a igee;ja velha da povoação de Porto Ca.lvo, por :ficar 
em um alto, e conveniente para repe~lir o inimigo. 
No dia 15 os hollandezes, commnnc1ados por Joio. Cor_ 
nelles, apresentam se no outeiro de Amador Alves, a dous 
tiros de mosquete da povoaçfí.o, e no descer rompe o 
fogo pelas nossas emboscadas, junto a casa elo padre 
coadjutor Antonio Pncheco da Silva; segnin-se a fnga 
do conde de Bagn uolo e da ts11a gente. 

CRRONIJ:JA GERAL s.)llC, XVI.-18 
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No dia 14, Calabar emprega esforço para entrar em 
Porto Calvo; mas Francisco Rabello, com os seus sol
dados, lhe degola vinte homens e lhe aprisiona onze 
elos seus combatentes. 

No dia 9 de Dezembro do mesmo anuo os hollaudezes 
ataca1i1 a bateria de S. Bento, da Parahyba do Norte, 
e a tomam elo pocler dos nossos. 

CCXVIII. Pelos annos de 1634 foi por Miguel .de Car
valho Cardoso ecli:lic::id3. uma ermida de Nossa Senhor~ 
da Conceição, no morro fronteiro a S. Bento, sustentada 
por seus herdeiros. Com a vinda dos missionarios fran
cezes para a catechese elos índios foi a ermida, que 
tinha grande chacara, cedida para ·seu alojamento, e para 
isso fizeram mn bom hospício ele pec1ra e cal naquelle 
saudavel sitio, e ahi viveram por espaço ele quarenta 
mmos, até que foram nmnclaclos para· a Europa. 

Então o bispo D. Francisco ele S. Jeronymo apro
'Veitou-o para seu palacio, fazendo-lhe algnmas obras 
mais. (Sant. Marianno T. lO, livro 1. 0 Tit. 13.) 

CC XIX. No dia d e quintia-feira 15 de Fevereiro deste 
mesmo anuo ele 1535, o general hollanclez Segismunclo 
occu pa Moribeca e S. Lourenço ; e no domingo ele ramos, 1. 0 

de Abril ele 1635, um fuzileiro per11ambucano, no at::1qL1e 
deste dia., encontra o general Artyoski, e aponta a arma 
}Iara o matar; o geileral grita e se rende, entregando 
a espada ao fnzileiro, e isto na occasião em que oe bra
zileiros levavam o infmigo de vencida. 

O fuzileiro, cego pela gloria, conduz em triumpho pelas 
rec1eas c1ó cavallo o prisioneiro Art.yoski, que apenas 
avança alguns passos aproveita-l:le do descuido elo seu 
guarda, clescnrrega-lhe grande pancada na fronte com 
o bastão elo commanclo1 e g_anha o seu campo a galope. 

No domingo, 1. 0 c1e Julho, a fortaleza c1e Nazareth 
capitula. 
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Christovilo BoLell1o, senh or ele clons engenhos em 
ÜQ~r:lm·D gÜI<\ nP.;,; t.e ai.no él.e 15:-315, cedeu :.10 conc1e c1e 
B8.gmtOlo os carros precisos lXH'<'L condnziT sua fazenda 
e l'l CjlLGz~ s p:::rfl, n. ::J A ln go~s. 

CXXC. O gonenü Segl:3m1ln<1o, nj nchc1o por Domingüs 
I~\~ t'J.1nnc1e~; On 1 ~l lj~lr, ntJoc1era·sc c1n ciz1n.êl.e elo Nntfl l. (R. io 
Gnn u1c c1o H orh:. ) o ontL·a;,; liOYo;:~~·õ e~: , j <í. est:mdo pos

. suic1or t1 o R.ec:i:fc•, Olinc1n. e da Pnmhybn . 

ccxxr. Ern conseqnencía ela gue~Ta hollunc1em n o 

13r8 zil, es teYe :1 Só episcopal ch Bnhb, clurnnte ll.eY. 
nnnos sem lJi:.::po , até qu.e sendo llOmt:.•ado D. Pedro 
c1n. fi ílva s~llll p~1io, cle.:Lo c1 o Lcirb, na qt'li.nt.a-fcim 10 l l C 

Mnio d o 168-1, chegon a Buhin , tom c>n 11osso do go
vomo opi:3cop~ü e cui llon na, nclminL' t t:1ç:lo . Achnu(lo 
[1, Sil C'l i-11rv1 '!"'' 1 f ,_,1· {· q c" o j-r, ; 1 ~ '1 (1" fi "C.-.. 1'(1 o com o C" 1 ); '1() V o.. ., , _,\,.._ (.l .LI.... ' · '- ' · . l \-1 U ( ! t .. t ' o.. V l , \..i H.) I. 1. , Cl k l: ) 
em 3 cb Novembro <le 1 GH'7, r esolveu L1zel-<1. ele pedra 
e c:l1 , n. c n :::; t~ ele c1onntivos elos ]i:1rticnlnres, o qne con
segniu. 

Senc1 0 estu l>1upo ambicioso c1e munclo: mn ito con
corron l)ara a p r i:3J.o elo ·dcG·rei D . Peclro d e Masca 
rcnh a•: ' T'''"•l '1 ""' cl :' '\1~0'"1l . ..,1,,;;,l ' ' .l ld.d 'J. ... ....... _; ..... .l ( !< . ' ( ,,, , • 

E l r•\" l '' C '1 l J r. ·I.O .; 'l'l"()"1l 't' \. '1 'I "'l ' t'j~ !l · '1e s .,, ·,l i·. o .~\ ',1 -....; 1..1. , vJ.:t) <.• !.•• l ,J t , t? -· , - · \.l -

i:.on io Além r1:> Cn r :110. P<11lecen na Bahi.n. 110 c1i.~t 115 do 
Alwil c1o 11'\ -L() ..,, .. , <~ <) <' "' 1'·t1•~u') 11 ·~ c ·' l""'l'J'1-1l\O-, c~L'," S'e'., o~ J...l.... .... : l )._,, , .. '·''-'L t . lJ ,,, \ , L Jt l:.' "-· · , , , 1. ~1. 

e 88 ns osso<; f m·:11ú Ll'.l :3ln.dac1os p:t ra LbbD;l. 

Ü':JXXII. Cu n:.1 p to ecclo:·::; ia s tico . } •. nl'eo n n il! éro 2; 
cy clu sohr SO; opa cb 12 ; letra c1omínical r:+. 

CCX:XIII. l\h l' ty l'Ologio . Pu::::eho~t 8 (1e ..i~bril; jncli· 
cnc;:lo ro ma11a 3 ; p el'iorlo J uJiuno G,3±8. 

ccxxnr .. l:.fo di a ll c1e Al'l'il ae 1Grlfi HlOl'l'G em 
comoatc:, em N n al'c tll, na gnerra ltoll:müez<l., f~stcvão 
V di1o, te rcci~·o ülho th celebre abgoana D: · }lfà:6~t 
ele Souza, cnjn, nobici::t 1:ecebe:ram eUa e seu mariüo Gon• 



Clll10"' l C.A GJi:RA!, 

çalo Velho, na povoaçiío de Santo Lnzia do Norte, 
onde re1,>idinm. 

São conhedcl.as as formaes palavras proferidns por 
esta matrona espal'tana, om tão dura provação pela percl::L 
ele tres filhos e elo seu genro o cn,pitão Filgueiras, mortos 
na gnerra, quanclo pura eJla enviou os cl.ous filhos que lhe 
restavam; um dr-J quatorze, e outro ele doze annos ele idade, 
impondo-lhes os sagrados deveres, que a religião, o rei e a 
patria ordenam ; e estes dons meninos, aceitando com obe
diencia o mandato materno, provaram logo, que eram 
cljgnos representnntes da nobillissima D. Marb ele Souza. 
O general Mathins de Albuquerque, que dirigia as opera
ções da guelTa e historiou os acontecimenlios diarios, refe
rindo -se a esta h eroína matrona, cliz que depois de s11f· 
foca da a dor nn tnral, assim se pronn nciára : 

" ]'{este momento, 11W7&S filhos , che,qou ct vosso pa-i 
e a mim a noticia ele lwve1· o 'inimigo mo?'to a vosso 

· i?·rnão Estevão, q'l&e já é o tercei?·o .fillw, q'lte nesta 
guerra perco, além de mn gem·o. jJfas bem longe de 
clesvia1·-vos dos 1nes11ws peri,qos, qzte·ro collocar-vos 
na ca?Teira delles. Portanto, já ejá tom,ai as espadas 
e ide dar a vida, com a m esma honra qzte 1Jossos 
innãos, po1· De'lts, pelo 1·ei, e pela patTia. " 

Proferidas estas sublimes palavras, ella., mãi, com 
os olhos fitos em Gil Velho, q ne era o mais idoso, 
e com uma inteireza admiravel, não em un1a mulher, 
mas em qu alquer homem animoso, jmmedi8tamente 
manda assentar-lhes praça na comp~mhia de Manoel de 
Souza, os quaes entrando em combate, provnram pelo 
valor serem dignos filhos claquella aclmiravel mãi, que 
tanto mostrou, vencendo-se a si mesma, o quanto era 
patriota. 

CCXXV. Os sustos e os receios nos hnbitantes da cidade 
de Olinda e do Recife, os moveram a abandonar suas 
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casas, e em numero ele mais ele mil l 'seBecentns pessoas se 
vii.o refugiar em Alngoas, Sergipe e na Bnhi::l. Era m1Út 
verdadeira calamidade pnra Pernambuco ver tantas fmni
lias que vivüun na paz e na a1Jnndancia, forngidas e fal tas 
de r ecursos _parn. salvar as vidas . 

CC XXVI. No dia 27 c1e Março de 1635, André Marin, ou 
Marinho, commanchnte do arraial elo forte do porto ele 
N azareth, manda enfo1·car a P edro ela Rocha. Lei tão e 
Agostinho ele Hollancla por traidores . Eram ~oradores elo 
lugar e apl·vsentavam-se a guiar o inimigo. (It'r. Manúel 
do Salvador, ou Calado, Yaleroso L'lwicle1w p . 16.) 

M:athias de Albuquerque funda urn novo arraial na 
Villa J~'ormosa. (Serinlmem.) 

Neste mesmo mez ele Man;o, D . Francisco de la Ri1Ja. 
Agnero é Latido pelos hoJlanelezes e p ett1e a villa de Porto 
Calvo, ele seu commanLlo. 

CCXXVII. No clia ü de Junho deste anuo, André 
M:arin, connnanda.nte elo nrraial do Bom Jesus, depois de 
tl'es mez.es êle siti , capitula, com o inimigo ; o mesmo 
acontece no dia 2 ele J nlho a Peclt9 Conêa da Gama, eom
lnand::mte ela. fmtaleza ele N azat'ifth, que tambem depois 
éle -- cinco mezes ele sitio capitula c~n1 o inimigo . 

••• ~ • ' "'', . "t~o;, 

CCXXVlii. Em Dezembro ele 1635rÇ>_i el'igiJa, a povoação 
<lo Cameb,~ifi' villa, com a üenominaçãdi~&e Villa l(içosa de 
Santct · On~:~ do -&t?1Ú;tá, verpetnando -se~lh~ o·nesmo orngo 
ela matriz ela in voca<;ão ele S. João Ba 11tis ta':-

COXXIX. No dia 12 de J nlho eles te anno à e 16315, Ma
thins ele Albubnqnerque retira-se 11ara as Alagoas; e na 
quinta ·feira 12 elo mesmo mez, em mareha para 'o in~erior; . 
lla passngem por Porto Calvo, ajudado por Sebastião êlo 
Souto e por Franciscd Rabello, bate Picarc1 com a sna. 
força, toma a villa., arrasa as foi'tilicb ~õ~s e faz prisioneiro 
a Domingos Fernandes Calabar e Manuel ele Castro. 
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CCX KX. No dia 21 de J nlho o inimigo, no sahir da 
povonçli.o, in. entreg::mCl.o a.s [: nnns a l\faHoel c~nne1lo c1e 
Qneirogn.; e Calnbar e JYhnnol c1e Ca;;tro, qn e snrvia d e 
a1moxarHe c1os pt:ovimentos (los hollanê!.ezes. fo t r,m exe
cutados snmm;n·lamente no c1ia seguin te (22 ele :Julho ele 
1635. O onvidor João 8on.l'es (l.e Almeir:la, acomrJ:lnlmclo 
elo escrivJ.o Vicente Gomes Lln. Rocha, lli'Oauron com in 
stnncia obter clelles d:·:cla mç:i):::Js el e traiélore~ . 

Qnanto a C:tbbar, fez- se cons<::lho geral lXl.ra. conél<~m

nal-o ; e no dia .23 ele .J u1ho el e 1635: ao crrhir da noite deste 
clia é executado em nm sitio; seu corpo esquartejado, e a 
cabeça 1incac1a em um pio ó entreg ue á. voracidncle élos 
animaes e elo tempo. Cala bar fez npon tn:mentos cbs dividas 
e obrjgações que tinlut e ela boa quantia ele dinheiros que 
os elo consell10 s urm~mo dos bol!nnc1ezeslhe él(w iarn ele seu 
solclo, (j ele algnmns peças ele ouro, de pru.Ut o nlfnins c1e 

· seLla que no l tecife prJSSllb , 11arn. qne cl<:tlli se 1H1gas~1cm 
aJgmmw dividas (L q ue estava obrigado; o pediu qne tues 
<1pont:nnentos fossem o!lt t·cg:IGS <1. sna 1u :ü Angeh 1\lv· e::: , 
o qno o rever eml o 11aclre Fr. J\i:moel do S:~ 1v:.1 dor on 
li'r. 1\1:\l.nod Ca1nclo, flnto1· tlo T/aleroso I,?wideno, cumpriu. 
l~'r . lvin no81 elo Sal l' rtdor era r eljg ioso cl a orclern c1e 
S. Paulo, ela congrcgaçfí.o dos eremita:3, lll'i:'gaclor nposto
lico, e morava em Porto Calvo, em uma casa no can:rpo, 
onde clizia missc1. e lwegan:1. 

Cabbnr era am ig o e compa.dre elo govornnêlor llolln mle;;j 
Segismnnclo, a qlcem kn·ia torna (lo 1:am pac1rlnho ele nm 
filho que teve üa mnme1nca B·:J.rlJ~u· :l , com cj ,1 811l vivin. 
Manoel ele Castro tnmbem foi en Emcr,Ll o nn 1;1 esm~L oc· 
aasião. 

CCXXXI. :M:athiad ele .Albnqll GI'qne, d epois ele :Jl'rasa.r 
as fortificações hollanc1ezas em Porto Calvo, retira ·se para 
as Alagoas, na quinta-feira 12 de .Jnlho elo mesmo a.nno, 
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onde esteve para mais ele seis mezes e ahi deixou .Q.~ dif-
ferentes mulheres muitos filhos. · 

Chegou no dia 29 de Novembro uma esquadra he.spa; 
nhola com reforço aos portngnezes, trazendo á N~athias 
de Albuquerque m·dem de El-rei para se retirar de ·P.e . .r
nambuco e entregar o commando do exercito a D. Luiz 
de Ro;jas y Bor;ja que o veia substitllir, o qual depois 
morreu em combate. Filippe Camarão e Francisco Ra-
bello preiiltam grandes serviços ií caus'a :r:mblica. . 

Mathias de Albuquerque, antes de se retirar das Alagoas 
Para embarcar para Portugal, no dia 12 de Abril de 1635, 
elevou os povoados das Alagoas, Porto Calvo e o do Penedo 
á. categoria de villas. 

COXXXII. Matb.ias de Albuquerque, depois de aJ.'l'asar. 
~s fortificações hollandezas: parte para as Alagoas, onde 
esteve ])ara mais de seis mezes. Chegando um ;refOil:ço ao.s 
portuguezes e brazile1ros teve elle ontem de El-rei de 
])artir 1)ara a Europa. Por este tempo Antonio Fi1iJ.?pe 
Camarão e Francisco Rabell? distinguem-se pelos :;;eu~ 
serviços; e D. Luiz de Rojas, que veiu substituir a Mathias 
de Albuquerque, commandando o exercito pernambucano, 
morreu em combate. 

CC XXXIII. O provedor ela fazenda de Anc1ré ele Almeiàa 
da Fonseca tira devassa contra dons traiclores que foram 
ter com o inimig~ para facilitar -lhe a entrada em P01~to 
Calvo, aos quaes o provedor quasi mandou enforcar. 

CC XXXVI. No clia 29 ele Novembro de 1635 chega aJa· 
raguá (Maceió) a esquadra hespanhola COI_Il forças ás Or· 
dens de D. Luiz ele Rojas 1 y Bo:rja, que en;t. su]:lSituiç,ão ~ 
Mathias de Albuquerque vem dirigir a guerra ; e no dia 
15 de Dezembro M:tthias ele Albuquerque enti·ega a se11 
successor o commanclo elas forças, seguindo pa.ra a ~urop~. 

CCXXXV. Antes ele Mathias de Albuquerque seretirar 
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c1e Porto Calvo para as Alagoas elevou, n o dia 12 de Abril 
de 1635, as povoações c1e Porto Calvo, Alag oas e Penec1o, 
á categoria c1e vilJu s ~ com os títulos c1e Vüla do Bom_ 
Súccesso, a Porto Cah' o, as Alagoas com o ele Villa·da 2lfa
gdalena, e a do P enedo com o titulo de Villa ele S. Fran
cisco, dando-lhes termos e jurisclicções, conforme os pode
res e privilegias que E l-r ei lh e tinha dado para isso. 
( jJ!IemO?·i as Düw·ias) . · 

CCXXXVI. F rei Cosme de S. Damião, que se achava no 
convento das AhgÔas, a.p ec1ido de alguns irmãos tereeiros 
q;1e r esià.iam ni :Bahia, vincl0~ d~ · I>ortugaf, envion a 
patente de co mmissario visitac1or e os estatutos e r eg ras 
a frei Pantaleão Baptista, para o es tabelecimento da 
confraria f ranciscana, cnjo acto :solernne t eve lugar no 
dia 2B ele D~z·erri. beo éle 1635, sem1o eleito primeiro rrii
nisteo ela ordem o conego Francisco Soares Corrêa, e os 
mesarios, cuj a posse e fes t;iviclatle teve lugar ho clia 28 do 
ínesmo mez e annó•. 

éCXXXVII. D . Peclro Luiz da Silva, primt;iro concl.e de 
S. LourenÇo, ::tppelflelado o :b mo, clecimo sex to gover
naclor geral do ]js t::i.clo dó Bràzil, tOiilon posse ela adminis· 
tl'aÇao em lt.i35, e deixou b goveí·no em ~639 . 

Na tJua administração foi construido o baluarte o a forte 
dó 13:.n:balh'O, mt' B nhüi, àb Jadb t1iteito <h trincheira ele 
S.anto Antonio A1M t t1b Carllio," t1e cu ja cóns lrncçfio e 
commando foi encarr-eghc1ó' "0 hiestte de cam]:i'b Luiz Bar· 
balho Bez·erra . Este fMt~, levantado no ternj_jo 'da guerra 
com os hollandezes, foi feito de terra e depois constrnido 
e muito acrescenta<lo por clet enninaçfLo de ontro::J gover
nadores. As obras exteriores foram clemolic1as, conser 
vn.ncl o-se s6 o fosso que c1e éenc1e a entra ela. 

A villa elos Ilhéos foi saq aeaêla pelo pirata J ollo Li
chthart1 que nlli a.por ton com dezoito nav.ios sahiclos de 
Pernambuco, 
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Bento Maciel Parente, no dia Hll.e Jnnho deste anno, 
é nom eado clonrutario ch capitania do Cabo elo Norte, até 
o rio Oyapock ou Vicente Plnzon, um1o c1é 1636. 

CCXXXVIII. Compto ecclesiastico. Aureo numero 3 ; 
cyclo solar 21 ; epacta 28 ; letra dominieal F. E . 

CCXXXIX. Mal'tyrologio. 1. o de Janeiro terça-feira ; 
pascho~t 23 de Março ; indicaçã.o romhna Li ; rrm:iod:o J n
liano 6,349. 

C:CXL. Em Janeiro de 1G3EÍ, o cüpitão-mór Lüiz do 
Rego Barros, assrirne c1,e, novo a cOmJ)leta con'fi~nçu 4o 
povo elo :Pn,rá, e com e1lu o governo ct~ capitahi:í-m6r ; 
e então portou-se ben1, rifto fazendo cabec1d1 i:bs o:ffensas 
recebidas. 

O valente incho Ant:oúio Filippe Camarão, por seus 
relevantes serviços feitos a causa r>tí.blica, r~cebeu de 
El-rei, como prova de subido apreço aos setis gr~üides ine
recimentos, o ti tnlo ~le- Don - como o &ioulo II.ênrique 
Dias, que fez contra o::; hollanc1ezes pi'odigios de vttlor. 

CCXLI. Rojas y Borj·~, no dia 18 Lle janeiro c1e 1636, 
toma a o:ffensi vu e mal'cha sobre Porto Cal v o : Ar ti
chofski sahe-lhe ao encontro na mata elo Holo, das Ala
goas, e ahi pelejau1 ila niánhf~)lest~ dia. :b.' Lti.lz ele Roj'as 
Y Borja, estava no m eio da peleja, quando nmn bala elos 
nossos, v::uando -o, pehs cbstas, clen-lhe apenas tem1Jo de 
pronunciar as segrtintes palavras : .Es possible, qúe isto 
se ?ne l~aze, estanclo ent1·e .fidalgos poTtuguezes f e cahi u 
lllorto. 

IIeiirique Telies de Mello e frei lVIanoe1 tlo Sctlvador, 
entflo retiram o corpo para o .~nato, o escondem em uma 
qt1obhi.da, e cobreth-üo de folhas secdhs para não ser 
visto. 

tJcxtrí. Com [L noticia ela moite de Rojas o sen 
exercito debandou e retirou· sé para n povoação, cada um 
:Pelo ' caminho oh vereda qüe encontràva . Artichofski, Jja 
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PaTlpuei?'Ct, pensa que Segismundo est.ava em grande 
ape1'to na povoaçiio de Porto Calvo, e segue com mil e 
quinhentos homens os IJassos de Rojas, ]JOr Oamaragibe, 
e qneima tTes epgenhos e casas el e mercadores daquelle 
c1istdcto, c1epols ele fazeT conselho no engenho de JoiLo 
Lins. 

CCXLIII. Artichofslü em seg uic:La entra na mata He· 
c1onc1a, com mil e quinhentos homens ; o tenente ge
neral Manoel Dias de Andrada, que estava na povoação 
eom trezentos e cincoenta homens, sahe a tarde a en
contrai-o, e á noite soffre tiroteio de uma emboscada, 
que mata o capitão D. Pedro Marinho e quatro soldados. 
Pela manhã do dia 18 os exercitos estavam {t vista um 
do outro e principiou a batalha, na qnal houve muitos 
mortos de lJarte a parte. 

CCXLIV. Depois ela morte de D. Ln]z; <le Rojas y 
Borja., no ataque de 18 d6 Janeiro de 1G36 na mata 
Redom1a, o conc1e de Bagnuolo, I>art indo da Lagoa do 
No r te em 15 ele Março, passa a tomar o commando 
das tropas, e chegando a, Porto Cal v o a, 19, tratou de 
occu11aT uma posição de dez legoas para a, frente, na 
distancia ele seis leguas da Villa Formosa, onde estava 
o general inimjgo. 

Desta commissão foi encarregado o t enente general 
Manu el Dias de Anc1rac.1e e D. · Antonio FHippe Oa
mnrüo com ors inc1ios, levando aqLlelle quatrocentos 
homens. 

O ponto que occu1xlram e forbificn.ram foi ;jun·to ao 
rio Una, para o lado c.1o snl, em nm::t casa que ficava 
em frente do engenho de Diogo Paes, e á vista da 
povoação e jgreja de S. Gonçalo ; e ahi no dia 23 de 
Abril, sendo atacados, morreu em combate Antonio Car
doso, capitão dos índios. 

CCXLV. No dia 14 de Junho de 1636, ll'ilippe IV, 



por carta desta clat8, fnz doaçfi.o a Bento Maciel Pa
rellte clü capHn.nia. t1ns tr:lT~s elo C::,bo do I:·T orte, ~com

panhac1a d.o h1.bito do 01Histo e fôw de fic1a1go com 
o clü;tinctiYo do se C!J:YpG1lit1arem so~1;,; sucessores J!Ia.ciâs 
Pa1·entes. · 

A doação compre1umclin ele trinta e qnatm :1 qna
renta leguas de co:-:tn, a meclir do Cabo do Norte n. t(; 

ao rio de Vicente Pinzon ou Oyapock; poht terra a 
c1 enbro e rio Amazomt:·· <'<.ein:m Üt:: oitenta D. cen1 L:gnas 
até no rio elos Pa1)u yassús. Bento I\Iucicl Parente, c1 -
pois da enbrega do Mnrnnhão aos ho1lanc1 ozes em 161±1, 
foi enviado a Permtmbuco, donde o Conde ele Nassn,n 
o remettea pre.:3o para a fort:lleza do Tüo Grande üo 
N OJ:tc-J, onde fallecen . 

CCXLVI. El-Tei D. Jhltppe, escrovon<1o a Mathins ele 
Albnquerqne, em 14 de Muio üe lG8G, e sniJ-o:ssip·uando 
tnmbcm, Duque ele Villa Formos<l, concle üc :Fic:< !llo, 
em respostn. de . su a cnrtn c1o ~}0 ele Agosto c1 o 1G3f5, 
na gunl lh0 ch coutn. (Ja cloLlicar;[ho do:; iilLlio. ·e gnncles 
ec.;forços na gnol'l'J. contnu o::> hvllnnCle:6(::s, e Frincip:-11-
rnente o inclio maior~ü Antonio F'llippe C::HntHfl,o, ele 
naçJ,o Pit::1gn:n, b !'J!li c1ii:bt:i1o o Lle p;L'nmle valo r, n:'to só 
mm~da que se lh<:s (lê cLiversu_; objt~ctos -como premio 
]1ara os alegmr, romo ao inclio Camarão lhe fez mncê 
<'lo hu.bto (-l,1 ordem ele Çhri:3to, com qnarentn. mil réis c1e 
rendas e que se lhe p m1se n. paten ~e de capitii.o-mói.' elos in· 
dios Piütguares, com o11tros quarenta mil réis tle Eio1c1o, 
lXlgos no nlmox:orifac1o dcssn.c,lpHauia de Penumbnco, e 
ss lhe c1ô um bru;:;fí.o de G t Ems, elo que t uc1o lhe a vis~t1'ií, 
l)rll'ft o vôr ele sna pultt', c r:;__. acnüa a tir:w os llespnehos; 
e vara os mais incli.os tenho ma.nc1 n.c1o so envie o mais 
que pec1ir clns consas qno apo:ilt.:üs, pal'a que estejam 
gratos e acndam ao meu seJ.:viço como convem . 

OOXL VII. Ent 15 ele Setembl'O de 1636 fallece em 
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Cu.metá o governador geral elo Estado Francisco Coelho 
de Carvalho. Seus restos mortaes sfí.o sepultados na ua
pella-m6r ch matriz ela cli ta v illa. 

CC XLVIII. No dia 9 de Outubro o provedo1·-m6r dg 
fazenda real, Jacome Raymumlo de Noronha, toma. 
conta do governo geral elo Estaclo elo :M:nra.n11ão e Pará, 
eleito e impossnclo pelo senado da cnmara ela dclacle 
de S. Luiz, em consequencia do falJ ecim ento elo governador 
Francisco Coelho ele Carvalho. 

CCXLIX. Neste mmo ele Hi36 ch~ga ás Ak1g&~s o vene: 
ravel Cnstoclio Fi'. Cosme ele S. Damião, e funda um hos
pício e oratorio, no Outeiro ela Guerra (ou claPeclreira), co
berto de palhn, tanto para a accommoclação elos religiosos 
menores perseguiüos em Pemnmbuco peJos hol1anc1ezes, 
como para crmsolo e serviço er-;pÜ'itual elos povos e dos 

militares . 

CCL. A m·clem terceira elo Carmo ela Bahia (1)' foi 
iastituicla no dia 19 de Outubro de 1636, tomanc1o por pa
élroeira Santa Thn·eza <le Jesus, sendo o seu primeiro 
prioT o govemadol' D. Perl.ro Lttí:t lh Silva; e no dia 18 
ele 1~:farço de 1644 peclin licença ao convento c1o Carmo 
pnra fazer junto ao mesmo a sna capella. Na quinta-feira 
santn, 20 de Mnrço de 1'788, Ioi incendiada totla a jgreja, 
assim como todas as alfaias do primitivo tel1lplo. 

CCLI. Pedro Teixeira, llOr orcle1n snpel'ior, ho dia 28 
de Ontnbro ele 1636, sahinl1o Cla ciclacle ele Belém com 
quarenb e sete canoas e clnzentos homens no seu mnnclo, 
faz a sua viagem ele explora ção p e1o rio Amazonas e chega 

(1) O convento do Carmo da Bahia, como já disse, foi f nnclado em 1580, 
pdr Fr. Damião, presidente, Fi'. Bento, e F r. Belchior. No lugar onde 
fundaram a igreja do convento, havi::L uma capella de N. S. da Piedade , que 
foi doacb aos religiosos por Uhristoviío de Aguiar d'AHro e sua mulher 
D. Izabel de Figueirôa ; e o lugttr onde estava edificada a eapella se cha· 
mava- Monte do Cal vario. 
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até a cidade de Quito; e acompanhado pelo jesnita Chris
tovão da CL~nha, volta de sna viagem pelo mesmo rio e 
chega ao Pari em Dezem1ll·o do anno seguinte. (Vid. a 
narração historica pelo lXtdre CJuistovão da Cunha .) 

CCLII. Depois que a g uerra enfraqn~ceu, os hollan
dezes se fnram afazenêl ando, e o concle de Nassau se oc
cupou na constrncção da sua nova cidade Manricéa, na ilha 
do Bairro de Santo Antonio, alinh~mdo as rua s e ajudando 
aos mora.c1ores na editi.cação d e suas casas, plantando ar
vorc~s , fazendo jardins, ch1~gnnc1c m esmo n plantar dons mil 
pés de coqueiros; sencl.o a CfF'a ou o lJalacio do pl'incipe 
construic1o com g rande an x ilio volnHtario dos moradores 
de Pernambuco. O comm ercio florecia e nnda faltava, vi
vendo o p ovo satisfei t.o por haverem sa.ráos, divertimentos, 
senào em tanta cópia o dinheiro de prata e ouro, que os 
proprio ~.; esr;ravos anelavam con1' c1oblões em suas mãos 
para as suas despezns particulares. 

O príncipe ele Nassnu, pnra concilüu os portuguezes com 
o seu governo, fav orecia os catholicos, e tanto que mnnclou 
vir do rio d e S. Francisco cq•nclre Fr. Mnnoel do Salvador, 
a quem estimava e r espeitava; que embora ell e desejasse 

morar fóra das fortificações, pnra o t.er mais p erto ele si, 
concorreu para o fabrico que fez ele uma casa na cidade 
Manricea . 

Dons pc•rtuguezes privnvnm na intimidade do príncipe, 
que eram J oào F ernnncles Vieira e Gasp. r Dias Ferreira : 

o primeiro ganl1ava n s ua vida hones tamente e Ill'Octuava 
amizades entre os flamengos, e c~s vezes com clispendio 
elo que adquiriu; e o segundo s6 cuicbva do seu int.eresse 
e de fazer ricos os hollanclezes a custa do sangue e ela fa
zenda dos moradores ele Pemnmbnco . . Gaspar Dia:::; Fer
reira, o verdadeiro e o maior traidor dos brazileiros e por
tngnezes, e se não póde comparar com Calabar, porque 
este tinha em mente o amor da pntria e a liberdade elo 
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BrazU, em quanto que Gaspar FerreirA, ladrã.o e assnssino, 
c1enunciaT,;a com falsidades, para 1·eceber a suD.. qnota d o 
qne cabin. nos hollnnc1 e;-;es : r:en(1o esse lncll'llo o IWltn<' Ü'O 
purtn ,~_; G.c.:z , que com nmlher 0 íi1lJ.os ll Jct tcn-se l1entro clae 
fuit.ific::1ções lloJlauc1eza~:, e os cnc:aniallon parn, ror meio 
élo roubo~:, 8.c1quirfr inllík;s riqrd~taft, acompanhanc1o no 
l>l'Íncipo éle NDc:.san á cc,nqui:".tn. da BDh1a, pnm a s1Jjeik1r 
ao <.1omiiiio Lh IIolbnCb . E-sse bc1l'iLo foi o mn.ior, e tanlo 
que a prOl)ria 1Io11nm1a nfio :1pprovava os cxces:oo::', )Djus
tiç:lf:, t yrmmin:; e roubes que o.; hollnwlcz-:'13 faz iam GOS 
mora(!ores do P<.~l'itamlmeo, r.:e1l\1u r:~ln·oh,,nr1i\1o o pdncipe 
ele I:~<<:·,~::<n. pc~1o que c n:it::tvn. n:l HnlJ[m<1n, cheganc1o o 
de2gnsto a. Úl í\81' qn,; o ü·mf:.o cie.:;te l!dnolpe o eensu
rns~c em Ú\co lle li'r. j\Lmcd cL Sdva<.lor, q nc, em favor 
c1el!.e:J ÍiH1o in1111ol'al' mi::;m·ieonLl rlo g0ncral S2gismundo, 
con:st'gnitl :tpbc~l l-o, :lc1!::n,1u ·nclJe mais generosidade êlo 
CJHü os ]JOJln.nt1('zr:s cneo1ü.r8.rnm c·rn M n. thias de Albnrr.ner
qne em Y(ll'iO (b1 v o. Os morru1ur cs em nrrc1a furam incom
ruoêLdos, ilr:rm<lo Lodo~: na l1:JSf:l8 de ~5(~ us bens e Jibcrc1a:le. 

I<'o i (1::rloi::l elo grnnl1C c1e:;;:;st.rG qne oxpm·imentou Ma
thins Cl'.) J'l..lbnqnerque, q11e npp!l.roc<'n no dia l <J êlv :Mn.rç.o 
\1,, 1 G3~-1 r) h1~·1 o'~<) {\i '; CI'1 1t'J JT,_,., •. ;q,·,p, ·n;'l" orr~·' l'''" t' l''l o rt ... .J J (..J • -.t. ' ~...J ..... •• • l ' A.' LI ...... ' .,/ - . ),I,. >...: ' ....... \...v ' J. ..... 

]\L:t~1li::n ele .i\ l hniJnert.Jne o:] r~eq j f:(·'r;;~j~~o:.~ ú lrcnto <J e 111nfl 

rompni11li:l rlo n;'::_~l'OS E' mnhtn.'1lYL'f!. o njncbr nf1 g nP.lTD, 
q:w :-.cnr~o b~ml aeo1h1c1o foi nomr::1<lo c:1J:Jit:1o ü os homens 
prcto3 e mu~:1lr> :J C).ilC eom cilc~ n·npre..=:entarnn . 

o conclo ele T:{assau fiO ro·l'Lnu 1J1~:\LTil.TllC}J.t\'\ em Per n:un-
11ltco, e trmto qu0 pam rnt.isfu7.8l' :1os (1escjos dos cn.tholicos 
rom~1.rtOJ esercn!n cln~l~l cn rtas de stm ldra a Fr. Manoel 
do fJnivnclor, qn0·s ~ an1lf1Vil :no ~;1to f) . ]_(lrtincis·co, 11nl'a -rir 
com GCl2;n:·,mça p1'est:<r w: sot::; r:e:·vllj')fJ n:li;jiosos ~1os mo· 
r:H1orc:3 elo Recifr', o o re dx:a em (;nn cnsn com mnit:1 
gencroslcttLlü, pondo-o 8. sua m<::3~l, o (L::mc1o -l ll.e a clireitn. no 
serviço clella , offereconclo-lhe o seu lar para r esilleuob; e 
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como o frade recusasse pelas razões qne apresentou, lbe 
peélin parn, niLo morar longe delle, e que o visitasse sem
pre. Com o príncipe de Nassau esteve tres dias o padre 
Fr. Manoel elo Salvador; ])assamlo-se depois para a casa 
de F rancisco Be1:engner de .Anclracb, na Varzea, até q ne 
mudou-se para n, habitaçtio que lhe fizeram ;jlluto elo rio 
3 eqniú, atrás da capella do Bom Jesus. Pedindo o povo 
uma junta ele ::~acenloteEi para as c1ecisões dos negocias ec
clesiasticos, ficando F r . Manoel c.1o Salvac1or como pres:i
dente c1ella, este se recusou; mas o principe d<::l Nassan 
que em tudo desejava cumprir os desejos do povo, nac1n. 
querendo da Bahia, ma.nd<JU vir lú de Roma, lJOr intermeclio 
ela Hollanda, o breve de Urbano VIII que foi registra elo 
pelo tabellião c1e Olinch Manoel José le N eivn, e chegando 
Fr. Manoel do Salvador aceitou o encargo, 11orque na pe
tição estavam a.ssignac1os nlgnns sacerdotes. Pernambuco 
Üorecia sob a dominação hoUanJ.eza, e ninguem se qnei
:xava, estabelecendo-se em 164~"/ ou 1Gl18 a imprensn, ty
p.ographica, e mais nfio :fizennn pm·que a guerra continua 
lhes nüo permittin . 

Calabar, no começo ela, gnerra, er[l tratado como vil sol · 
clado ; e sendo acolhido mui bem p los lwllnndezes, e na 
6Silera.nç.a de libertar a stw patria ·ao jugo porLuguez e 
hesp:;mhoJ, tnc1o fazia pnru vêk1, livre e feliz. Como disse, 
0 tempo se encarregou de justificar Culaba1· nu ac1.hesão 
ao donÍinio hollanJ.ez, porque c1epois c1a guerra mais op
pressão canegtwa o filho elo paí:r,, q ne n:16 passava ele agri
cnltor, frade, solcla.elo e mesmo na milícb não subia elo 
posto ele tenente, porque ests nüo tinha Jmtente. Se 
havia necessidade ele nm brazileiro habilitado para qual
quer emprego, vinha dét metroi1ole um l'l ortngnez em ·seu 
lngar. O .ensino publico lhe era ve(1nclo, as sociedades lit-

' terarias eram manJ.adr1.s snppi'imir, porqne o governo c1e 
Lisboa qneria c1omina.r sobre a jgnorancia absoluta. Tnclo 
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c~rregav~ o pobre filho do Erazil, devendo consumir os 
procluctos da industria na metropole. 

CCLIII. Compto ecclesiastico. Aureo numero 4; cyclo 
solar : 22; epacta. 4; letra dominical D . 

CCLIV. Martyrologio. Pascho~ ~t 12 de Abril ; 1. '?de Ja
neiro quinta-feira ; indicação romana 5; período J u
liano 6,350. 

CCLV. No dia 23 de Janeiro de 1637, desembarca no 
Recife o governador hollandez J oilo Mauricio, conde de 
N assau, qne havia sido nomeado pelo governo flamengo 
em 23 de Outubro ele 1636, para reger a colonia hol· 
landeza em Pernambuco. 

Obtendo noticias da guerra do sul da capitania, marcha 
no clia 15 de Fevereiro (1) para Porto Calvo, com cinco 
mil homens hollancl!-lzes e consideravel numero ele ín
dios, resolvido a. desalojar o conde ele Bagnnolo, a quero 

. já accusavam de cob.arde, o que de facto confirma. a 
fama que gozava, porque abandona a defeza da villa 
de Porto Calvo confiada ao bravos· D. Affonso Xi·· 
menes~ Francisco Rebello, e Souza de Abreu, nju
dados por quatrocentos hoT~ens dos nossoE> comb::~tentes; 

cl::md0 batalha conseguiu triumpho pelo numero e pela 
cobardia do conde a~ Bagnuolo, que se furtanêlo ao 
combate, fngin para a povoação de Santa Lnzi.a do 
No e te, das Alagôas ; e sendo persegnic1o pelo general Se· 
gismnuclo até ao rio ele S. Francisco, não o podendo 
a,lcançar, voltou, depois de mandar demolir um forte 
na Villa do Penedo. 

Bagnuolo, coutinu.auclo na fuga, chega á Bahia, e não 
foi bem recebido pelo governador geral Pec1ro du. Silva. 

(1) Outros dizem que a marcha de Nnssau para o sul fôra em 
Janeiro. 
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COLVI. O conde de Nassáu, depois de ter feito 
entrar pelo rio 1VIangL1aba acirrm muitas ·lanchas com 
armamentos e munições de guerra, segue com o seu 
exercito, e faz-se ver no alto do Outeiro de Miguel 
Fernandes. Os moradores de Porto Calvo, com os 
ofliciaes ela camara e mais capitães, venclo o nenhum 
interesse que o conde de Bagnuolo · tomava para a re
sistenci::~, e que pretendia fugir, determina\:am prendel -o 
e entregar o commando das forças alli existentes ao mestre 
de campo Manuel Dias de Andrade, que sendo por 
elles consultado, negoa-se, empbediencia a El-rei, acres 
centando, qne se o tivessem primeiramente l)l'endiclo 
antes de o consultarem, uão teria remedio senão as· 
sumir o commando das forças . 

O precavido conde ele Bagnuolo assisbia f6r~t lla po
voação, junto a casa de Amador AlYes, e :fizera con1 
os seus italianos um caminho secreto, que ia ter ao 
rio Manguaba, com o iim de f ugir com mais segurança 
na occasião opportuna, o que e:ffectiYamente aconteceu, 
ao cahir da noite, e seguindo foi po usar em casa ele 
Christovão Botelho, em On:maragibe, e clahi para as 
Alagôas. 

Divulgada a ausencia do conde de Ba.gnuolo, Rodrigo 
de Barros Pimentel, capitão de cavall~nia, quiz seguir 
no encalço de Bagnnolo, para o fazer voHm·, mas não 
0 consentiram. 

CC LVII. A. cidade ele Sergipe foi q nt•üuncla pelos hol
landezes em 1637. 

CCLVIII. O conde de Bagnuolo, que por cobarde foge 
de Porto Cabo, é persef;uido pelo conde de N nssau até o 
rio ele S. Francisco, e se apodera da villa do Penedo em 
1637; e ahi manda construir um forte, onde fico u o gene
ral Segismu.I~do, com uma força de mil e seiscentos homens, 
com o fim de garantir o frncto da sua victoria. 

CliRONICA GERAL SEC. XYI. -19 
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O chronista de Penedo affirma que o forte mandado 
construir pelo concle Mauricio de Nassi:m foi no lugar 
onde está a casa meio assobradada elo coronel Antonio 
José ele Mecleiros Bittenconrt, no becco fronteiro ao con
vento ele S. Francisco, o qual por este motivo foi cleno · 
minado pela cmnara c.lo Peneclo - becco do Porte. 

Quando cavaram os alicerces dessa casa acharam 
balas, aros ele carretas, e outros objectos que pertenceram 
ao mAsmo forte. Os lwllandezes qne es tiveram de posse 
da villa elo Penedo at§ 1645, cler.;tnlirnm os archivos IJU· 

b1icos; mas foram em diversos encontros batidos pelos 
moradores ela margem elo rio S. Francisco, commandados 
por André ela H.ocha Dank1s e Valentim ela Rocha. 

O forte foi turasn élo. 

CCLIX . Como o inimjgo se nchava acampado no alto elo 
outeiro ele Miguel Fern::tncles, pa1-tiram o ten<mte general 
Affonso Ximenes, :Nhnoel. ele Souza Abreu, e com elles o 
cflpitão-m6r D. Antonio F elippe Camarão e sua mulher 

· D . Clara Camarão, ele lança ern punho, montada a. cavallo; 
o mestre ele campo Henrique Dias e outros, o foram espe· 
rar no meio do outeiro, oncle deram a grande batalha, que 
veia encarni<,:ar-se junt.o ao rio Com::mdituba. O e1onde de 
Nassn.n ganha. a. Yictoria p orque B agnnolo os clesampara . 

Durante n, batalha, o conde de Bagnaolo que ele longe 
es preitava o combate, mancla pôr fogo a villa ele Porto 
Calvo, a qual anleu l!oéln., {t vista elo inimigo, restanclo 
<lella. apenas a fortaleza, p or estar ::tssentac1a em um alto e 
afastacla cltts casas . 

COLX. Nesta, sangaíuolenta batalha morreu D . Antonio 
Coutinho e muitos solclaclos, e ficaram prisioneiros os ca· 
pit.ães Manuel de Souza Abreu, Balthazar ela H.ocha Pitta, 
qne foram mam1aclos para a Holl.anda. Ficou ferido oca

-pitão João L opes Barba lho, que 11ermaneceu por clous 
<lias no mato, alimentnnclo-se com postas do seu proprio 
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sangue coalhado, e Henrique Dias que perdeu a mão 
esquerda. 

Bagnuolo foge ele noite pelo caminho que de antemão 
mandou .fazer, e foi tomar alimento em casa de Chris· 
tovão Botelho, em Camaragibe, e dahi seguiu para as 
Alagôas ; e eomo fosse perseguido por sua cobardia, pas
sou-se precipitadamente para Sergipe. 

O conde de Nassan segue para o sul, envia soccorros 
a Segismunc1o, e ataca em Sergi1Je o forte alli existente; e 
os nossos vendo-se aba.ndonados pelo conde de Bagnuolo, 
se rendem ao inimigo. Os hollandezes roubam e incendeiam 
a cic1ade ele S. Christovão e os engenhos de assucar de 
Felippe Paes, de Roétrigo ele Barros Pimentel, ele Miguel 
Paes e os ele outros proprietarios. Na margem do rio 
S. Francisco o conéte de N assau mandou construir um 
forte a que denominou de Mauricio. 

Na sua volta para o Hecife, recebeu um convite dos 
inc1ios do Ceará para elle se ir apoderar daquella capita· 
nia, expellinc1o clella os portuguezes, com promessa ele o 
auxiliarem na empreza. 

CO LXI. Nessa sanguinolenta batalha, obrou prodígios 
ele valor D. Antonio Felippe Camarão, - inclio legendario 
das nossas glorias militares,- e se .irnmortalisou sua mu
lher, a clistincta alagoana D. Clara Camarão, filha de Porto 
Calvo, a qual montada em um cavallo, foi tão clara em 
gentileza, que deixou escurecida as antigas heroínas de 
quem fu.llam as historias. Fr. H.aphael de Jesus, no seu 
Oast1·ioto L'l&Sitano, conta, :- ser D. Clan& Uamcwâo o mo· 
àelo ele he1·oismo fen~~>n'il. Combateu co?n 'lt?n denodo 
q?te a se'u sexo fc&zia 'inc?"'ivel; ajf1·ontanclo todos os pe?·i
gos; ca1·1·egmt poT 1mútas vezes o ini-migo, e penetr-o'l& nos 
?na'is ce1·1·acZos batalhões. Ao passo q'lte combaUa, exlw?·
ta'aa os soldados áfazer os sens deve1·es, p1·omettendo-lhes 
'V'ictoTia, e dando ass'i?n o exem~zJlo á o?.ttTas conte?Tctneas, 
que p?"ocw·c&vct?n únitc&l-ct. 
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Porto Calvo cah iu entiLo, mas com gloria pm·a os seus 
na turaes c defensores, menos par::1 o conde de Bagnuolo, 
que s6 achou segurança J?essoal nas Alagôas, e depois na 
cidade da Bahia. 

Foi na passagem c1o riacho Comanclituba. que o brioso e 
heroico rnestre ele cum po H enrique Dias foi ferido na mão 
esqnercln.; e mancbndo am1mt~ü-u, coutjnúa na peleja di· 
zen<lo -que na melo d·i?·eita lhe flcava?7L ?'luâtas 1nãos 
pa?'Ct ser vi?· a D e·ns, a se·zt 1·ei, e a S'lta .zxdTict / e qu,e 
pant vingança clelles, srtberia f'a.m · de cada um, dedo 
'U?na.fO?·te nulo. 

CCLXII. A Rodrigo de Miranda Hemique succec1ea. 
Salvaclur Conên de Sá. e Benevides, filho de Martim 
Conêa de Sá, O· qnal tomoa. p osse do governo do Rio 
de Janeiro no dia 3 de Abril de 1037 ; e como tivesse 
éle ir soccorrer Pernambuco contra, os l.J.olland.ezes, :ficou 
em seu lugar com ~L a.dministraç:1o Duarte Corrêa Va5-
.queanes, até que regressanclo tomou de novo conta da 
governança . 

A incubencia, que tinha ela insp ecção e adminirJtraçfio 
elas minas, o obrigou a ir visitul-a::; e na sua ausencia 
encanegou o governo da capitania do Rio de Janeiro 
ao mesmo D uarte Conê~ Vasqneanes. Foi durante a 
r.;un, excursfLo 11elo sul da capitania , que creou as villas 
de Ubatub::t e dr~ P~n·<maguá . 

Salvad0r Conêa ele Si e B enevides ser viu n.té o armo 
de 1648, em qno foi snbsti t uiclo por Luiz Barbalho 
Bezerra. 

Salvador CorrêrL ele S:l e B enevic1es foi um bene
merito ele relevantissim.os serviços, e um militar va
lente e perito na, guerra. 

CCLXIII. Pelas sanguinosas contenclas de Francezes, 
Hollandezes e Inglezes sobre quem havia de ficar com ~t 
ilha rle C!:lyenna e terrltorio adja cente, d.esappa.receu 
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um Pad?·ão, q ne so hnvia íi.l1c-ado na bocca elo rio 
Oyapok, ou ele Vicente Plnzon, com rrs nrmas ele Ca.s
tella, na face que olhava pam o occiclente, ena que fazia 
rosto para o orien!ie as arm::w íle Portng.al, (') qtle 
testemunharam conqnistn.clores que vh·am, e palparam 
aquelle Pad1·ão tmúd.o c1a metropole e metticlo pelo se
gundo governador ela capitania elo Gabo do N Ol'te Bento 
Maciel Parente, que tomou posse pol' mercê qne della 
lhe fez :B'elippe IV, com cht::t de H ele Junho de 1636. 

CCLXIV. Os hollandezes em fins do anno ele 1637, 
mandam duas nt:íos, sob o comm::mrlo Lle Gnsmão, ca
sa.c1o com u~na portngnéza no H.io G-rande do NorteJ 
atacar o Cearô, e o Manmhão, o que fizeram, bntend0 
a fortaleza do Ceará, comman iacla por B~1rtholomen 
de Brito, que :l.J)enas n. gunrnec.in co1n trintn e <lons ho-· 
mens. J (t a es te f·,empo não se a';~uwa no Maranhão 
o capitfi.o-mór Pedro Teixeira, e por isso tlescle essa 
época os holln.nc1ezes não êl.eixarn.n1 a. costa. conqnis
tanc1o o M:uanhfLo em 1641, por :f:J'onxidão elo seu go
vernador Bento Macid Parente . 

CCLXV. Comr>to eecle.sinstico. Epacta 15 ; lelim <lo
mini.cal O ; pascb o a (L 4 de AlJril. 

CCLXVL A guerra que se fazia aos holbndezes JlOT 

esses tempos era ele guerrilhas, entretidas pelos soldados 
tle D . Antonio Fllippe Camnrào e os de Henrique Dias; 
e como o concle ele NassaLl estava mais socegado no 
sen palacio elo B.ecife, mandou surgir elas cinzas e 
ruinas que <J:leixaram o incenclio, a cidade de Olinda, 
c tuclo providenciava com mecliàas ele uma sabia admi
nistração e prudente politica. 

O co nele de N assau manda a familia <..lo conde ele 
Bagnuolo, que tinha ficado prisioneira, para a Bahia, 
bem como aos capiti'ies Antonio de F r eit.as da Silva e 
Gaspar de Souza Uchôa, sem ret.ribuição alguma. 
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CCLXVII. Em 27 de Ja,neiro de 1638 o cruel e cobarde 
Bento Maciel Parente toma posse do governo do Ma· 
ranhão; e Feliciano de Souza Menezes da administração 
do Pará ; e como fallecesse este ultimo, o foi substi
tuir Ayres de Souza Chichorro. 

CCLXVIII. O conde de Nassau, depois de ter ido a 
Parahyba do Norte e lhe mudado o nome para o de 
cidade Frederica, emprehende conquistar tL Bahia, e 
preparado para a empreza no domingo ele paschoa, 
4 de Abril de 1638, em barca-se e parte elo Recife com 
trinta e cinco navios de guerra e sete mil e duzentos 
homens, para aquelle :Jhn ; e no dia 16 de Abril apre
senta-se . em frente da barra para conquistal-a; e sal
Úmdo, com grande força, em Agua de Meninos; é vigo
rosame.nte repellido, experimentando então o primeiro 
desastre de suas armas no ataque das trincheir~s da 
cidade, onde morreu pelejando o nosso famoso Sebastião 

·do Souto, qne tantos serviços havia prestado a causa 
da patria, na guerra contra os hollandezes. Não obstante 
o desastre que experimentou, mandou pelos seus assolar 
o reconcavo, e depois de grandes roubos, na quintlll 
feira, 25 de Maio, o conde de Nassau, em virtude da 
grande derrota que teve no sitio da cidade elo Salvador, 
resolveu retirar-~e, e começou a embarcar snas tropas; 
e na quarta-feira 26, fez-se de vela para Pernambuco, 
levando com o seu exercito e armada o desgosto da 
primeira derrota que so:ffreram as suas armas no Brazil, 
commancladas por elle. (Vid. a historia ela invasão do 
conde de Nassau, contada por uma testemunha pre
sencial, no tomo 1. o da 2." serie do meu Brazil His
to?·ico pag. 75.) 

No dia 29 de Março foi celebrado um Te Deum Lau
da?n~ts, na Bahia, pela victoria das nossas armas. 

Em Novembro deste mesmo anno um corpo de oito-
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centos índios deserta c1o exercito do conde de Ba
gnuolo. 

COLXIX. El-rei mandou premiar a Gregorio Teixeü·a, 
soldado da companhia do capitão Pedro Gomes, qu e 
na peleja com o inimigo :perdeu um braço e o queixo 
no dia 18 ele Maio, nas trincheiras de Santo Antonio, 
})or u ma bala. ele artillmrin, coTnbatenclo com rnuito 
valor e coragem, não se retiranclo emquanto o ini
migo não correu ; e estando üe cnma por muito tempo, 
em perigo de ·vida, lhe c1en um escudo ele vantagem 
sobre qualquer soldo cada mez, que tinha, :pago ela fazenda 
ele sua magestade, por toda a viela, e em qualquer 
oecupação ou cargo assim militar, como civil. 

CCLXX. O jesuíta 11aclre Simão de Vasconcellos, em 
uma cm·ta ineclita, remettjc1a éla Bahia 1mra Lisbo2, fa l
lanclo dos successos do tempo, conta, o que fez o bispo 
D. Pedro ela Silva Sampaio em proveito ela causa pu
blica contra os hollanclezes . . . . Senão q uanelo pouco 
clel)ois, como se por mais não esperasse aos 16 ele Abril, 
entraram })ela bana a dentro os hoJlanclezes coni 
trintn. e tantas velas e seis mH homens de peleja, 
})onco mais Oll menos : aqui digo en então, que fol
garia vossa magestade ele ver o animo, :prestimo, 
zelo e fervor do Sr. bispo, tudo, sobre suas ·forças 
e idade ; não sabia c1escançar, j{t Pm uma, já em ou tra 
parte tudo previa, e remec1ia.va. 

:Mas, como o diabo nâJo dorme: qnanêlo mais se pro
mettia e quando com a sua boa mil:o a,s cousas pa.1·ece 
que começaram a ter bom r~st;o, então se occ::~ sionou ma
teria ele m6r trabalho, que teve o Sr. bispo, por
~entura t1o mór perjgo esta cic1acle. A Hão ser a muita 
lnc1ustria elo clito senhor; e foi o caso, que sahind.o 
a nossa infantaria, fóra ela ciclacle, com intenção ele 
acommetter o inimigo, que tlesembarcaclo em terra estnvu. 
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alojado á dnas leg;ua,s, e tendo já q uasi cercado para 
o dito e:ffeito, por assen~o tomado lá entre os do go
verno, e principalmente, por voto do conde de Bag
nuolo, foram. m.anQ.aclos retirar sobre a cic1nc1e ; este man
dado sentir~tm tanto universalmente quasi todos, que 
o l)OVO se amotinou em tal f6rma., que estivernm n 
ponto de appellidar novas cabeças, ou ainda passar 
a mais, como lá se contar{L mais largo. Tocando a. 
ca.mara o sino, ajuntando-se o povo na praça, e no 
meio desta decisão, e revolta tão perjgosa, foi de tanta 
importancia o bom zelo, e autoridade elo senhor bispo 
que a faltar esta, estivera em natural perigo a cic1ac1e; 
foi necessar:io andar pelas runs, pelft praia, :peb praça, 
pelas cnsas elo senhor governaclor, e outras do governo, 
}JrOtestando, compondo, e concordando de tal maneira 
que quem menos se imaginava, conspiravam em um 
corpo, e unidos, e concordados, toclos c:Uspuzerum d.e 
:tal modo as cousas, que logo dalli uome<{nrnm a fll
mentar esperanças. 

Nem: com isto o Sr. bispo clescançava, animando em 
uma e outra parte, promettendo ajuda do seu tra
balho, ele seus bens, e ele sua vida, comtanto qu6l fi
casse em pé a cidac1e de sua mn.gestade. Sabenclo 
que faltava dinheiro mandou Jogo todo o que tinha, 
que eram dous mil cruzados, offerecendo com elle 
se fosse necessario as alfaias de sua casa, não faltando 
no mesmo tempo com ontras esmolas a nect)ssidades 
partiClüares, que eram muitas na cic1ac1e. 

Vendo mais, a grande necessidade que havia de valas 
e trincheiras, em que os nossos .se defendessem, e de 
tivessem o impeto do inimigo, que cada vez vinha-se 
mais approximamlo; para metter calor a todos, traba
lhava com força e pressa, tomando a sua conta, com 
os seus eoneg0s e clerizia., uma elas mnis importantes 
que eom o seu trabalho e inélnstria em breve tempo 



se acabou imitando a seu exemplo, os religiosos, e 
logo todo o povo, com tal competencia, que em breve 
se cons~}gniu tudo. 

Com es tes bons prlncipios tivemos a primeira e se
gunda acommettida L1o i.Q.imigo, com bom :mimo e va
lentia, a' D eus graças, muitos morrendo, em nma e 
outra batalha, mais üe seiscentos dos inimigos, e outras 
tantos on mais fer.i.dos, morrendo da nossa parte só 
quarenta homens, e feridos cento e vinte. Com estes 
se houve o Sr. bispo, com grande zelo e piedade, 
consolando-os, animando-os, confesmmdo -os e ::1j udan
c1o -os n CLU'ar, ·fazendo de sna casa botica, e dt>sejnndo 
tel-a gr::mde, parn. nessa occasião não falJm·: em acom
l)anhar os que es tavam para morrer em snas casas e 
os que jfi eram mortos, tí sepultura. 

Tudo isto, e outras muitas cousas, que não conto, 
para não l)arecer historiar1or, obrou o zelo e animo 
do Sr. bispo. E o que daqui. resultou foi, :ficar em 
pé a cidade de sua magestaêle, porque o inimigo 
venêlo-se mui diminuído, na fior da sua gente, e os 
nossos bem petrechados, e 3Jnimaél.os, uma noite, aos 
25 para 26 de Maio, secretamente desalojou, fugindo 
a se embarcar, com tanta peessa e medo, que deixaram 
muita parte de suas cousas, munições, enxadas, p ás, vinho, 
farinhn, azeite, muitas p eças de ai·tilp.aria, e muitas 
outras causas de que os nossos se npro•reitaram, e fi. 
caram tão animados com a victoria. 

Tndo isto se deve em grande · parte ao Sr. bispo, 
qne brevemente quiz escrever, como testemunha que 
bem o sabe, .para que conste da verdade e Vm. como 
irmão, goze das glorias de tão bom successo, a quem 
811 como capellão, e amigo mui pa.rt,ienlar que sou 
do Sr. bispo, me effereço a cousa de lUl seu serviço, cuja · 
casa e pessoa• guarde o Senhor. Deste collegio da Bahin, . 
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a 27 de Maio de 1638. Capellão de Vm. O _padr~ Sirnão 
de Vasconcellos . . 

CCLXXI. No dia terça-feira, 8 ele Novembro de 1839, 
appareceu na aLmosphera de Lisboa uma medonha nuvem 
ele gafanhotos, que interceptava a luz elo sol, gastando 
onze dias em sua passagem elo nascente para o poente. 

CCLXXII. Pedro •reixeira, que tinha ido explorar o 
grande rio Amazonas, voltou ao Pará acompanhado do 
famoso jesuíta Christovão da Cunha, partindo da cidade 
de Quito, em caminho elo Pará. 

Em 26 de Abril deste mesmo anno de 1639, Mannel 
Madeira toma posse do governo da capitania do Grão 
Pará. 

CCLXXIII. O intrepiclo crioulo Henrique Dias, com
mandante do terço dos homens pretos ele Pernambuco, 
é confirmado no dia 4, de Setembro ele 1639, no posto 

· de governador dos homens pretos do exercito do Brazil, 
com o soldo mensal ele clezeseis mil réis. 

Neste mesmo mmo ele 1639, nas A~agôas, os hollan
dezes, poem a tratos a Sebastião Ferreira, morador em 
S. Miguel; a Manuel Pinto, lavrador ele c::mnas de 
assucar; ao alcaide-mór das Alagôas Gabriel Soares, 
e outros, pondo·lhes fogo debaixo dos pés, por terem
nos-- como fornecedores de viveres á Bahia; mas o prin
cipal motivo de os pôr em tormentos, era para em vista 
c1elles comprarem as vidas a peso de ouro . 

. CCLXXIV. Em 5.l1 de Janeiro de 1639 se mandou re;jeitar 
a provisão de sua magestacle, que havenclo respeito ao 
bem que serviu nas occasiões elo siliio João Lopes Bar
balho, capitão ele infantaria elo terço elo mestre ele 
campo Luiz Barbalho Bezerra, procedendo com satis
fação em tuclo o que se lhe encarregou ele gL1ardas, nos 
trabalhos de fortificações, e ao valor com que procedeu 
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em todas as occasiões de peleja assignaladamente na 
de 18 de Maio, em que o inimigo intentou levar por 
escala as trincheiras ele Santo Antonio, aonde o dito 
João Lopes Barbalho estava trabalhando em uma estrada, 
e aberta, que com a sua gente fazia abaixo das for
tificações elo inimigo, para reparo elas nossas emboscadas, 
com que continuaclamente batiam com sua artilharia 
e mosquetaria, cu:jas causas fazia ele noite em occasião 
que o inin1igo nos investia com dous 1nil e setecentos 
homens em tres troços, contra os quaes o dito capitão 
Barbalho foi elos primeiros que lhe sahiL1 ao encontro, 
matando-lhes, ferinc1o e aprisionando muitos da sua 
gente, e continuando-se a peleja, se lhe ordenou que 
com duzentos homens: e com mais alguns ao capitão
mór Camarão e gente de Henrique Dias, tocasse pelas 
costas o inimigo, o que fez, batendo-os junto as suas 
fortificações, sendo esta diversão, 11arte mui grande do 
successo que tivemos, fugindo o inimigo por l'l.m mato 
á praia, e o seguindo em atalho, foi ajucbclo por clous 
capitães e mais reforço que o mestre de campo Luiz 
Barbalho Bezena lhe mandou, e chegando as fortifl
cações inimigas na manhã elo dia 19, ahi degolaram trinta 
e oito hollandezes, sendo o principal nesta acção o CHJJitão 
João Lopes Bezena, proceclenclo em tudo durante a 
guerra com valor, zelo e obediencia; e pelos qtmes 
serviços se lhe deu dous escudos ele vantagem sobre 
qualquer soldo, cada mez, para qne os goze. 

CCLXXV. Por ordem ele El-rei, o governador e ca})itão 
general D. Pedro da Silva: conde ele Avintes, manda 
rejeitar a provisão ele 22 ele Janeiro ele 1639, o que 
se fez em 31 elo mesmo mez, em que havendo respeito 
e satisfação ao l)l'Oceclimento om todas as occasiões com 
que se portou o capitão Bartholomeu Machado, no dia 
18 ele Maio, em que o inimigo com todo o poder, e 
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grande resol ução intentou levar por escala as trincheiras 
de Santo Antonio, pelejando :mais de tres horas, se 
houve o . <llto capitão com tanto valor, pelejando de f6ra 
elas trincheiras, e recolhendo-se para c1en trn clellas, foi 
nomeado e posto pelo tenente general Ximenes, e pelo 
mestre de c:1mpo D . Fernando de Loc1enhn, na porta 
da trincheira., sobre a qual o inimigo carregou com muita 
força, e grande quantidade de granad.as, onde o dito 
capitão se houve como muito honrado soldado, na defeza 
da dita porta: e sendo atacado de novo pelo inimigo ficou 
ferido na miio di rei ta e nlejac1o o dedo L)Ollegar, e pelo 
qne se lhe dá dons escudos ele vantagem, sobre qual-

. quer soldo, cada 1nez para q ue o goze. 

CCLXX.VI. El-rei mandou cJar a D. João Vicencio 
Sam Feltce, condn de Bagnnolo, elo conselho do Brazil, 
de N apoles, mestre de campo general do exe1·cito do 
Brazil, como compensação as suas fadigas bellicas as 
signnJndas 0111 16 de Abril de 1638 e 26 <le Maio 
quatro escudos sobre o soldo. 

CCLXXVII. No anuo de 1689 chegn. á Bahia urna 
grande armada sob o mando do conr1e da Torre, D. Fran
eisco üe Masearenhas com o destino de soccorrer Per
nambuco, o qual depois ele tomar posse do governo 
geral, nfLo cumprindo as ordens que trouxe, depois de 
a1guns mezes, volta á. Hsboa e alli f')i preso. 

Por esse tempo o almirante Carlos Torlon, devas ta a 
maior parte dos lugares proximos ::í. Bahia, e quando 
todos estavam tomados de snsto, chegaram de Per
nambuco á Bahia, os mestres de campo Anc1r:é Vidal de 
Negreiros, Luiz Bt'Lrbalho Bezerra, Henriq ne Dias, e o 
capitií.o-m6r D. Antonio Filippe Camarão, que pela fama 
do seu valor e pericia. militar tranquillisn1ram os animos. 

Neste mesmo anuo Manuel Madeira torna posse do 
governo do Parú. 
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CC):;XXVIII. Compto ecclesiastico. Epactn. 7 ; letra 
dominical A G ; paschoa a 8 Cl.e Abril. 

CCLXXIX. No domingo 20 de Novembro de 1639, o 
conde c1a 'rorre, D. Fernando de Mascarenhas, gover
nador geral do Brazil, reune na Bahia oitenta e nove 
navios e salw em procura da esquadra hollandeza; e 
no domingo 12 de Janeiro do anuo segainte, de 1640, 
dá combate na1ral ent re Itn.marac;:í e Goyana ; neste 
primeiro Gombute foi morto o almiTaute ho1lanêl.ez, G ni
l herl~1é Loa.s e o resLütn,do foi ignal .IJ<U'a ambos as 
esquadras. Ao amanhecer começou-se de Hovo o com
bate, entre Goyana e . o Cn.bo l3ranco ; ainc1a um ter
ceiro combate ,ge deu })erto ela Para.hybn. · e no c1üt 17, 
terça-feira, dt~n-se ~~i.nc1a um quarlio combaLe junto do 
Patingi : O conde éla 'rone fe~ clesemb::uca.r na costrt 
de Pernambuco mil e dnzelltos homens ao man'io do 
ll1estre de campo Lui;!; Barb:üho Bezerra, e segue viag.em 
püra J~isboiJ. 

CCLXXX. O marquez de Monta] vão, D . Jorge de Mas 
carenhas, sendo nomeac1o primeiro vice-rei do Brazil, 
por Filippe IV, toma posse do govemo gern.l do Es
tado, na terçn.-feirn. 5 ele J nnho de 1640, e depois 
de cu ida r das fortificações da Bahia fazendo construir 
novas, corno a do Barballw, que senclo um pequeno re
duto feito pelo mestre de ca,mpo Luiz Barbalho Be
zena, manda o governador Henrique Dias e Paula da 
Cunha clestruil' as fortalezas e fortificações hollandezas 
no norte elo Brazil, onde esses dous militares prati
caram inauditas crueldades nos :flamengos. 

CCLXXXI. A procissão de cimm foi insti tuic1a. pela 
ordem terceira, de S. Francisco da Penitencia. ~1o Rio 
de Janeiro, em 1640; e no ac to dessa procissão davam-se 
~u~tas irreyerencias e esca.nda.los improprios ao culto 
dlVmo, eomo gritarias e mesmo tumultos dentro da. 



!'302 OURONlCA GERAL 

igre;ja. Por iim foi. ella supprimida por não convir a di
gnidade da ordem. 

CCLXXXII. Na quarta-feira, 8 de Agosto de 1640, 
foi expedida a carta regia, regulando o modo por que 
deveriam ser tratados e governados os índios, sob a ad
ministração dos jesuítas, LlUe marchavam systematica
mente no plano .de sua prosperidade, fortificados pelo 
credito e segurança ela companhia de J esus. 

CCLXXXIII. Secretario de Estado de D. Filippe IV, 
Fernão de Mattos. 

CCL XXXIV. Secretarios de estac1o de Fili ppe III : 
Duque de Lenna, em Maélricl. 

Fernão ele Mattos, em Lisboa. 

CCLXXXV. 'Secretarias ele estado de Filippe IV: Du· 
que Gle Olivares. 

Diogo So;:tres. 
Miguel de Vasconcellos. 
Christovão de Moura. 
F ernando de Lucena. 

CCLXXXVI. Os jesuítas foram os fundadores de 
S. P aulo, e os que primeiro ::\Jli. se estabeleceram em 
1560. Depois ele residirem nn, povoação, muito respei
tados, perto ele um seculo, em 1.640 foram expulsos de toda 
a capitania de S. Vicen1ie pelos moradores della, amo· 
tin::r clos no dia 13 de Julho de 1640 por não poclerem 
soffrer que tendo os ;jesnitas a administração espiritual 
e t emporal dos indios os quizessem excluir ela temporal 
por uma bulla que obtiveram elo IJnpa Urbano VIII, 
e s6 depois ele treze mmos (1653) é que foram resti
tuídos aos seus collegios, prececlenclo varias ordens, 
para informn,ções, que mandou timr D. João IV, escre
vendo ao senado ela camara, dando-se por muito sn,t.is
feito ela restituição elos jesuitns. 
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Os jesni tas eram inimigos dos êlectndentes de João 
Ramalho, e de sua mulher Izabel, princeza dos Guaia
nazes. 

CCLXXXVII. Cançado Portugal ele suppoTtar o peso 
vergonhoso ele um :jugo estranho ele vinte e nove annos, 
onze mezes, e alguns dias, se revolucionou, sendo assas
sinaclo no 1. 0 de Dezembro, sabbaclo ele 1640, em Lisboa, 
Miguel de Vasconcellos, secretario ele Margarida, duqueza 
de Mantua, qne governava o reino 110r Filippe IV, e 
elevado ao throno portuguez o príncipe D. João VIII 
duque de Bragança. (1) no dia 15 de Dezembro: mesmo 
.lnez e mesmo anno; e esta noticia trazida á Bahia, 
Pelo jesuíta, Francisco Vilhena, sendo . bem recebida, 
foi ele El-rei acclamado nelht, no dia 15 de Fevereiro, do 
anuo seguinte ele 1641. 

CCLXXXVIII. As causas que actuaram para a restau
ração ela liberdade portugueza foram os pesados tributos 
no povo, e esta icléa vindo desde 1635, em Evora, e 
chegaram a Villa Viçosa em 1638, onde começar:::tm a 
acelerar o duque D. João, rei de Portugal: a mudança 
Para Madrid elas princi paes pessoas elo reino, por ordem 
do governo ch Hespanha, com opposição dessas mesmas 
Pessoas, e outras causas não menos poderosas deu em 
resultaclc· a revolução êlo 1. o J.e Dezembro ele 1640, e 
a ascensão elo clnque D. João ao throno portuguez. 

CCLXXXIX. Os principaes conjurados para a restaura
Ção ele Portugal foram: o :1rcebispo de Iásboa; Antonio de 
Almeida; Francisco de Mello ; Jorge ele Mello ; Pedro 

(1) A casa de Bragança -principion em D . Affonso I duque de Bra· 
~n-nç~, :filho de El-rei D. João. I, casado com D. Beatriz Pereira, filha 
De ])~ Nun• Alvares Perelm; D. Fem!lindo I; D. Fe~·nando II ; D. ~ayme; 

· 'Iheocloro I; D. João, casado com D. Catllanna., :fill1a do mfante 
b. Dvw.r to, c neta de J:DJ-rcl D. llianuel; D. 'l.'heoclorv II, pai de D. João VIII 
duque de Br~tganr;a c depois rei de Portugal de 1MO a 16Gi. 
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de Mendonça ; Antonio · de Saldanha ; J oilo Pinto Ri
beiro (primeiro motor da revolução, o qual por seu 
espirito c pmdencia soube conduzir esta á seu fim); 
Mathias de Albuquerque; conde ele Alegrete, valente 
general, que ganhou victoJ.·ias no Além Tejo, Flandres 
e na. America. 

CCXC. Na quarta-feira 22 de Agosto de 1640, foi 
creaclo o bispado do Rio de Janeiro ficando-lhe subor

. dinadas as capitanias de S. Paulo e Mina.s. 
El-rei D. Filippe IV desejanclo collocar o prelado 

da igl'eja fluminense, Loul'enço de Mendonça na cate
goria de bispo do Rio de J an~lro, por carta régia de 
7 de Outubro . üe 1639 pecle a Sé de Roma, qu~ crêe 
um bispac1o e prela.zia, desta cic1ade, o que tendo effeito, 
em 22 de Ago::;to de 1640, communicou a mesa da con
sciencia e orélom os motivos da sua resolução. Lourenço 
de Mendonça 'foi sagrado bispo, mas não tomou posse 
.do bispado elo Rio ele J ::meiro por ter segnido o partido 
ele Filippe IV, contra PortugaL 

CCXCI. Desde que Castella, em 1581, se apoderou 
t1e Portugal pelo fallecimen!;o elo Carde~tl rei D. Hen
rique, até o 1. 0 ele Dezembt·o ele 1640, em que se li
bertou, com a ascensão do Duque de Bragança D. João IV 
ao throno ,l)Ortugnez, a. villa ele S. Paulo vivia indepen
dente, porque o descuido da metropole e a guerra holla.n
deza favorecia. Chegatldo a noticia. ela restauração de 
Portugal á Bania, o vice-rei marquez de :M:ontalvão a 
mandou iiransmittir as capitanias, elo sul, sendo El-rei 
proclamado no Rio de Janeiro. no dia 10 de Março 
ele 1641. Salvador Corrêa dA Sá ma.nrlou por seu sobrinho 
ArthUT de Sá: levar n. not,icia a d. Vicente e a Santos, 
·e ah.i foi El-rei proclamado por Luiz Dias Leme. O mesmo 
não aconteceu na villa ele S. Paulo porque os hespanhoes 
europeus> que se achavam in trelaçados nas famílias 
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paulistas de consideração viviam em S. Paulo occupando 
os cargos civis e militares, não queriam decahir da in
fluencia que gosavam, e passarem parà o domínio pura
mente portnguez, e pelo . que apparecendo algumas ma
nifestações contra a acclamação de El-rei D. João, resol
veram tornar S. Paulo desligado de Portugual acclamando 
um paulista rei, para mais tarde unir S. Paulo aos 
hespanhoes do Rio da Prata., e para isso seduziram 
a plebe para acclamar um Amador Bueno da Ribeira, 
paulista conc!3itnaclo, rico, com grande familia e descen
dente de hespanhoes, e que havia occnpado muitos 
cargos administrativos em S. Paulo. 

O povo assim insuflado pelos hespa.nhoes vai a casa 
de Amador Bneno da Ribeira e o elege rei na
tural, e Bueno sorprendiclo, recusa a corôa e o throno 
offerecidos e conjura-o para reconhecer como legi
timo soberano a El-rei D. João IV; e como o povo 
instasse até com ameaças de o matar, elle tomando 
uma espada, sahe pela porta do quintal, correndo 
em busca do mosteiro ele S. Bento, gritando - Viva 
João IV, nosso Tei, lJelo qual estmt disposto a de1Tama1· 
todo o meu sangue ;- e entrando no mosteiro fecha a por
taria, e em vista elo motim e grita geral, fez breve ex· 
posiçãa aos religiosos, e pouco tempo depois appareceu o 
abbade com a communiclade de cruz alçada, acompa
nhados ele alguns homens bons ela villa, que exhortando 
o povo o accommoda, sendo ao mesmo tempo procla
mado D. João IV soberano rei legitimo de Portugal. 

A camara de . S. Paulo em sessão deliberou mandar 
a Lisboa uma deputação composta de Luiz da Costa 
Cabral e Balthazar ele Borba Gato, com a narrativa 
do aco~tecido, que sendo mui bem recebida, teve em 
resposta a carta . regia de 26 de Setembro de 1643, 
de agradecimento aos paulistas e especialmente á Amador 

CJmO:I:UCA QlilRA.L SEO. XVI.- 20 
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Bueno da Ribeira, por sua fidelidade a pessoa de El-rei 
e a rnonarchia portugueza. 

CCXCII. Não obstante a mudança politica de Por
tugual, o conde de N assau màndou conquistar o 
Maranhão, o que teve .lugar no dia 15 de Novembro 
deste mesmo anno de 1640, cuja cidade foi entregue 
pelo cruel e cabarde Bento Maciel Parente, governador 
daquelle Estado ; o qual por esta entrega, falleceu 
preso na fortaleza do Rio Grande do Norte. Maranhãu 
em 1642 é restaurado pelos esforços ele Antonio Muniz 
Barreiros. 

CCXCIII. Em 28 de Outubro de 1640, João Dalch, al
mirante hollandez, com uma esquadra e oitocentos ho
mens, dá desembarque no Porto ele Roças Velhas, hoje 
conhecido por Porto elos Padres, e atacando a villa 
foi vigorosamente repellido, distingindo -se nesta acção 
·o capitão Domingos Cardoso, e Antonio do Couto e Al
meida. 

CCXCIV. Poucos annos depois da creação da capitania 
de Sergipe de El-rei por Christovão de Barros, foi mudada 
a povoação da cidade de S. Christovão para um outro 
lugar dentro da barra elo rio Poxim do Snl, que íica a 
uma lagua pouco mais ou menos da Atalaia, que dá hoje 
signal á barra da Cotinguiba, em um alto que de lm'lsente 
se denomina de Santo Antonio, e pro:simo ao porto da 
Areia do dito rio Paxim. Jaboatão diz qué esta mudança 
proveiu da insalubridade do local, que occasionava mui
tas enfermidades, e receios das excursões que faziam os 
francezes nas costas do Brazil. Daquelle lugar do Poxim 
mudaram os hoHandezes a cidade de S. Christovão e séde 
da capitania para um lugar junto ao rio Paramopama, 
que é um braço do rio Vaza-Barris. Esta é a antiga capital 
de Sergipe de El-rei, séde do governo até 1855, em cujo 
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tempo foi transferida a capital para Araca.jú, por influen
cia do preside:r.te Ignacio Joaquim Barboza. 

CCXCV. Compto eccleshstico. Epacta 18; letra domi
nical F ; paschoa a 31 ele Março. 

CCXCVI. Por intrigas do bispo da Bahia, D. Pedru da 
Silva Sampaio, na segunda-feira 15 de Abril de 1641 é 
deposto e preso na mesma cidade o primeiro vice-rei do 
Estado marquez de·Montalvão, como contrario a restau
ração de Portugal, e recolhido ao collegio dos jesuítas é 
enviado para Lisboa onde se justificou. O vice -rei tinha 
dons filhos em Portugal que tomaram o partido da Hes
panha e se retiraram para alli. 

GOVRRNO INTERINO 

O bispo D. Pedro da Silva Sampaio. 
O mestre de campo Luiz Barbalho Bezerra. 
O provedor-m6r Lourenço de Brito Corrêa. 
E tambem se diz que o senado ela camara. tomou parte 

no governo interino. 

CC XCVII. No mesmo anuo do primeiro reinado de 
El-rei D. João IV, o arcebispo de, Braga D. Sebastião 
de Mattos e Noronha, partidario da Hespanha, com o em
penho de sublevar o reino em proveito de Filippe IV, 
Seduz com razões mui fortes a D. Luiz de Menezes, mar
quez de Villa Real, que andava descontente, e este a 
seu filho D. Miguel de Noronha, d.uque de Caminha, a 
Ruy de Mattos de Noronha, a D. ·Agostinho Manuel e 
outros fidalgos para uma conjuração; mas sendo ella des
coberta, mandou El-rei, no dia 28 de Julho de 1641, prender 
a todos na mesma hora, e sendo processados e convencidos 
0 :tnarquez de Villa Real, o duque de Caminha, o conde 
de Armamar e D. Agostinho Manuel, foram todos sen
tenciados á pena capital por crime de lesa magestade, em 
Primeiro gráo e levados na noite do dia 28 de Agosto a 
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umas casas da praça do Rocio fronteiras a igreja do hos· 
pital, e ao meio·dia do dia 29 foram degolados no pati· 
bulo levantado na mesma praça e expos~os ao povo, sendo 
os cadaveres levados a enterrar de noite e sem pompa. 
Com esta execução fic·ou consolidada no throno a casa de 
Bragança no reino de Portugal. 

CC XCVIII. No dia 22 de Novembro de 1641, emd.ezoito 
-navios chegaram os hollanclezes á, Aracagy, e no dia 25 
pela manhã entraram no porto do M::mmhào sem respou· 
derem a salva de cumprimento que o governnél.or Bento 
Maciel Parente lhes tinha feito, e foram. clnr J'nnclo em 
frente da ermida de Nossa Senhom elo D esteno . O W?· 
vernador rP-cebeu os hollandez,3s com :1s portas abertus, 
entregando-lhes as chaves da cidac1e, sendo arriacla :.u 

bandeira portugueza e arvorada nas estações publicas a 
hollandeza. (Souza {!ayoso, e OoTog?'. Flist. 'l'. 3. 0 ) 

CCXCIX. Na quinta-feira, 24 de Abril de 1842, foi e:xpe· 
dida a provisão regia recommendando a cultura do anil, 
da canna de assucar, elo gengibre e ela mandioca, como 
mui proveitosa aos interesses coloniaes e reaes. 

CCC. Chegando a , Lisboa u marq uez ele Montalvão, 
preso por suspeitas ele ter sido clesfavoravel a restau
ração de Portugal e a elevação de El-rei D. João IV, 
justificou-se plenamente; e sua magestade reprovando a 
conducta dos governadores interinos, não s6 pelo que 
praticaram com o primeiro vice-rei, como pela sua incapaci· 
dade para o governo do Estado, nomeou para succecler· 
lhes a Antonio Telles da Silva. 

CCCI. A ilha de Santa Catharina foi doada por D. Af· 
fonso VI em 4 de Fevereiro de 1664, na fórma das outras 
. doações, pagando ele direitos trinta e seis mil réis, a Agos
tinho Ba1·ballw Beze?Ta, que acompanhou a frota ela 
Bahia em 1641, e se passou ao Rio de Janeiro em 1643. Es· 
tando no Rio de Janeiro, os moradores depuzeram do 
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governo a Thomé Corrêa ele Alvarenga e o obrigaram a 
aceitar a administração, tirando-o para isto ela igreja ele 
S. Francisco, aquietando deste modo o motim que sele
vantou. Depois pedindo a confirmação da doação a 
D. Pedro II não teve effeito. 

CCCII. Antonio Telles ela Silva, filho ele Luiz ela 
Silva, que foi a primeira nomeação ele El-rei D. João IV, to. 
mou pos~e elo governo geraluo dia 26 ele Agosto de 1642. 
Foi pessima a escolha ele um homem como Antonio 'l'elles 
pela sua incapacidade administrativa. Foi no seu tempo 
que os hollandezes invadiram ele novo Sergipe ele El-rei em · 
1642 e levantaram uni forte. Os hollanclezes no ultimo anuo 
do seu governo (8 ·de F evereiro de 1647) tornaram á Bahia 
e desembarcaram em Itaparica, mt ponta dos "Pallios, onde 
fizeram um forte e mais q natro reductos, e de·pois en· 
tranclo pelos rios, saquearam fazendas, destruíram enge
nhos e tomaram as embarcações que vinham carregadas 
ele generos elo reconcavo. -

Sendo os hollanclezes acommetticlos pelos nossos, poucas 
perdas tiveram pelo desorclenaclo elo combate em que en
traram ; e como fosse chamado o general Segismunclo com 
a sua força para guarnecer P emambuco, ficou por isso a 
Bahia livre dos hollanclezes. N este anuo ele 1.642 o Mara
nhão é res tmuado elo pocler dos hol.lanclezes pelos esforços 
elo valente Antonio Muniz Baneiros. 

O goveraador All tonio 'l'elles da Silva expediu ordem 
para serem queimadas todas as comarcas de Pernambuco, 
afim de se não apl'oveitarem clelbs os holla.nclezes. Os per
nambucanos cumpriram <t ordem1 apesar de a julgarem im
politica e prejudicial. 

· CCCIII. A capitania ele S. Paulo, desde a. invasão 
hollancleza, tendo-se tornado inclependente e governada 
por uma especie ele repnblica militar, com a restauração 
de PortugaJ, querendo constituir-se fillll reino,· elegeu seu 
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rei a Amador Bueno da Ribeira, e este, formalmente re
cusando o alto emprego, acclamou como legitimo soberano 
a El-rei D. João IV e o· senado da camara, em presença da 
recusa pessoal e ela accJamação. 

CCCIV. D. Clara Camarão, natura.l de Porto Calvo, 
mulher do valente índio D. Antonio Filippe Camarão, 
na guerra contra os hollandezes em 1642, combateu com 
as armas nas mãos, carregando muitas vezes sobre o ini
migo com tanta intrepidez que causava admiração a sua 
destreza e perícia militar. 

CCCV. Neste anuo de 1642, Pernambuco muito pade· 
ceu, não s6 por causa elas muitas chuvas e grandes inun
dações dos rios, como pela presença ele uma funesta enfer· 
midade desconhecida, qtH~ o devastou; seguindo-se mor
tífero contagio das bexigas, que só na Parahyba do Norte 
matou mais de mil escravos. 

CCCVI. Antonio Telles da Silva, govel'nador geral elo 
Estado do Brazil, consegue do conde de Nassau suspensão 
reciproca das armas e hostilidades no Brazil; e o conde, 
aproveitando-se da paz, cuidou nos melhoramentos de 
Pernambuco. 

Chegando a Hollanda a not\cia da paz, não agradou aos 
Estados geraes ; lhe foram c1iminuinc1o o poder, e elle 
receioso de ser demittido, preparou-se para deixar o Bra
zil, o que uffectivamente ' aconteceu no anno seguinte de 
1643. 

-eCCVII. - 0 -concle de Nassau entrega o governo da-co· 
lonia flamenga de Pernambuco ao conselho supremo, no 
dia 6 ele Maio de 1643, e foi por terra a embarcar na Pa
rahyba do Norte, sendo nesta jornada acompanhado 
por todos os membros elo governo e por muitas das 
pessoas gradas de Portugal que- estavam no Recife, e 
seguiu no dia 26 do mesmo mez ele Maio com as hon-
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ras do seu cargo, com lagrimas nos olhos por se apartar 
de Pernambuco, onde adquiriu muitas riquezas. O conde 
Mauricio de N assau, durante os seis a,nnos que esteve em 
Pernambuco, promoven o seu augmento, mandou reedi
ficar a cidade de Olincla, sendo a toc1os os respeitos 
proveitosa a sua administração. 

CCCVIII. Salvador Corrêa de Sá e Benevides fbi substi
tuído por Luiz Barba.lho Bezerra, natural do Brazil, muito 
conhecido por seus importantes serviços feitos na guerra 
contra os hollandezes, o qual sendo prjsioneiro desses, e 
remettido á Hollanda, passou á Hespanha, e se1;1do con. 
decorado com uma commenda e com o posto de mestre de 
campo, e a frente de um terço de trezentos homens, levan
tado em Lisboa, foi governar a Bahia em lugar do marq uez 
de Montalvão, dechno oitavo governador e primeiro vice
rei do Estado do Brazil, conjunctamente com o bispo 
D. Pedro da Silva Sampaio e o provedor-mór Lourenço de 
Brito Corrêa, . desde o dia 15 ele Abril de 164t até 26 de 
Agosto de 1642. Passou-se pam o Rio de Janeiro em 1643, e 
tomando posse do governo administrou a capitania até 15 
de Abril de 1644 em que falleceu, sendo seu filho Agosti
tinho Barbalho Bezerra quem lhe recebeu o soldo. 

cccrx. Pedro de AlbLlquerque toma poSS(;) do governo 
do Maranhão no dia 13 de Julho de 1643; e pelo alvará de 
3 de Outubro c1o mesmo anuo manda sua, magestade resti
tuir aos jesuítas os seus collegios de S. Paulo e Santos. 

CCCX. No dia 11 de Dezembro de 1640, El-rei D. João IV 
creou o tribunal do conselho de guena, concedendo-lhe 
grandes prominencias ; e se lhe deu o regjmento em 22 
de Dezembro de 1643. 

CCCXI. Compto ecclesiastico. Aureo numero 11 ; cyclo 
solar 1 ; epacta 21 ; letra, dominical C. B. 
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CCCXII. Martyrologio. Paschoa a 27 de Março; 1. o de 
Janeiro sexta-feira; periodo Juliano 6,248. 

CCCXIII. -João Mauricio, conde de N assau; no dia 22 de 
Maio entregando o governo do Brazil hollanclez ao grã0 
conselho flamengo elo Recife, e que se retirava para 
Amsterclam, era um grande administrador e profundo po
lítico, o qual fez tlorecer a colonia flamenga e surgir das 
cinzas e ruínas muito mais bella elo que era a cidade ele 
Olinc1a, incendiada pelos hollandezes. Na paz a ninguem 
perseguia, e procurava conciliar os natnraes com seu go
verno. 

Nassau deu vida á industria e ás artes e animou o com
mercio, mandou vir uma typograp~ia para o Recife, (1) 
e concertava planos, que abandonou com o governo ela 
coíonia hollancleza no Brazil, desgostoso ela opposição, e 
ciumes que contra. elle appareceram, negando-lhe a metro
pele hollandeza OS recTÍrSOS necessarios e privnnclo-lhe ele 
alguns de que já dispunha. 

Se o illustre conde c1e Nassau ficasse em Pernambuco 
administrando a colouia flamenga e a Hollanda lhe favo· 
recesse com os meios convenientes, estaria hoje o norte do 
Brazil completamente hollandez. 

No dia 28 ele Fevereiro deste anno ele 1644 os hollan
dezes ev~acnam a ilha e a .fortaleza do Maranhão. 

CCCXIV. Mathias ele Albuqnerqn~, ex-governador ge
ral do Brazil, é galardoaclo com o titulo ele conde de Ale
grete, em premio da assignalacla victoriu c1e Montijo; a 
primeira que os portuguezes ganharam durante a guerra 
ela restamaçfio de Portugal. 

CCCXV. A retirada elo conde ele Nassan do governo de 
Pernambuco foi logo sentida na cvlonia 1iamenga; por-

(1) Vide o tomo 1..0 da~.~ parLe da minha Oo·rognuplvi" Historica, na tras 
ladação da côrte portugue~a a historia da imprensa no Bmuil. 
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que os governadores, tomando outro caminho, principia
ram a tyrannisar os moradores a tal ponto, que resolve
ram empregar os meios extremos para livrareÍn -se do jugo 
hollandez. 

João Fernandes Vieira, capitão de uma companhia de 
guerrilheiros, que foi feito prisioneiro de guerra em 10 de 
Junho de 1635, junto a forbaleza do Arraial, ficou no Re
cife com os hollandezes. Era inimigo do jugo estrangeiro 
e de ha muito projectava acabar com elle ; e pelo que 
tran~mibtiu em uma memoria escripta o seu projecto a 
Antonio Telles dã Silva, governador geral do Estado, o 
qual o aceitando, manda o mestre de campo André Vidal 
de Negreiros, não só para conferenciar com elle, como con
sultar com os mais influentes cabos de gnerra de Per~ 

nambuco. 

""João Fernandes Vieira ao mesmo tempo escreveu a El-rei 
D. João IV, ao capitão-mór D. Antonio ,Filippe Camarão, 
ao governador Henrique Dias, convidando-os para a em
preza. Escreveu a Antonio Telles da Silva, pedindo-~he 
um desbacamento commandado por Antonio Dias Car
doso, cujo destac::tmento entrou em Pernambuco em De
zembro de 1644. 

André Vidal de Negreiros, com o pretexto de ir visitar 
a seus pais, residentes na Parahyba do Norte, segn~u pela. 
cidade de Olinda OJ1a?.t1'icéa), omle conferenciou com 
João Fernandes Vieira, e dahi seguiu para a Parahyba, 
onde pôz em execução os planos combinados, ficando João 
Pernaudes Vieira como chefe da conspiração. 

Neste pé os negocios da gnerra., voltou André Vidal de 
Negreiros á Bahia; deu conta da smt com missão ao gover
nador geral, o qual, approvanclo tudo, fez voltar André 
Vidal para Pernambuco, q ne alli chegando se reuniu aos 
chefes João Fernandes Vieira, D. Antonio Filippe Ca
marão, Henrique Dias, Moreno e Antonio Dias Cardoso, 
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fazem conselho, e decidiram libertar Pernambuco do domí
nio estrang€'iro, ou morrerem todos na em preza combinada. 

CCCXVI. V a.go o lugar de governador do Rio de Janeiro, 
e se achando nesta cidade Francisco de f::louto Maior, muHo 
conhecido, foi eleito pela camara para substituituir o go
vernador, tomando posse delle em 7 de Maio do mesmo 
anno de 1644, até que lhe viesse successor mandado pelo 
soberano, eleição que foi approvada pelo alvará de 27 de 
Setembro do mesmo, e que permittiu aos o:ffi.ciaes da ca
mara fazerem igual eleição em pe:=5soa idonea em circum
stancia igual. 

CCCXVII. Francisco de Souto Maior entregou o governo 
do Rio de Janeiro a Duarte Corrêa Vttsqueanes, natural 
do Rio de Janeiro, onde viveu casado com D. Martha 
Borges, até fallecer a 23 de ~faio de 1650, foi sepultado 
na igreja do collegio dos jesuítas em virtude da carta regia 
de 21 ele Dezembro de 1644, e pela terceira vez enLrava 
:ha governança. Em 18 de Maio de 1648 assistiu como go
vernador a vereança da camara em que se propoz a neces
sidade, que padeciam as fortalezas da cidade pela falta 
de mantimentos, e a 9 de Julho assistiu na mesma camara 
o auto sobre o impost,o elos vinhos, e a elevação elos im
postos dos dízimos e dos vinhos, vindo ele Portugal em 
rer.ompensa destes serviços seis peças de artilharia. (Vic1. 
o Bmzil I-Iist. Annaes do Rio de Jane-iro.) 

CCCXVIII. Por patente de 80 de Outubro de 1648 foi 
nomeado governador do Rio de Janeiro o mestre de cam
po Salvador de Brito Pereira, cuja carta regia foi regis
trada no livro ela camara em 25 de Janeiro de 1649. Este 
govemacloe administrou pouco tempo, porque fallecen no 
dia 20 de Julho ele 1651 e foi sepultado ua igreja do 
Carmo. A camara pela vacancia nomeou interinamente a 
Antonio Galvão: Fr. Gaspar da Madre de Deus diz que a 
carta regia foi mandada a Pedro ele Souza Pereira, pro-
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vedar da fazenda real no Rio de Janeiro e administrador 
das minas. 

CCCXIX. Por alVará de 10 de Fevereiro de 1647 foi 
creada freguezia a igreja de S. Gonçalo de Nictheroy ; 
tem ella as seguintes igrejas filiaes : a igreja de N. S. das 
Neves, edificada na praia em 1600 pelo capitão Francisco 
Barreto, senhor do engenho Procos6co, pai do capitão 
Diogo Rodrigues e de João Barreto ; a de N. S. da Luz, 
no campo de Haoca, fundada pelo capitão Francisco Dias 
da Luz, natural de Faro, e que da Bahia viera com lVIem 
de Sá expulsar os francezes do Rio de Janeiro, e aqui 
casou com Domingas da Silveira, filha de um dos primei· 
ros povoadores e dono da fazenda de Itaoca. Pela morte 
do capitão Luz, ficou na posse ela fazenda e capella o ca
pitão Pec1ro Gago da C amara, q ne a reedifieou, e falleceu 
sem descendencia . 

Em 1712 um devoto da ilha de Paquetá, com um velho 
frar1e de Santo Antonio, chamado Fr. Christovão da Ma
dre ele Deus da Luz, filho do fundador da elevação, vil~ham 
todos os annos celebrar a sua festa . 

CCCXX. O conselho supremo hollandez, sabendo do que 
se passava pela denuncia que lhe deu Sebastião de Carva
lho e ontros, depois de algnmas peripedas e diffi.culdades, 
no d.ia 12 (segunda-feira) de Junho de 1645 é proclamada 
a guerra, e no dia ·13 (terça-feira) começam as primeiras 
hostilidades em Pojuca. O supremo conselho hollandez 
tendo antes manc1ado diversos dest.:tcamentos para pren
der a João Fernandes Vieira, não o conseguiu. 

CC C XXI. O padre Franci ·co Falcão, enthusiasmado pela 
liberdade do Brazil, constituiu-se chefe do clero pernam · 
bucano, e com os demais sacerdotes toma parte mnito 
activa na guerra contra os holhmdezes . 

A cidade de Olinda. é tomada pelos bra.zileiros, e no dia 
5 de Julho dP.ste anuo de 1645 João Fernandes Vieira re· 
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cebe noticia de que os chefes Camarão e Henrique Dias 
tinham passado o rio de S. Francisco com seus índios e 
negros para atacarem os hollandezes. 

CCOXXII. Restaurada a villa elo Penedo do poder dos 
hollandezes, os peuedenses arvoraram uma cruz de pedra 
eomo memoria de seus triumphos no alto onde depois se 
estabeleceu o cemiterio, em um pedestal tambem de pedra 
com varias degráos. Este monumento historico foi des
truido com o estabelecimento do cemiterio do Penedo e 
construcção da capella do Senhor Bom Jesus, que nelle 
levantaram. 

CCCXXIII. Fr. Manuel do Salvador ou Callado, diz 
que D. Anna Paes era a mulher mais desenvolta de quan
tas houve no tempo dos hollandezes em Pernambuco, por
que sendo filha ele nobres pais e rica, e havendo casado 
com Pedro Corrêa da Silva, homem :fidalgo, por morte 
deste, vendo-se viuva e moç;o foi se ca.sar com nm calvi
nista de nome Carlos de •rarlon, capit.ão da guarda do conde 
de N assau, e foram recebidos por um predicante calvinista. 
Carlos foi l'emettido preso p~ra a Hollanda por traidor, 
onde morreLl com morte aprestada. D. Anna ficou gravida 
e deu á luz um menino ; e tornou a casar com Gilberto de 
Briste, um dos membros do conselho supremo. Tornou-se 
então inimiga e accusadora dos portuguezes. 

CC C XXIV. No sabbado, 15 de Julho, os hollandezes 
massacraram os habHantes de Ounlwil! / e na quinta-fe-ira, 
27 do mesmo mez, são presos por uma força ás ordens de 
Nicoláo Aranha os hollandezes qne ·occupavam o rio de 
S. Francisco. 

No mesmo dia 27 chega a Tamandaré André Vidal de 
Negreiros, com oitocentos homens, em soccorro dos inde
pendentes. 

No sabbado, 29 ele Julho, chega ao acampamento de 
Covas a noticia de que D. Antonio Camarão e Henrique 
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Dias com os seus subordinados vinham em soccorro dos 
seus amigos e companheiros de armas. 

CCCXXV. Na quinta-feira, 3 de Agosto de 1645, João 
Fernancles Vieira, com mil e duzentos camponezes, cem es
cravos e indit>s mal arma,àos e mal providos nos manejos da 
guerra, vem contra mil e quinhentos hollande.r.es e trezentos 
índios, commandad<?s pelo general Henrique Huss, e João 
Blas, generaes experimentados e bem providos de armas 
e munições de guerra, ganha a celebre batalha no monte 
das Tabocas, situado a nove leguas a oeste do Recife, e as
sim chamado pela prodigiosa quantidade de ta bocas que 
nelle produz. Por cinco vezes investindo os hollandezes 
sobre os pernambucanos, a ultima peleja foi tão sangui
nolenta que desanimados os hollandezes se puzeram em 
fuga, ficando alguns prisioneiros ; e no mesmo dia os bra
zileiros destroçam os hollandezes, em uma emboscada, e o 
seu general Henrique Hnss é feito prisioneiro, mas foi 
restHuido aos seus companheiros pelo generoso chef~ 

João Fernandes Vieira. 
Na terça-feira, 8 de Agosto, Christovão Lins sitia a for

taleza de Porto Calvo; e na quarta-feira, 16 de Agosto, o 
exercito dos independentes chega a Muribeca. Os hollan
dezes saqueam a Ca,sa Forte (engenho de D. Anna Paes; e 
no dia 17, quinta-feira, João Fernandes Vieira com o seu 
exercito bate os hollandezes e os derrota, mediando 
esta victoria quatorze dias depois da victoria ganha no 
monte das Tabocas. 

Uma esquadra hollandeza, ao mando do almirante Cor
nelio Lichtart, destroe em Tam::mdaré a esquadra de Ser
rão de Paiva, que fica prisioneiro dos hollandezes. , 

Os moradoradores de Goyana se sublevam por insinua
ções do general João Fernandes Vieira. 

Salvador Corrêa de Sá e Benevides dá batalha naval a 
esquadra hollandeza commandada pelo almirante flamengo 
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Lichtart. E' tomado aos hollandezes o forte de Santa 
Cruz no Recife. 

COOXX:VI. A perda que os hollandezes tiveram na ba
talha do monte das Tabocas, excitando desejo de vingança 
nos. hollandezes, moveu ao general Huss a vir arrasar a 
ferro e fogo as ricas possessões da Varzea, e para garantia 
da empreza levaram presas algumas senhoras, esposas de 
varios proprietarios, e chegando a noticia de tamanha a.f
fronta ao campo dos pernambucanos, sem. perda de tempo, 
marcham sobre os hollandezes, não obstante o perigo de 
que os ameaçava a enchente de um rio que trasbordava por 
grandes chuvas que haviam cahido ; atravessam-no, e na 
madrugada do dia 27 de Agosto de 1645, achando o inimigo 
no engenho da Varzea, entram em combate, e como se in
trincheirassem nas casas, para obstarem as balas dos per
nambucanos, puzeram as senhoras nas janellas e portas; 
e vendo os nossos as mulheres em tão perigosa situação, 
mandaram um clarim o:fferecer aos hollarrclezes favora
veis condições, mas elles snppondo fraqueza, deram sobre 
os pernambucanos uma descarga da qual cahiu morto o 
clarim. Esta desleal barbaridade, accendendo as iras 
dos pernambucanos, sem mais se lembrarem dos a:ffectos 
da alma, puzeram fogo ás casas, e quando tratavam dele
var barris de polvora, os hollaÍi.dezes se entregam a c1is
crição dos vencedores. Então, entre os despojos, recolhendo 
as mulheres, prendas de inestimavel valor, as conduziram 
em triumpho; ao som de clarins, choramellas e trombetas, 
seguindo-se os hollandezes rendidos, e entre elles oR che
fes Hus e Blas. Dos hollandezes, morrera!!! no combate 
oitocentos a ferro, e muitos ao desamparo pelos matos, 
que foram devorados pelos índios. 

OOOXXVII. Em fins de Setembro de 1645_ appareceu o 
fl.agello de tenivel peste, como chamavaHl por es~:~e tempo, 
que começou na Parahyba do Norte, que matava em po~1· 
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cas horas, sendo raro o que vivia mais de tres dias ; e 
cujos symptomas eram rouquidão, tosse, dôr em um lado 
e ardentissima febre. Em Pernambuco foi maior a mortan
dade. Feliz;mente o mal durou pouco tempo, porq ne nos 
principies do mez de Dezembro começou a declinar, per
dendo a força, e isto quando os medicas já iam acertando 
com a cura, que consistia em copiosas e repetidas san
grias. Os medicos não conheciam a cansa do fiagello: at
tribuiam á corrupção do ar. 

No dia 17 de Setembro os hollandezes viram-se forçados 
a capitular em Porto Calvo, diante do sitio e estrategia de 
Christovão Lins, Vasco Marinho, seus filhos e capitão 
Lourenço Carneiro de Araujo. 

No dia 19 de SeteTn bro, Valentim da Rocha Pita e 
Nicoláo Aranha, tomam por capitulação o forte Mauricio, 
da foz do rio de S. Francisco, e libertam a villa do Penedo 
por meio da sublevação de seus habitantes. 

CCCXXVIII. No sabbado, 7 de Outubro de 1645, 
assignam os moradores das Ah~gôas o manifesto dos 
üonjurados perna;mbucanos, e o anto ele acclamação de 
João Fernandt~s Vieira, general do exercito da; restau
ração, para governador de Pernambuco. Está assignado 
pelos~ seguintes moradores alagoanos : Arnão de Hol
landa ;~[padre André Jorge Pinto, vigario de Porto 
Calvo; Diogo Soares da Cunha; Fernão Soares da Cunha; 
o licenciado João Cabreira ; Vasco Marinho Falcão ; 
Zacarias de Bulhões; e Manoel Camillo de Queiroga. 

O inimigo procura supplantar a revolução pondo em 
acção as perseguições e rigorosas prisões: entre as 
pessoas presas cahiu Rodrigo ele Barros Pimentel, de 
Porto Calvo: o padre João Gomes de Aguiar, de Una, 
que se ' libertára a troco de pesada contribuição.. 

CCCXXIX. ;,• André da Rocha Dantas, da familía dos 
Lins de Porto Calvo, por este tempo lança os fun-
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da~entos de uma igreja em Piassabussú com a invo
cação do Serafico S. Francisco. 

CCCXXX. No domingo, 3 de Dezembro de 1645, doze 
pernambucanos põe fogo a esquadra hollandeza anco
rada no porto do Recife. 

No dia 31 do mesmo mez (domingo) conclue-se em 
Pernambuco a fortaleza do Arraial Novo. ~ 

CCCXXXI. Tendo sido Pernambuco e Alagôas o 
theatro da guerra hollandeza, e JH'incipalmente o ter
ritorio das Alagôas, convem para esclareeimento da 
historia dar aqui a descripção topographica desses lugares, 
ainda todos despovoados, em vista das cartas topogra
phicas de· Barleus. 

CCCXXXII. 1. o O rio PampiUnga ou S. Francisco, 
que recebe os confluentes seguintes pela margem di
reita de quem sobe : 

O Tarec~ti, antes de Piassabussú. 
O Piag~ti. 
O Pa1·árneri, a.ntes da povoação do Penedo. Na 

margem occidental d€ste está a igreja de Nossa Senhora 
da Conceição; e_mais adiante, na margem direita do 
P'lang~ti, a capella de Nossa Senhora elo Loreto. 

O P1:acaoa. 
O P.iacic~, , que vem da serra Itaberaba, f6rma a 

Lagôa ' Grande ou Upab~tçu, e desagua em frente das 
·ilhas ' Parceda. 

Um pouco ao norte, da foz do Piacica, está a lagôa 
Upaba. · 

2. o Seguindo a costa, vê-se uma ponta com })edras ; 
mais adiante o porto Piabi, donde parte um caminho 
que · passa na lagôa Piripi1'i e vai ter ao Penedo. 

Adiante do porto Piahi está a lagôa Mig~tai. 
3. 0 Segue-se o rio OuTurui com ancoradouro, tendo 

cinco ordens de recifes, em distancia da foz do rio, 
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e alguns bancos ele arêa e cabeças de p~dra dos lados 
direito e esquerdo da foz, ficando o ancoradouro entre 
aquelles e estas. 

Subindo o rio vê-se na margem esquerda a capellã 
de Nossa Senhora da Ajuda . 

4. o Adiante, seguindo pela mesma costa, está uma 
pequena lagôa, que desagua no mar. 

Mais adiante vê-se a Lag$a Doce, e porto A,qua
petibu, com ancoradouro. 

5. 0 Além está o Ipoxi, com recife. 

6. 0 Mais adiante desagua no mar o rio Jequiá-guaçú, 
que passa na lagôa do mesmo nome, a qual recebe 
pelo norte o rio Urubutinga. Em frente á foz está o 
recife. 

7. o Seguem-se na mesma costa as seguinte~ lagôas; 
Laçarea-sica ( J acaré·sica ). 
Lagôa Doce. 
Lagôa Tabeada (Ta boa ela.). 
Lagôas Salgadas. 
Lagôa cl' Acarpeba. Tem a costa e recifes. 

8. o O Sinembi, ou rio de S. MigLlef, que recebe pela 
margem esquerda de quem sobe os riachos Tabat-inga, 
klinguai, Tagoá, muito antes de chegar á povoação de 
Nossa Senhora da Ajuda, e mais acima, depois de 
atravessar a lagôa, recebe o Nhoanhu; e pela direita 
o Quimtinga, o Igapi, o Copa,iba, em cuja margem 
existem algLlmas casas; e muito acima o Potigu,açú, 
que recebe o PoUnuri, pela esqüerda. 

Além elo rio 'S. Miguel está o pequeno rio Miguai, 
seguindo-se o campo do Porto Francez, com ancoradouro. 

Segue-se a costa com recife, e este com intervaJlo 
em frente ao ri o das Alagôas. 

9. o Rio elas Alagôa.s por onde desaguam no ma.r ns 
OHRONICA GERAL SEC· X.Yr.-21 
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lagôas Mandai ou do Norte, e a Para-igéra ou do 
Sul. 

Na margem occidental ela lagôa do Norte, está a 
povoaÇão de Santa L'l~zia: nesta lagôa. desagua o rio 
Oci?-rapato, e mais para o norte e antes de chegar 
a dita povoação está o r io j]([onilai, que recebe pela 
margem esqúerda de quem sobe o PotiguaÇ,ú-tiba: ahi 
existem, a partir da povoaçãç, os seguintes engenhos : 
-Santo Antonio; Bossa Senhora da Aj'l~da; e Bossa 
SenhoTa da Conceição, na margem occidental do Mondai, 
todos ti·es com capella s. 

Entre as lagôas elo norte e a do sul está a 177w 
Massa.c;éra, ou da MlserioodU.a; e ao sahir desta . está 
a Ilha dos Ponos ou da ~Malhada. 

No canal da lagôa Pará-igéra, ao pé da ilha dos 
Porcos, desemboca um riacho, que vem do campo do 
POTto Francez, chamado rio de PeTa Oab?'eiTo. 

Na margem occidental da lagôa. Pará-igéra, ou do 
sul, desaguam os r i.os Sobaú.na e Utinga. Lo\.hi está a . 
povoação ou villa de Nossa Senhora da, Conceição. 

Ao norte desta lagôa desagua o rio Parahyba, que 
tem na margem do sul o r io Salgado, na do norte 
o de Nossa Senhora do Rosario ; e algumas leguas acima 
da foz vê-se a igreja e aldeia ele Santo Amaro. 

Contornando a lagôa, dG.'pois da foz do Parahyba, 
está o engenho Mija-Velha, o Velho, e o engenho de 
Nossa Senhora, da Annunciação de S. Gabriel, um 
riacho e algumas casas ; e voltando pela margem oriental, 
se nota o luga,r chamado Sagui. 

10. Continuando pela costa do mar está o porto 
· Jaraguá, com ancoradouro, e mais adiante o porto 

de' J uçara. · 

O local onde está hoje situada a cidade de Maceió, 
cap~tal da província. C1as Alagôas, não tinha uma só 
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casa, e nem vestigios de morador1 e o mesmo nos dons 
portos de mar. 

O Rio Doce ; e adiante se vê o rio Paratigi, com 
algumas pedras na foz ·: este rio nas cabeceiras, recebe 
um pequeno rio chamado Paratiji-meri, pelo que o 
outro em sua continuação passou a chamar-se Paratlgi
guassú. Além es tá o Guarai-meü, ou o ri.) de Santo 
Antonio-meri. 

11. Adiante está o porto da Paripoeira, c01i1 anco
radouro. Ahi desagtla o 1·io do mesmo nome, com bauco 
de ~1rêa na foz, o qual 1·ecebe pela margem do sul o 
rio Cabuçú. 

Na praia, entre aquelle rio e o Tipioca, um pouco 
adiante e _sobre uma eminencia, está a ermida de 
S. Gonçalo, occupada pelos religiosos do Carmo. Junto 
a esta ermida levantm:a.m os hollandezes um reduci;o 
e outro na praia para interceptar a communieação 
com Por(;o Ca.lvo. Temos que esses religiosos foram os 
primeiros, que foram ter ás Aiagôas; e só d~ixaram 
esta parngem quando cons truíram o eonvento na villa 
das Alagôas . 

De Pari.poejya segue, além do recife commum um 
outro, encostado á praia, e sobre este, com foz larga, 
·desagna o J açapuciy ou rio dos Frades. 

Além está o porto de Guarai-guassú, ou de Santo 
' Antonio Grande, onde desa.g ua o 1·io deste nome. Nas 

margens deste se vêeru tres casas : pela dil'eita de quem 
sobe recebe o rincho Agua-Fria, e pela esquerda o J eti
tibá, em cuja marge m ::;ul esM. o engenho São Cb.ristov~Lo, 
com sn ~L capella. Mas adÜJJllie o Gnara!;ingapl'i, ou rio Cas
tanho, que recebe 1wl.a direita o Tapatilondé, e pela 
esquerda o ~1\.ramarij i. : pela margem direita ainda 
l,'ecebe o pequeno Tapiba, junto ao qual está o engenho 
ele N o~sa Senh ora c1a Penha éle Prauça1 com sua capella) 
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e um pouco adiante o Junuçú . . O rio Guaratingapri 
passa no lugar chamado rrapera de Angola. 

Seguindo pela costa, está um pequeno rio sem nome, 
e depois: 

12. O porto de Camurnpi, onde desemboca o rio do 
mesmo nome, o qual tem na margem esquerda de sua foz 
a capella de Nossa Senhora de Gnadalupe. O rio tem por 
confluente, pela margem direita, o J acaretinga, e no eles· 
povoado, entre estes dons rios, está a capella ele S. Sebas· 
tião. Na margem esquerda estão os engenhos Novo, Espirito 
Santo, Bom Jesus e S. João, tendo os tres ultimas ca
pellas. 

Seguindo a costa para o norte, ·vê-se: o pequeno rio Ta· 
tuativá com foz no mar. Mais adiante uma lagôa e rio com 
desembocadura no l)Orto chamado Krupeuna. Adiante se 
'\'ê o rio Tatuaymonha, com uma casa ou aldeia de indios, 
na margem esquerda da foz, perto do mar. 

13. Segue-se o rio Mang~guaba, com foz no Porto das 
Pedras, com quatro casas ou aldeias na margem direita 
da foz ; um pouco acima, e pela margem esquerda da 
lagôa, o rio Urupiuna; mais acima, ao lado direito, estão 
duas casa~, antes da lagôa. Além está uma casa ou aldeia 
á direita, antes de chegar á foz elo rio Casco, que lança-se 
pela direita: a direita da nascente existe uma casa. Mais 
acima, depois de uma grande volta do rio, está a povoação 
de Porto Calvo, tambem chamada de Nossa Senhora da 
Apresentação. 

O rio Mangaguaba ahi se divide : pela direita de quem 
sobe, e antes de chegar á povoação, está o Comandatiba ; 
pela esquerda da povoação está o Mocabitá, que tem por 
confluente o Aguapetiba, que desagua pela esquerda de 
quem por elle desce; e mais adiante se nota a capella de 
Santo Amaro, na margem opposta, e fronteira á povoação, 
e o Tapamenc1é, com a foz nesse lado, tendo pela esquerda 
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o rio Surubana ; e um JJOuco acima o engenho S. Francisco 
com sua capella. 

Subindo ainda o Manga.guaba, na margem clireita está o 
engenho .Alpoirn, com capella; e mais acima a igreja dos 
Innocentes ; e além, o engenho S. Cosme, com sua ca
pena; na foz do rio Maciá., que ahi c1esagua no Manga
guaba. No Maciá ha uma casa, no lugar onde conflue com 
o Comendaitiba. 

O Urupiuna, recebe o Subiai, pela direita de quem sobe. 
O engenho Escurial, em Porto Calvo, pertencia a Manuel 
Camello de Queiroga. 

Christovão Botelho possuía dous engenhos no Camara
gibe. 

14. Depois do Mangaguaba, seguindo-se pela costa 
para o nor te, encontra-se o riacho de Gaspar Gonçalo ; 
o riacho Tapado; a fonte de S. Thomé; o ri~cho Guaibi
tinga-memirim, tres caElas ou aldeias de índios e o riacho 
Guaibitunguçú. 

Segue-se o rio Juparatiba, que recebe os rios Utiinga e o 
Guatapi pela direita de quem sobe, e um pouco acima ha 
o engenho de Nossa Senhora da .Ajuda com capella. 

15. .A povoação de S. Bento, na foz e na margem direita 
do rio do mesmo nome ; na esquerda estão os moTros ele 
S. Benbo. 

16. .Adiante está a Bahia Grande ou Barra Grande ou 
Porto Calvo, na foz do Mariguiji. 

Este Mariguiji, recebe, pela direita de que~ sobe, o rio 
de João Barboza ; mais adiante vê-se a igreja de S. Sebas
tião; e na margem opposta, em frente della, vêem-se tres 
casas ; e adiante uma casa ; na nascença do rio de João 
Barboza, do lado do sul, mais quatro casas. 

Na costa do mar está o rio Oibei, que em cima se bifurca 
em dous rios. Vê-se um porto sem nome; o riacho Dou
rado, que desagua na ponte dos mangues ; o riacho 
Amotai. 
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17. ' O Piraçununga rec.ebe dous riachos, sendo um delles 
o Taúba, e desagua peJo sul. O Tin~bó tiba, que passa na 
igL'eja de S. Sebasti~o , 11a ::ma margem sul, e desagua no 
do norte; e mais mn riacho, um pouco acima ela :igreja de 
Santo Anton.io, que fica na m2.rgem do sul. Segue-se o 
Piraçununga, deixando, á esquerda de quem sobe, a 
igreja velha de S. Miguel. 

, 18. Adiante está o rio Una com duas fozes; passa na 
povoação de S. Gonçalo, e mais acima no enge nho de 
Nossa Senhora do Monte Serra te, com ca11e11a. Todo este 
territorio deserto e coberto de robusta vegetação pertence 
ás Alagôas. 

CCCXXXIII. A villa de S. Francisco elas Chagae; , de 
Taubaté, foi inaugurada em 1645 por J acques Ji..,elix, natu
ral de S. PaRlo, e della foi povoador e fundador.·, ·como pro
curador bastante da condessa de Vimieiro, donataria da 

· capitania de Itanhaem: este paulis ta tinha, passado ele 
S. Paulo, com s.ua família e grande numero de inclios ele 
sua administração, gados vaccnns e cavallares ; e tendo 
conquistado os bravos gentios da. nação Je•rominis e 
Puris, habitadores deste sertão, levantOLl á sua custa 
igreja matriz, construída de taipa d.e pilã0, fez cadêa, 
casa de sobrado para conselho: moinhos para trigo, e 
engenho para assu car. ~ra capitão-m6r e governador da 
capitania de Itanhaem Francisco da Rocha, o qual por 
sua provis.ão ele 20 de Janeiro i e 1638, concedeu ao dito 
J acq ues Felix, como morador opulento e abas tado da 
villa de S. Paulo, que penetrasse o sertão de rraubaté, em 
augmento das terras da condessa donataria, D . Mariana 
de Souza da Guerra. Está, mesma provisão ratificou em 
30 de Julho de 1639, Vasco da Motta, capitão-m6r gover~ . 
nadur da. dita capitanüt de Itanhaem, ordenando que 
concedesse, em nome da condessa clona taria, uma legua de 
terra, para rocio da villa, e aos moradores que fossem 
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acudindo a estabelecer-se na povoação, concedesse tambem 
terras de sesmarias. Por outra provisão de 13 de Outubro 
de 1639, mandou que J acqnes Felix, capitão-m6r, po
voador, tPncio completas as obras para se acclamar v illa a 
povoação, fizesse aviso para se proceder a este acto. Depois, 
por provisão de 215 de Dezembro de 16415, Antonio Bar
b oza de Agniar, capjtão-m6r, governador, onvidor e al
caide-mór da capibania da condessa D. Mariana de Souza 
da Guerra, acclamou vil.la na primeira oitava do Natal do 
mesmo anno, e se formou a eleição de juizes ordinal'ios, 
officiaes da camara, que principiaram a servir do 1. o de 
Janeirc, de 1646. (Vid. a minha Co?·og?·apkia Hist. Tom. 
1. o p . 233). 

CCCXXXIV. O coronel hollandez Rabbi, á frente dos 
índios, faz horrível carnificina nos brazileiros em Potingy, 
no Rio Grande elo Norte; D. Filippe Camarão, para vingar 
o morticínio, marcha contra os hoJlandezes, vence em ba
talha o coronel Rhimberg, e mata a todos os Tapuyos e 
Pitignares, que contra elle pelejaram. 

CCCXXXV. O governador geral elo Estado mandou 
ordem a João Femancles Vieira parn. incendiar os cana
viaes dos engenh~s de Pernambuco, com o fim de apagar 
a cobiça. hollancleza. Por esse tempo Pernambuco pos- ' 
suia cento e cincoeuta engenhos ele assu~ar . Vieira, 
achando inconveniente esta ordem, não qniz executai-a; 
mas para dar exemplo ele obedieo.uia mandou pôr fogo 
aos canaviaes ele seus engenhos, avaliados em duzentos 
mil cruzados. 

CCCXXXVI. A igreja da Ordem Terceira de S. Fran
cisco ele Pernambuco principiou-f:'e em 16153, do lado do 
convento, no terreno comprado ao mesmo por cincoenta mil 
réis ; foram suspensas as obras, por desavença com os fra
des, em 1716; em 1726 continuaram, e s6 em 1772 foi que se 
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Mncluiram de todo, gastando cento e dezanove annos 
depois de começadas. 

Capella de S. Francisco da Prainha.- Como fosse por 
causa dos francezes n. capella da Prainha demolida em 
1710, em 4 de Novembro de 1738 resolveu a mesa de:finito
ria reconstruil-a, não s6 para beneficio espiritual c1os mora
dores, como para angmentar o valor do patrimonio deixado 
pelo paà.re Dr. Francisco da Motta, ficando a capella con
cluída em 1740, sendo no anno seguinte c1e 1741 nomeado 
seu primeiro capellão, o reverendo irmão padre Antonio 
Antunes Pitta. . 

Hospital c1a ordem.- O hospital teve começo em 14 de 
Maio de 1748, sendo benta a primeira pedra pelo bispo 
D. Fr. Antonio do Desterro, sendo lançada no alicerce pelo 
governador Gomes Freire de Andrade, ouvidor Dr. Fran
cisco Antonio Berqu6 da Silveira Pereira, juiz de 'f6ra 
Dr. Luiz Antonio Rosado da Cunha, e o m'estre de campo 

· Mathias Coelho de Souza, sendo ministro da ordem o 
Dr. Francisco Cordovil de Siqueira e Mello, e bemfeltor, 
que fundou o patrimonio de nove contos oitenta e cinco 
mil e noventa e cinco réis em 1745, o irmão Antonio da 

, Silva Pinheiro. O hospital foi aberto em 12 c1e Dezembro 
de 1763. 

O trapic.he estava alugado por dezoito contos nove· 
centos e quarenta e sete mil e quatrocentos réis annuaes, 
ao governo imperial, que transferiu ultimamente o con
trato, com permissão da ordem, á cqmpanhia das Docas 
D. Pedro II, pelas mesmas condições. 

A decima sobre o trapiche sobe hoje a dezoito contos 
novecentos e quarenta e sete mil e quatrocentos réis. 

Os escravos que a ordem tinha foram libertos. 
A procissão de cinzas foi instituída pela Orc1em Terceira 

de S. Francisco da Penite11cia do Rio de Janeiro em 1640. 
Nella se davam muitas irreverencias e escandalos o:ffen· 
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sivos ao cul to divino, como gritarias e até tumultos dentro 
do templo. 

CCCXXXVII. João Fernandes Vieira., André Vidal de 
Negreiros, Martim Soares Moreno, D. Antonio Filippe 
Camarão e Henrique Dias, ooncorchram em terem um 
centro para as suas operações militareFJ, e construíram uma 
fo1·taleza com bastante capacidade, na distn;ncia de duas e 
meia leguas do Recife, a que depois se chamou Arraial 
Novo. A obra principiou em fins ele Setembro do passado 
anno de 1665, e foi concluída no dia 31 de Dezembro elo 
mesmo anno, no sitio Tigipió, elo coronel Francisco Ca
sado Lima, de cuja eminencia, chamada Ga?·,c;antão, avis
ta-se Olincla, Recife, Afogados, Ponte do Uchôa, Poço da 
Panella, Monteiro e Apipucos. Na segunda-feira, 1 de Ja
neiro, salvou a fortaleza, festejanclo o martyrio da Cir· 
cumcisão elo Senhor e a conclusão da fortaleza, que havia 
recebido as oito peças ele bronze, que os hollanclezes dei
:x:aram na capitulação de Porl;o Calvo. 

A fortaleza foi construída segundo as regras, com re
paros, plataforma, esplanadas, contra-escarpas, pontes, 
fossos, trincheiras, paliçadas; tudo com perfeição aclmi
ravel. Ao seu abrigo recolhera.m-se os moradores, for
l11ando uma povoação a qne deram por isso o nome de 
Arraial Novo. Neste monte, que se eleva a duas e meia 
leguas ao OSO elo Recife e a uma milha ao N da nova 
estrada de S. Antão, ainch hoje se encoiüra vestígios 
dessa obra na fralda do dito mo~lte Gargantão. 

CCCXXXVIII. Chegando ao Arraial Novo a noticia c1o 
que pratiuára no inimigo o valente D. Antonio F ilippe 
Camarão, no Rio Grande c1o Norte, partiu em soccorro o 
mestre c1e ('.ampo· André Vidal de Negreiros, com ~orça 
sufficiente para acabar com o ultimo hollandez que exis
tisse naqnella capitania. 

CC C XXXIX. Os hollanc1ezes em uma noite construíram 
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um reducto debaixo daf:! baterias da fortaleza das Cinco 
Pontas, e o valente governador Henrique Dias, a peho 
descoberto, atira-se com o sen terço sobre ella; destroe-a; 
investe sobre a casa forte, passando a guarnição á espada, 
e isto feito volta a seus qnarteis com todos os seus o:ffi.ciaes 
feridos no combate do reducto. 

O mestre ele catn po André Vidal de Negreiros, que 
havia seguido ero soccorro de D . . Antonio Filippe Camarão 
no Ri.o Grande do Norte, o encontra . na Parahyba, e, 
aprovenclo-se de armas e munições de guerra, volta em 
Abril para o Recife, onde sua presença era reclamada. · 

Os hollandezes atacam a povoação de S. Lourenço de 
Tijncupapo, com uma força de seiscentos homens, e são 
repellidos por sessenta ·portnguezes e algumas mulheres, 
que se intrincheiraram em um reclucto feito de páo a 

• I 

p1que. 

CCCXL. Feliciano Coelho de Carvalho, no dia 17 
de Junho ele 1645, toma posse elo governo elo Estado elo 
Maranhão, e nomeando Paulo Soares de Avellar :r;ª-ra go
vernar o Pará, este tomou conta da administração no clia 
28 de Julho, (sabbado) sendo substituído por Sebastião 
de Lucena, por carta régia do mesmo afino de 1646. 

CÇCXLI. Refere o general Abreu e Lima,. que sem 
embargo elos not:sos triumphos não era feliz o estado dos 
patriotas de Pernambuco, porque tudo lhes faJtava, menos 
o animo e a resignação; todavia, um novo genero de fia
gello vein ainda provar a sua constancia. Chegaram ao 
Arraial dons jesuítas, envÜLdos pelo governador geral An
tonio Telles (la Silva, con:;. ordens positivas de El-rei pam 
que os mestres de campo André ViclaJ de Negreiros e 
Martim Soares Moreno, com os seus terços, se retirassem 
immediatamente da campanha de Pernambuc(,, para que 
não se suspeitasse, que El-rei violava a tregua assentada 
com a Hollanda. 
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João Fernandes Vieira e André Vidal de Negreiros 
negam-se ao cumprimento de semelhante ordem, pretex
tanclo o estaclo feliz a q11 c ti nha já chegado a restauraçii.o; 
mas o mestre ele campo Martim Soares Moreno, a titulo 
ele obecliencia, despediu-se do cargo, e dentro em poucos 
dias partiu para Lieyb0a. 

CCCXLIL Faltando no Recife viveres para os hol
landezes, mandaram vinte e sete lanchas tripoladas com 
oitocentos homens, incluindo inclios, buscai-os onde os 
houves~Sem, e entrando á noite no porto ele S. Lourenço 
de Tijucupapo, com o clesignio de levarem á espada os mo
radores elo lugar, e quando marchavam sobre a povoação, 
foi ella prevenida, e senuo recolhidos os homens com suas 
familias, haveres e mantimentos, a nm meio reclncto cer
cado ele grossas paliçadas, o sargento-mór ele mHicias 
Agostinho Nunes, ordenando que ficassem fóra trinta ho
mens de provado valor, quando o inimigo se approximava. 
descarregaram sobre elle, e como se incarniça.sse a peleja, e 
rompesse a 'paliçada, acuc1iu um bom numero de mulhe
res armadas, as q_n~.es, ajudando aos seus com tanta galhar
dia e denodo, obl'igaram aos hollandezes a retirar-se, d.ei
:x:ando mais de sessenta mortivS sobre o campo elo combate. 

CCCXLIII. Os hollandezes que estaYam ele posse 
da ilha ele Itama.rad, sorprenCLidos por André Vidal ele Nc~
greiros, são ba tidos por elle, destruindo-lhes a fortaleza e 
mais tres navios qne guardavam o canal e a terra :firme, e, 
depois ele tomar conta ela, ilha, gnarnecen - a~ e se r etira 
para o Arraial Novo, proxirno no Recife. Neste mez teu
taram os inimigos pessoaes do general J\)iio Fernandes . 
Vieira assassinai-o, quauclo elle passava a cavallo perto 
d.o campo; e bem que o prnclente Vieira. suspeitasse donde 
lhP. partia o mal, embora ferido, dissimulou a traição, e 
proseguiu na clefeza da patria que necessitava do seu valm 
e pericia militar. 
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CCCXLIV. Tendo sido chamado a Hollanda, durante 
o governo do conde João Mauricio de Nassau, o general 
Segismundo van Scopp, mas o supremo conselho de Rol
Janela, reconhecendo necessario pôl-o á frente ele suas 
tropas em Pernambuco, ele novo o manda, bem como a 
cinco membros elo sn11remo conselho rencler os que exer
ciam a administração da colonia íl.amengn, e no dia sexta
feira , 20 ele Julho de 1646, entra no porto do Recife uma 
esquadra holJandeza conduzindo o general Segismundo, 
os cinco membros do supremo conselho, e quatro mil 
soldados; muitos viveres e munições de guerra, que des
embarcarain com vivo contentamento dos :flamengos de 
Pernambuco. 

CCCXLV. O genenal Segismundo, á frente de mil e 
duzentos homens, escolhidos dos que com elle vieram ela 
Hollanda, no domingo 5 de Agosto do mesmo anno de 
1646, marcha sobre a ciclade de Olinda, com a firme reso
lução de se apoderar c1ella ; mas ::enclo batidos pelos 
postos avançados dos brazileiros, e não podendo re
sistir por se' ver ferido, e nmitos dos seus mortos, viram-se 
forçados a retroced,::r correndo, para os seus quarteis 
do Recife. 

No dia segunda -feira, 115 do mesmo mez, o general Se
gismundo- manda mil soldados flamengos ataca1' pelo 
bairro dos Afogados a estancia de João de Aguiar, e são 
completamente derrotados pelo invicto D. Antonio Ca
marão com o seu terço ele indios. Segismundo, á testa de 
dons mil infantes, é batido em frente do Arraial Novo, 
quando tentou assaltai-o. 

CCCXL VI. No sabbado, 28 de J uliho de 1646, sendo 
reitor da universidade de Coimbra Manuel de Saldanha, 
que morreu bispo eleito de Coimbra, em congregação, se 
obrigaram os professores da universidade, sob solemne 
juramento, a seguir e defender a piedosa sentença da 
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Immaculada Conceição da Mãi de Deus; e se assentou 
que dalli por diante seriam obrigados a fazer o mesmo 
juramento todos os que se quizessem incorporar aquella 
universidade. ( An. I -:flst.) 

CC CXL VII. O general Segismundo, no dia 11 de 
Agosto do mesmo anuo, sorprende e saqueia a povoação· 
da Jangada, não muito distante do Recife; mas indo-lhe 
ao encontro os nossos André Vidal de Negreiros e D. Fi
lippe Camarão, foi tão forte a esfrega que lhe deram qne 
Segismundo se julgou perdido, salvando-se n~ carreira, 
quasi só, no forte do Barreto, onde o alcançaram alguns 
dos seus que tambem corriam desesperadamente. 

C CC XL VIII. Segismundo não descança com as novas 
tentativas ; em Outubro, manda uma expediçã.o ao rio 'de 
S. Francisco, mas chegando ella á barra, retiram-se todos 
os moradores com os seus haveres para, onde estava o 
mestre de campo Francisco Rabello, com o seu terço, alli 
postado para a defeza da fronteira da Bahia ; o qual vai 
sobre os que desembarcam. 

CCCXLIX. El-rei D. João IV, já não podendo aban· 
donar os independentes de Pernambuco, a quem a deses
peração convidava a desligarem-se da metropole, consti
tuindo-se Pa·iz independente, confia a Francisco Barreto 
de Menezes, que no Alemtejo tinhà ganho reputação de 
valente, dando-lhe o posto de mestre de campo e o com· 
mando geral das forças em operações no Brazil contra os 
hollandezes. 

Francisco Barreto embarca em Lisboa com trezentos 
homens, e cahe prisioneiro dos hollandezes na altum .da 
·Parahyba, e ferido é levado prisioneiro para o Recife, e 
ahi guardado com vigilancia ; mas depois de nove mezes de 
captiveiro conseguiu fugir, favorecido por um moço hol
landez chamado Francisco de Brá, e chega aos · quarteis 
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de João Fernandes Vieira a 13 de Janeiro de 1648, onde 
é recebido com to.das as honras devidas ao seu posto. 

João Fernandes Vieira, sem a menor reflexão, entrega
lhe a chefança e jura ·lhe obecliencia .. 

Esta rara generosidade, de quem podia r'étvindicar o 
SeU direito, COmO quem tinhtL ;já conquistado cento e 
oitenta legtla.s de terreno, com cidades, a ldeias, e estabe
lecimentos, foi um rasgo honroso da viela do valoroso 
brazileiro. 

CCCL. Neste armo de 1647, por alvará de 10 de Fe
vereiro, foi creado a freguezia de N. S. da Apresentação 
de Irajá (Rio de Janeiro). 

Por alvará de 26 él.e F evereiro foi tambem creada a 
fregneúa de S. João ele Mü·Hy (Rio de Janeiro). 

Por alvará. de 10 él.e F evereiro do mesmo anuo de 1647, 
foi creada a freguezia de Santo Antonio de Sá, de 1\!Iacacú. ' 
(Rio de Janeiro). 

CCCLI. Em 12 de Abril ele 1647 foi separada a pro
víncia franciscana do Bra.zil da de Portugal, e confirmada 
a separação pelo papa Alexandre VII, pelo breve de 15 de 
Julho do mflsmo anno ; celebrando-se o primeiro capitulo 
em 5 de Novembro de 1659. (Vide o clietario e a. chron.O* 
logia· do convento de S. Francisco da Bahia M . ined:) 

CCCLII. A província ao Beazil, mais tarde (1687), foi 
tambem dividida em duas, :ficando no norte por casa cen
tral o convento do Salvador da Bahia; e no sul por casa 
central o convento ele Santo Antonio da cidade ele S. Se
bastião do l{io ele J aneüo. 

A provinci.a ela Bahia ficou com os conventos de Nossa 
Senhora das Neves de Olintb ., o de Santo Antonio da 
villa de Iguar~Lç•í ; Santo Antonio da cidade da Para· 
byba; Santo An tonio do R ecife ; Santo Antonio de Po
jur,a; S. J:i"nmcisco de Serinhaem ; Santa. Maria Magda
lena das Alagôas ; Nossa Senhora ela Porciuncula.. da. 
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cidade c1o Penedo ; S. Francisco da cidade da Bahia 
(capital da província); S. Francisco de Sergipe do Conde ; 
Santo Antonio de Paraguaçú; Santo Antonio da villa de 
Cayrú; e o do Bom Jesus da cidade de S. Christovão de 
Sergipe de El-rei. 

CCCLIII. Missão da SS. Trindaél.e de Mossaconí. fundada 
em 1639; de Santo Antonio de Itapicurú, 1639; missão 
de Santo Amaro, perto da Atalaia, nas Alagôas, 1639 ; 
(hoje parochia) ; missão de N . S. das Neves, em Sahy, 
1697 ; missão de N. S. das Neves (em Corip6s) 1702, hoje 
parpchia; missão de N . S. do 0', em Sorobabé, 1702; 
missão de N . S. da Piedade, em Unhneshum, 1705; 

· missão de N. :::. . dos Remedios, no Pontal, 1705; missão 
de N . S. das Brotas, no Joaseiro, 1706; missão do Bom 
Jesus em Jacobina, 1706; missao de N. S. da Concei
ção, em Aricobé, 1741 ; miss~i.o de Santo Antonio do 
Pajeú, 1741; missão do Palmar, 1695; missão de Gero
moabo 1702 ; missão de Pam bú 1702 ; missão ele N S. 
do Desterro, em Camamú, 1703 ; missã-o de N . S. do 
Pilar, em Cariris, 1705 ; missão do Salitre: 1705 ; mis 
~ão do Piauguy; 1706. 

CCCLIV. O reconhecimerlto da província da repartição 
do sul com o titulo de N. S. da Conceição, foi no anuo de 
1675, e os seus conventos foram fundados: 1. 0 o convento 
de S. Francisso da cidact.e ela Victoria, ca,pitania elo Espí
rito Santo, em 1.595 ; 2. 0 o convento de Santo Ant,onio da 
cidade do Rio de Janeiro, 1608 ; p.0 o convento de Santo 
Antonio da cidade de Santos, 1640 ; 4. 0 o convento de 
S. Francisco ele S. Paulo, 1G40; 5. 0 o convento de S. Bo-a
ventura de Macacú, 1649; 6.0 o convento de Nossa Se
nhora da Penha, ela capitania· do Espírito Santo, 1650; 7. o 

o convento de S. Bernardino da ilha Grande, 1652 ; 8. 0 o 
convento de N. S. da Conceição da villa de Itanhaem, 
1654; 9. 0 o convento de N. S. do Amparo da villa de 
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S. Sebastião, 1657; 10. 0 o convento de Santa Clara da 
villa de Taubaté, 1673; 11. o ·o convento de N . S. dos 
An;jos, àe Cabo Frio, 1684 ; 12.0 o convento de S. Luiz 
de Itú, 1690 ; 13. o o convento do Bom J esti.s da ilha, (na 
barra do IUo de Janeiro, 1'709. 

HOSPIOIOS 

1. o Da aldeia ele S. Migael da província de S. Paulo ; 
2. o o da aldeia de S. João da Villa da Conceição ; 
3.0 o da aldeia de Santo Antonio de Campos dos Goyta
cazes ; 4. 0 ·o de N. S. da Conceição da cidade de Lisboa · 
occidental ; 5. o o de Nova Colonia do Sacramento. 

l\1ISSÕES 

A do hospício de Santo Antonio de Campos dos Goy
tacazes ; a do hospício de S. João da Villa da Conceição 
(S. Paulo) ; a do hospício de S. Miguel ( S. Paulo. ) 
( Fr. Apolinario da Conceição. Hist. dos conventos 
do Rio de Janeiro. JJ!l. ined. ) 

CCCL V. No mez de Maio de 1647, Antonio Dias Car
doso, á frente de parte de um terço, segue para a Pa- r 

rahyba do Norte, e ele pois de assaltar todos os lugares 
e fazendo o que pôde, retira-se para o Arraial Novo 
com duzentas cabeças de gado e muitos escravos. André 
Vidal de Negreiros, em Agosto, partiu para o Ceará, 
e na sua volta passando pelo Rio Grancle, foi batendo 
alguns presídios hollandezes e ajuntando todo o gado 
que encontrou, e voltou para o Arraial com cerca de 
setecentas cabeças de gado para o provimento do exercito. 

CCCL VI. El-rei D. João IV, desejando dar a seu 
filho primogenito D. Theodosio um titulo honorifico, 
elevou o ríquissimo e vasto continente do Brazil á digni
dade de principado, na. pessoa do seu filho D. Theo· 
dosio, que ficou sendo príncipe do Brazil, titulo que 
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tomaram sempre os herdeiros da corôa de Portugal, até 
a se1)aração 11olitica., em 7 de Setembr0 ele 1822. 

COCL VIL O general Segismundo van Scopp, sahindo 
em Fevereiro elo Recife, refOTça-se de gente e munições no 
rio ele S. Francisco, e no dia 8 de Março de 1647 entra na 
Bahia e clesembarca com a sua l)Oderosa força em !tapa
rica, onde levantou um forte rodeado de quatro baluartes, 
bem nrtilhaclo ele boas peças, não s6 para invadir o recon
cavo e saqueai-o, como a ciaade do Salvador. ·Antonio 
Telles da Silva, em I resençn do inimigo, convocando 
conselho dos principaes cabos de guerra e propondo 
os meios ele clesalojar o inimigo, o mestre ·ele campo 
Francisco Rebello se oppondo ás razões de Telles da Silva 
mandou este que na madrugada elo dia seguinte se 
acommettesse o inimigo, e Francisco Rebello com mil e 
duzentos soldados atacou o forte hollandez, e travou-se 
o medonho combate, e quando a victoria pendeu por 
nossa parte, uma bala matou a Francisco Rebello e mais 
ele quinhentos portnguezes e bahianos, reconhecendo o go
vernador Antonio Telles a imprudencia do seu parecer 
em opposição ás razões do mestre de campo e experimen· 
tado Francisco Rebello. 

Segismundo, apesar de alguns encontros, conservou-se 
em Itaparica por algum tempo, até que sabenclo que de 
Portugal vinha uma poderosa armada para a Bahia, re· 
tirou-se para Pernambnco, carregado c1e despojos que 
saqueou. 

CCCLVIII. El-rei D. João IV, receiando da pouca se· 
gurança ela Bahia em virtude dos di:fferentes assaltos dos 
hollandezes, fez sahir de Lisbon uma esquadra de doze em~ 
barcações, command.ada por Antonio Telles de Menezes, 
conde de VilJa Pouca, a quem nomeou ao mesmo tempo 
governador e capitão general do Estado do Brazil, cuja es
quadra chegou á Bahia no dia 21 de Dezembro de 1847., e 

C:RITONTC.A. OEHATJ $lilC. l:VI.- 22 
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tomou posse do governo no dia 22, entrando logo na admi
nistração geral. 

Antonio Telles, diz Ignacio AcciQli nas suas Memorias 
Historicas, esteve no govemo geral até 7 de Março de 1650, 
em cujo dia entregou a administração a João Rodrigues 
de Vasconcellos e Souza, conde de Ca,stello Melhor. 

Antonio Telles, na sTÍa volta á Lisboa, so:ffreu naufragio, 
em virtude de um temporal, em algumas das embarcações 
que levava. . 

Na quinta-feira, 1fi de .Agosto deste anno de 1647, os 
hollanclezes saqueam o engenho de S. Bartholomeu, em 
Pernambuco. 

CCCLIX. El-rei, em 8 de Outubro de 1647, escreve ao 
governador geral do Estado do Brazil a seguinte carta : -
Antonio Telles da Silva, governador, amigo. Eu, El-rei, vos 
envio muito sauclar: Antonio Telles da Menezes, conde de 

. Villa Pouca de Aguilar, do meu conselho de Estado, ge
neral da armada real deste reino, e da com que ora mando 
soccorrer essa· Bahia, leva ordem minha para vos leva.ntar 
a homenagem .que tendes dado do governo desse Estado, 
e para :fi.ca.r servindo de governador e ca-pitã.o general delle, 
em quanto eu não mandar outra. cousa, na f6rma das ordens 
e despachos, que leva meus, de que vos mando avisar, para 
que o tenhais entendido, e lhe entregueis esse governo, 
de que se fará auto, na fórma, costumada.-Escripta em 
Lisboa a 8 de Outubro de 1647.-Re?·. --Para o governador 
e capitão-general do Estado do Brazil. 

CCCLX. João Fernandes Vieira e André Vidal de N e
greiros, desejando estreitar o campo dos hollandezes, 
começaram, em Outubro deste mesmo anno de 1647, a 
construir na margem opposta do rio Capibaribe, em frente 
ao Recife, uma fortaleza, e no dia 6 de Novembro rom
peram fogo sobre o inimigo ; os hollandezes, receiosos de 
serem destruidr,s, mandaram immecliatamente chamar 
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o general Segi&mundo, que se achava na Bahia. Segis
mundo, em vez ele atacar a nossa fortaleza, contentou-se 

. em levantar outra na margem opposta, com algumas peças 
de artilharia, que pouco fez ; e vendo j oão Fernandes 
Vieira que quasi nada consegnia alli, guarneceu a forta
leza com a gente necessaria e retil'ou-se para o Anaial 
com o seu terço. 

CCCLXI. El·rei D. João IV, tendo noticia das riquezas 
aurifm as do rio A o·uaJ-ico ou do Onro, mandou que do 
Mara11bão foss explorai-o Bartholomeu Barreiros de Ata
byde, o qual e:l:l'ectivamente partiu. em 1647, acompanhado 
elo reJjgjow carmelita Fr. José de Santa Thereza, muito 
pratico na língua elos gentios, não dando resultado a 
exploração emprehenclida. 

CCCLXII. Chegando ao Arraial a noticia que os hol
landezes tinham r.·ommetticlo, no primeiro dia elo anuo ele 
1648, grande mortandade nos moradores da Parahyba do 
Norte, não poupando idades nem sexos, chegando á in
famia e crueldade ele prostituir as mulheres com os índios 
e depois as apunhalarem, esquartejarem e commetterem 
todo o genero de desatinos, moveu ao heroe gover
nador Henrique Dias, sem perda de tempo, marchar para 
a Parahyba elo Norte, :.~com o seu terço, afim de tomar 
vingança contra esses canibaes. 

CCCLXIII. Na terça-feiTa, 6 de Janeiro ele 1648, Hen
rique Dias com o seu terço levam de assalto uma casa 
forte dos hollandezes em Grraraizos, na Parahyba do 
Norte, e passa a guarnição á espada, não poupando 
sexo e nem iclarle. Antes do assal to, a mulher do com
mandante que o acompanhava pega no bastão do go .. 
vernn.dor Henrique Dias, e olhando paTa os soldados, 
atira-o para dentro da casa forte e lhes diz:- Q~tem 

quize1· o com1nandante vá buscal-o lá dent'l·o. E quaes 
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le.ões esfaimados, acommettem o forte e o tornam aos hol, 
landezes, passando tudo a ferro . 

CCCLXIV. Com o grande reforço, que o general Segis
rnunç1o recebeu em Fevereiro, ficou muito animaeto ; mas 
em Abril, o mestre de campo Francisco de Menezes, pre
venido como c~stava, passou mostra no arraial pernambu
cano ás forças que tinha, e achou q1:1e possuíamos tres mil 
e duzentos homens ele peleja; sendo oitocentos elo terço de 
João Fernandes Vieint; setecentos e cinuoenta Cto de 
André Vic1al ele Negreiros; trezentos e cincoenta do terço 
ele D. Antonio Filippe Camarão ; e trezentos do ele 
Henrique Dias. 

No domingo, 19 ele Abril deste anno de 1648, sahiu o 
general Segismunclo do Recife á frente de sete mil e Ctu
zeutos combateutes e seis peças c1e artilharia, inclusive 
trezentos homens ele mar, commandados pelo coronel 

· Brinck. Os pernambucanos, deixando a fortaleza elo Ar
raial com alguma guarnição, marcham em numero c1e dons 
.mil e quinhentos combat~tes para os montes Guararapes, 
onde se fortificaram. O general Segismundo, no mesmo dia, 
chega com o sen exercito ás proximidades do nosso, 
perto elos montes; e o mestre de campo Francisco de 
Menezes, mandando qi.Hõttro companhias cmTegar sobre 
o inimigo, dá o signal do combate a uma hora ela tarde ; 
foi elle vigoroso e sangninolento, sendo João Pernan
c1es Vieira e Henrique Dias elos primeiros que, intestando 
os seus terços com a grande força dos hol1anc1ezes, os puze
ram em debanc1aaa. A batalha durou cinco horas ; e rom· 
pendo os nossos por entre os inimigos ganharam a victo
ria: :ficando mortos no campo mil e cluY.:entos homens, entre 
os quaes muitos officiaes e o coronel Henrique Hus, grande 
numero ele feridos e prisioneiros, entre os quaes entrou o 
coronel Kever. Desbaratado o exel'cito flamengo, toma
ram-lhe a artill.taüa, t0c1a a bagagem, trinta e uma 
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bandeiras e o estandarte elo general Segismu.ndo, com as 
armas das provincias unidas da Hollanda. 

A batalha foi dada nas fraldas dos montes (fuararapes; 
e o general Segismunc1o, apesar de ferido em uma perna, 
nessa mesma noite com o resto dos seus combatentes, re
tirou-se para o forte do Barreto, levando os feridos que 
pôde, pela precipitação da fuga. 

Os pernambucanos perderam no combate oitenta e qua
tro mortos, e ficaram feridos cerca de quinhentos homens. 
O general Segismundo com os que escaparam entrou no 
Recife no dia 20 ; e no clia 21 voltaram para o ArraiaL No 
dia seguinte um offi.cial hollandez veiu pedir licença para 
enterrar os mortos e dar pezames pela morte de João Fer
nandes Vieira ao que lhe respondeu o mesmo Vieira que 
dissesse a Segismundo, que elle vivo era o açoite dos hol
lanc1ezes, melhor o seda agora tendo msuscitado. (Vid. a 
narrativa desta batalha no ValeToso L~tsitano e no Oas
tTioto.) 

CCCLXV. Os chefes do exercito pemambucano, na 
quinta-feira 13 de Fevereiro de 1648, mandam Paulo da 
Cunha á Bahia comprimentar o governador geral Antonio 
Telles da Silva, conde de Villa Pouca de Aguilar, e pedir
lhe soccorros, no que foram bem recebidos na pessoa ele 
Paulo da Cunha e satisfeitos nos seus desejos. 

Neste mesmo mez chega ao Recife utna esquadra de 
sessenta navios, com seis mil hDllanclezes de tropa de 
terra e mar, para auxiliar as forças de Segismundo em 
Pernambuco. A presença desta esquadra não amedrontou 
os chefes brazileiros do nosso exercito. · 

CCCLXVL A igreja de Santo Antonio Além elo Carmo, 
da cidade elo Salvador e Bahia de Todos os Santos, roi 
elevada á matriz em 1648, pelo bispo D. Pedro da Silva. 
A ermida primitiva da qual dei noticia, e com o tempo se 
arruinou, edificada ao norte elo convento do Carmo, foi 
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ele novo construída, ficando com a denominação ele igreja 
ele Santo Antonio Além elo Carmo. 

CCCLXVII. O a.ngmento da população holla,ndeza no 
Recife fez escassear os generos alimentícios, obrigando os 
flamengos a comerem carne de cavallo, ratazanas e o mais 
que encontravam. O Recife é bombardeado pelos pernam
bucanos ; e logo depois é enviado á Lisboa o padre Manuel 
do Salvador á communicar a El-rei D . . João IV os trinm
phos das nossas armas .contra os hollanclezes. 

CCOLXVIII. O coronel Brinck, á. frente ele dous mil 
homens, indo atacar a posição de Henrique Dias, foi der· 
rotaclo no dia quinta-feira 21 de Maio1 sendo perseguido 
pelas nossas forças até o luga.r do Barreto ; acontec<mdo o 
mesmo ao orgulhoso Segismundo, no dia 18 de Agosto do 
mesmo anno. 

Qnanclo triumphavamos tão ga.lharclamente das for
ças :f:l.amenga.s, chega ao arraial do Bom J esns, no dia se
gunda-feira 24 de Agosto, o mestre de campo Francisco de 
Figueirôa, com um reforço de quatrocentos homens envia
dos da Bahia por Francisco Barreto de Menezes, gover
nador geral do Estado. 

COCLXIX. Alguns mezes depois da victoria que os in
dependentes alcançaram nos montes Guararapes, neste 
mesmo anno de 1648 falleceu no Arraial Novo, de enfer
midades adquiridas na guerra1 que tennina,ram por uma 
febre perniciosa, o famoso heroe índio, D. Antonio Filippe 
Camarão, com geral sentimento de todos ; porq ne era 
arriado, admirado e respeitado por sua bravura e lealdade ; 
sendo sepuHado na capella elo Anaial Novo, e cond11zido 
o seu corpo pelos companheiros de snas glorias milHares. 

COCLXX. O general Segismunclo, tendo sido derrotado 
na quarta-feira 15 de Agosto, em Pernambuco, vendo que 
a fome persegnia o Recife, .i nlgou buscar soccorros, e no fim 
elo anuo de 1648 :~;>arte elo Recife com a esquadra flamenga 
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para a Bahia, e desembarcando a sua força no reconcavo, 
assolou e roubou ; voltando carregado de haveres e de 
mantimentos de que tanto careciam no Recife. No entanto 
os pernambucanos viviam fartos e abundantes, porque nos 
intervallos dos combates se empregavam na cultura das 
f6l'tilissimas terras de Perliambuco. 

CCCLXXI. Os pernambucanos, desejando perpetuar a 
lembrança de sua glol'ia, mandaram retratar uma de suas 
batalhas ganhas, em 1~ de Abril de 1648, aos hollandezes, 
nos pequenos montes Guararapes, distantes quatro leguas 
ao sul e para o interior do Recife. Este quaclro memora
vel foi mandado collocar na parte inferior do côro da ca
pell a de N . S. da Conceição dos Militares. 

Os jesuítas :fizeram igt1almente retratar as victorias ga
nhas na B:a,hía contra os hollandezes, e collocaram os 
gra.ndes paineis nas v~stas sal::ts de estudos do collegio de 
instrucçã.o que possuíam no gmnde edificio à.a rua do Ma. 
eiel Debaixo, os quaes foram mandados arrancar e destruir 
pelo ba,charel Alves dos Santos, quando alugou aquelle 
gmnde edi:ficio para estabelecer collegio. 

CCCLXXII. Para.naguá é fundada por Theodoro Ebano 
P(~reira, em 29 de Julho de 1648. A primeira eleição para 
juizes ordinarios e vereadores da camara foi a 25 de Dezem-. 
bro do mesmo anuo, por provimento do Dr. Raphael Peres 
Pardinho. 

Começou a funcci.onar a camara em 1649. 

Foi elevada á cidade pela lei provincial de 5 de Feve
reiro de 1842, e dista da capital dezasete leguas. E' bonita 
cidade e com ruas mui largas. 

CCCLXXIII. O valente D. Antonio F ilippe Camarão 
era :filho de um chefe índio Pitaguara, do Rio Grande do 
Norte, nasceu na aldeia de seu pai, depois do meado 
do seculo XVI; recebendo no berço o nome de Poty 
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( O:rumarão ) . Distincto por s11n ptudencia é bravura, 
~:~uocedeu a seu pui na chefançu dos jndios c1e sua nação. 
Em 1607 o pl'ovincial dos jesui.tas, padte Fernão Cardin, 
enviou ao Ma.mnhl1o c1ous missionarios pa.ra as missõ<=ls 
do no1·te; o pac1n~ Francisco Pinto e o padre Luiz Fi· 
gueira, os quaes, partindo do Récife a pé, fornm a Pa· 
rahyba, e atravessando o Rio Grande foram bem aco
lhidos pelo capitã.<;> do presídio, Jeronym o de Albu
querque. Acompanhavam-nos alguns indios christãos das 
naÇÕêS Ta'bojo?·a, Piíig~tants e Pupinambás / e o.s Pi · 
tigual'as os encaminhando a aldeia chefe, foram bem 
recebidos c1o respeitavel Poty, em cuja aldeia pregaram 
o Evangelho, levantaram igreja e baptisaram a muitos 
índios, :ficando o che:fe Poty muito amigo dos padres 
e principalmente elo pach'e Francisco Pinto. Dahi se
guiram por terra os missionarios em bnsea do Cead., 

. é encontrando um. chefe indio ela nação Pitignara, cha· 
mado Amanai, que muito se affeiçoou aos missiona
rios jesuítas, e elles, aproveitando de tanta benevolencia, 
abriram missão e fun.daram igreja perto ao J aguaribe. 
Seguiram para a sena do Ibiapaba. e ahi, depois de fun
darem. a :missão Çl.o Ibiapaba, pregando o Evangelho, ao 
romper do dia 11 de Janeiro de 1608, uma grande porção 
de índios da. nação Taca1·i;j1.lS, inimigos dos padres, che
gados a :palhoça em, que estava o pad1·e Francisco P into 
descarregam panca.das com uma grossa maf'Jsa de mn,deim 1 

chamada Juia ( páo de matar) com cn;jas pancadas par
tiram-lhe o craneo, quebraram-lhe os queixos, arranca· 
r-am-lhe os olhos, e lhe expuzeram o corpo á voracidade 
das feras e aves de rapina. Isto feito, vão a morada do 
padre Luiz Figueira, que milagrosamente pôde escapar. 
Retirados os Tacarij us, o padre Luiz Figueira com algnns 
índios que el)oaparam da mol'te metteram o cadaver 
do padre Francisco Pinto em uma tede, e o foram 
sepultar ao pé de utn monte, lláJ rai~ da, serra do Ibia-
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pnba, com inspecção, e :sobre a sepultura :fizeram uma 
cas::L e puzeram diversos signaes para se não perder 
a rnemoria do local1 oondtlzinclo para o collegio da 
Bahia o pesado páo ensanguentado com que o índio 
ba1'baro matou o santo padre Francisco Pinto, cujo páo 
foi conservado como relíquia até o anuo ele 1624, em 
q ne os hollandetes o destl'Uiram na Bahia. 

Por esses tempos ( 1607 ·e 1608) o Ceará ardja por 
grande. secca e os indios Tubayaras e Pitaguaras que 
muito acreditavam na santid:.tde do -padre Francisco 
Pinto a quem chamavam c1e Abuná ( bemfeitor), va
lendo-se delle appateceram as chttvas, e então cres
cendo a fé, sempre que necessitavam de chtwas, reu
niam-se em redor c1a sepultura e pediam- Pai Pinto 
dá-nos chuva~ e ellas appareciam; e quando eram muitas 
vinham pédir-lhes sol. 

Os índios 11abayaras da sena, depois ÜP saberem da 
l:llorte crnel c1o padre Francisco Pinto, a quein cha-

. mavam de Pai Pinto, choraram inconsolavelmente, e ar
mados em guerta buscaram os TacaTi,j'lb8 na sna pro 
pria aldeia, e dando-lhe um apertado cerco ao romper 
do dia mataram toda aqnella nação sem deixar um só. 

O pa,dre Luiz Figueira voltou para conduzir os ossos 
do seu companheiro para o collegio da Bahia; mas os 
indios não consentiram. 

A fama dos prodjgios que Deus ob:ravn por inter
venção do padre Fmncisco Pinto, se divulgando entre 
os selvicnlas, sa.bendo o chefe índio Poty ( Camarílo) 
muito amigo elo padre Fmncisco Pinto, das aldeias 
do Jagttn.ribe, onde estavam os ossos do padre Pinto1 pas . 
sou ordem para que todas as aldeias se reunissem e em 
grande gala fossem celebrar, a seu uso, as exequias do 
defunto ( Abuná) bem feitor, com o continuo choro de 
tres djas, a que chamam Oapi?·on, e com o cerimonial. 

O chefe Poty (Camarão) mandou edificar uma igreja 
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em J ag!laribe, melhor que a an.tiga, para nella depositar 
os ossos do padre Francisco Pinto, e ordenou que todos 
os annos, naquelle dia, os índios de todas as aldeias, em 
procissão, armados de cruzps e os ela aldeia onde estava 
a igreja fossem todos os dias dar ao padre Pinto o 
jand'i-coema (o bom dia) e se retirou com os seus subditos 
para a sua aldeia chefe no Rio Grande do Norte. Onde 
foi a aldeia chefe do índio Pol;y (Camarão) não dizem as 
chronicas manuscriptas dos jesuítas, que li e que extratei 
na minha OorogTaphia I-IistoTica. · 

O que sei, porqlle ellas referem, é que mais tarde pas· 
sando pela aldeia do chefe Poty \Camarão) os jesuítas 
padres Diogo Nunes e Gaspar de Sã~ Peres, o chefe 
Poty pediu a elles, que o bap.tizassern com as solemni
d.ades que pedia o seu caracter de principal, o que teve 
lugar no domingo de Paschoa do anuo de 1612, princi 
piando no sabbado as dausas, as cantarolas ao som de 
instru:rp.entos e outras cousas analogas. 

No domingo, o chefe Poty (Camarão) com os seus 
ricos adornos e todos os mais vestidos de gala, seguido 
de grande acompanhamento, foi na igreja ba.ptizado, rece
bendo neste acto o nome de Antonio: ao qua.l ajuntou o 
appellido de Camarão ; e h~.vendo d' entre as mulheres 
que tinha, a mais do seu agrado, a tomou por esposa a 
face da igreja, despedindo as outra:s. 

Desde esse dia tornou-se o chefe inclio Potiguara um 
verdadeiro amigo e fiel alli.ado dos portuguezes, dando 
provas da sua dedicaeão, vindo em 1630 á frente de grande 
numero de índios soccorrer e aiudar a Mathias de Albll· 
querque contra os invasores hollandezes, de Pernam
buco, apresentando-se no arraial do Bom Jesus. 

Serviu dezoito annos com invejavel fidelidade e dedi· 
cação; sendo geralmente estimado, não só por sua gravi
dade e prudencia como por seu valor e intrepidez: mqs-
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trando nas innumeras acções em que entrou os dotes 
de um verdadeiro general. 

Foi mestre de campo general de um terço de índios; e 
os trazia tão disciplinados e obedientes, que podü1m ser
vir de modelo aos corpo,s mais bem amestrados na 
guerra. Filippe IV deu-lhe o habito ele Christo e o 
titulo de Dom, e foi por isto, que elle em manifes ·· 
tação ao sen reconhecimento juntou ao sen nome ele 
baptismo o do soberano, chamando-se de então em 
diante D . Antonio Filippe Camarão. Era muito reli
gioso, ouvia missa todos os dias e resava o oflicio ele 
Nossa Senhora, e falleceu como um verdadeiro christão 
em 1648, no Arraial Novo, em Pernambuco, pranteado 
de todos. 

CCCLXXIV. No domingo, 17 de Fevereiro ele 1649, é 
empossado Luiz de Magalhães, do governo elo Estado 
elo Maranhão, por ter fallP-ciclo o governador Feliciano 
Coelho. 

CCCLXXV . Os hollanclezes não se podiam francam ente 
mover no Recife, por causa elo cerco em que permaneciam ; 
tentam nova acção contra os pernambucanos no dia 18 de 
Fevereiro de 1649 (cl ez mezes depois da primeira batalha 
elos Gnararapes), e· o general Brinck, á frente de cinco mil 
homens escolhidos, com possante artilharia, sahe elo 
Recife e vai acampar·se em um dos montes Guararapes ; 
e o general Francisco Barreto, com os chefes brazileiros, 
marchando sobre elles com um exercito ele dous mil e 
seiscentos combatentes, :foram tomar posição na fralda 
elo monte, durante a noite desse dia ; e no seguinte (19 de 
Fevereiro) pela manhã, travaram tão incarniçada peleja, 
que por :fim, desanimando os hollandezes, :ficaram ven
ceclores os pernambucanos, morrendo o general Brinck, 
varado por uma bala de arbilharia, lançada por essa for- · 
tificação já renclida pelos nossos. Na fuga os hollandezes 
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deix:aram seis peças de artilharia, dez bandeiras e toda 
a bagagem. A mortandade foi gra,nde, bem como o nu· 
mero de feridos ; do nosso lado não foi menor o estrago, 
sendo feridos muitos officiaes valentes, e entre elles o 
mestre de campo Henrique Dias. Muito se distiguiu na 
acção o in trepido ge:Geral João Fernandes Vieira. 

No dia seguinte, o gent:Jral Segismundo mandou pedir 
ao chefe pernambucano suspensão de armn.s para enterrar . 
os mortos. Os fiamengos não se atreveram mais a entrar 
em batalha, ·apenas houveram durante esse anno de 1649 
dons encontros em 25 ele Agosto, nos Afogados, e nas 
Salinas em 15 de Dezembto; nos quaes foram os flamengos 
derrotados. 

O C C LXXVI. Na sessã0 do dia, sabbado 4 ele Setembro 
de 1649, a camara municipal do Rio de Janeiro, para fa
vorecer e sooega,r os moradores da cidade, :fix:a o l)reço dos 
generos de primeira necessidade, que a avareza dos mo
nopolistas tinha elevado a seu arbítrio de preços . .. A. pipa 
de vinho de sessenta carradas valerá quarenta mH réis ; 
o bacalháo cincoenta réis a libra, e assim por diante os 
demais generos de consumo. . 

CCCLXXVII. Havendo-se organisado em Portugal a 
companhia do commercio da Inclia em 1624, por carta 
regia de 10 de Dezembro, provisão de 5 de Março de 
1025 e alvará de 2 de Dezembro de 1626, sendo . extincta 
estu, companhia e incorporada no conselho da fazenda, 
por carta regia de 13 de Abril de 1633, e então offereGJendo 
o commercio do Brazil com Portugal grandes vantagens, 
os ·capitali~tas de Lisboa com o desígnio de proteger o 
credito ele navegação e commercio, organisar::tm uma asso-

. ciação commercial para este fim, com a administração da 
companhia geral do commercio do Brazil, e solicitando-se 
autorisação legal, foi-lhe conceclida esta por alvará de 
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10 de Março de 1649, a qual durou até que o alvará do 
1.0 de Fevereiro c1a 1720, extinguiu. 

A primeira frota, commandada pelo almirante Pedro 
Jacques de Magalhães, sahiu de Lisboa no dia 4 de No
vembro de 16L17 e chegou á Bahia no dia 20 ele Dezembro 
elo mesmo anno. No anno de 1750 chegou a segunda 
frota i :Bahia. 

CCCLXXVIII. O convento ele S. Francisco, na margem 
esqueTC1a do rio Paraguassú ua Bahia, foi fundado a 
1)eclido dos moradores elo Igna pe, Maragogipe e dis
trictos circumvizinhos, cuja construcção foi terminada 
em 1649. Foram os encarregados da fundação Fr. Antonio 
ele Santa Clara, Fr. Pacifico ele Jesus e o leigo F . Jorge. 

CCCLXXIX . Tendo fallecido Feliciano Coelho de 
Carvalho, governaclor do Estado elo Maranhão, foi no
meado para substituH-o Luiz de Magalhães, o qual tomou 
posse da administração ela capitania, ua cidade ele S. Luiz, 
a 17 de Fevereiro de 1649. 

CCCLXXX. Computo ecclesiastico. Anreo numero 17; 
cyclo solar 7; epacta 27; letra dominical B. 

CCCLXXXI. Martyrologio. Domingo de paschoa 17 ele 
Abril; dia 1. 0 de Janeiro sabbado ; indicação romana 3; 
período J uliano 6, 363. 

CCCLXXXII. Pela organisação das milicias e regi
mento dos gorvernaclores, ele sexta-feira 1. 0 ele Abril ele 
1650, os capitães-mores passaram a commundar as or
denanças. Os capit.ães-mores A o:ffi.ciaes do Brazil eram 
regidos pelas provisões de 31 de Abril de 1739 e de 
12 de Dezembro de 1749 ; resolução de 27 de Junho 
de 1757 e a de 30 de Abril ele 1758. Lei de 1 O de Se
tembro de 1611 e alvarlli de 6 de Agosto de 1616. Os 
capitães-mores muito depois de sua creação eram pro
postos pelas camaras, em virtude do alvará de 18 ele 
Outubro de 1709. 
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Pela. resolução de 21 c18 Julho de 1757, decreto de 7 
· de Agosto de 1796, a milícia auxiliava a tropa de linha. 

CCCLXXXIII. D . João IV persistia em. não proteger 
a questào brazileira contra os hollandezes, ficando a 
capitania de Pernambuco entregue a seus proprios re· 
cursos; mas o patriotismo pernambucano não desanima, 
sendo raro o dia em que não houvessem confl.ictos contra 
os inimigos flamengos. 

O supremo conselho da Hollanda, vendo que nada 
conseguia com a conquista de Pernambuco, deixa de 
mandar soccorros, o que causou desanimo nos hollan
dezes do Recife. 

CCCLXXXIV. João Rodrigues de Vasconcellos e 
S01,1za, conde do Castello Melhor, nomeado em 2 de 
Outubro de 1649 governador geral do Brazil, chega á Ba
hia, na frota de Pedro J acques de Magalhães, no 1 dia 20 
de Dezembro do mesmo anno, e toma posse da admi
nistração geral no dia 7 de MaJJço de 1650, apresen
tando antes a carta de levantamento de homenagem 
ao seu antecessor, concebida nestes termos: 

" Conde, amigo. - Eu El-rei vos envio muito saudar, 
como aquelle que amo. Tendo respeito aos merecimentos 
e serviços de João Rodrigues de Vasconcellos e Souza, 
conde de Castello Melhor, do meu· conselho de guerra, 
hei por bem provel-o no governo desse Estado, na 
f6rma da patente que delle lhe mandei passar, e que 
elle vos mostrará com esta minha carta ; encommendo
vos que, logo que ahi chegue, lhe façais entrega do 
dito governo, e lhe deixeis st>rvir e executar, na 
fórrna que contém na dita patente, escripta em Lisboa 
a 2 de Outubro de 1649. -Rei. -Para o Conde de 
Villa Puuca. " 

O conde de Castello Melhor governou o Brazil até 
o dia 4 de Janeiro de 1654, em que foi substituído. 
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No seu governo ap1)areceu a carta regia de 2 de De
zembro de 1650, determinando que, . no arsenal de ma
rinha da Bahia, se construísse todos os annos um galeão 
de 700 a 800 toneladas. 

Installou·se de novo o ti·ibunal de relação ela Bahia, 
supp!'imido por Filippe III de Hespanha, e foi con
struido o Forte elo Mar em virtude da carta regia de 
4 de Outubro de 1650, pelo receio de nova invasão 
hollandeza. · 

CCCLXXXV. Apesar de tantos esforços para expelJir 
os hollandezes que se acha va.m senhores da capitania 
de Pernambuco, D. João IV a abanc1ona. O Brazil só 
era considerado pela metropole como emporio de riquezas 
naturaes, e como a oppressão hollaudeza não permitia 
abastecer o thesouro regia, foi abanc1onado Pernambuco 
em 1651, a seus proJ?r'Íos recursos. 

CCCLXXXVI. Computo ecclesiastico. Aureo numero 
18 ; cyclo solar 8 ; epacta 8 ; letra dominical A. 

CCCLXXXVII. Domingo de paschoa 9 ele Abril ; dia 
1.0 de Janeiro domingo; inclição romana 4; período Ju
liano 6, 364. 

CCCLXXXVIII. No dia 5 de Janeiro de 1651, o geneml 
Francisco Barreto fez marchar o sargento.mór Antonio 
Dias Cardoso á frente de quinhentos homens para o Pe· 
nedo, afim de bater os hollandezes, que para o rio de S. 
F:rancisco tinham ido em uma frota para se apoderarem 
da povoação ; ma::; sabendo os fiamengos da grande força 
que havia contra elles, voltaram para o Recife; Dias Car
doso, depois de alguma demora, não :·. :.ando inirrdgo, 
voltou para o anaial, trazendo bast.,nte provimento para 
o exercito pernambucano. 

No dia 16 d.e Julho c1o mesmo anno de 1651, o capitão 
J oào Barbozrt :?i::~o, com trezentos homens, foi ao Rio · 
Granel e do ::. ~ urte, e depois de q ueima.r as fortificações hol-
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landezas e saquear o que encontrou, voltou ao an'aial de 
Pernambuco, conduzindo oitenta e iires prisioneiros entre 
:flamengos, índios e negros, e algum gado que pôde arre
banhar para fornecimento do exercito pernambucano. 

CCCLXXXIX. A. povoação de Guaraiiinguetá, situada 
á margem direita elo l'io Parahyba, e trint~ e seis leguas 
distante ela cidade ele S. Paulo, foi fundach pelo capitão 
Domingos Leme da Costí.l,, no anno de 1851, cuja igreja 
matriz é dedicada a N. S. do Rosario. Foi elevada á villa 
a 13 d.e Fevereiro dé 1657 pelo capitão-mór Dyonisio da 
C os ta ; e elevada á cidade pela lei provincial de 23 de J a
neiro de 1841. Tem casa de carnara, cadêa, casa de rniseri
cordia, um hospital, pertencente á irmand~de do Senhor 
dos Passos, e cemiterio. E' agricnltora e criadora em se11. 
município, sendo a sua producção mui rendosa, etc. (Vicl 
Apont. hist. de Azevedo Marques.) 

CCCXC. O capitão Fnincisco Dhs Velho Monteiro, 
com sua família, um aggregado, homem branco, de 
nome José Tinoco, sna mulher, um filho e dnas filhas, 
c1ous frades e quinh~ntos indios domesticos seguiram de 
S. Paulo á instancias e coadjuvação do governador do 
Rio de Janeiro, Salvador Oorrêa ele Sá e Benevides, para 
povoar a ilha de Santa Catharina. Tomam conta da ilha e 
fundam a povoação e uma capella dedicada á Nossa Se
:ç.hora do Desterro, no mesmo local onde hoje existe a 
cidade do Desterro. 

O nome de Santa Catharina daclo á ilha, antiga ilha dos 
Patos, provém de haver Martim Affonso de Souza, na 
viagem de e;x.ploraç~o do Rio da Prata., avistado a dita 
ilha no dia 24 de Novembro, em q Lle a igreja romana ce
lebra a festa consagrada a essa santa. 

D. João IV, em 1654, fez doação c1~L ilha e territorio 
opposto ao povoador Francisco Dias Velho Monteiro. Em 
1655, o capitão Prancisco Dias Velho Monteiro, quando 
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trabalhava no seu estabelecimento foi morto pelo corsario 
Roberto Lews em 1652. Por este triste acontecimento a 
ilha de Santa Catharina :ficou deserta ; mas em 1692 João 
Felix Antunes, com sua familh e duzentos e cincoenta 
açorianos e madeirenses deram de novo começo á povoação 
da ilha, sendo ajudados pélos moradores da Laguna, cuja 
povoação foi Dntes fundada, lJOr Domingos Peixoto de 
Brito. 

CCCXCI. Computo ecclesiastico. Anreo numero 19; cy
clo solar 9 ; epacta 19 ; letra dominical G. F . 

CCCXCII. Martyrologio. Domingo de lJaschoa 31 de 
Março ; dia 1. o de Janeiro segunda-feira ; indicação ro
mana 5; período Juliano 6,365. 

OCO XCIII. A freguezia do Salvador, do cura to da Sé, foi 
creada em 1552, pelo bispo D. Pedro Fernandes Sardinha. 

A freguezia de S. Jorge dos Ilhéos foi creada em 1856. 
A freguezia de N. S. da Assumpção de Camamú foi 

Cl'eada em 1560. 

fJCCXCIV. O marquez de Montalvão, D. Jorge de Mas
carenhas, primeiro vice-rei do Brazil, falleceu no dia 1. o de 
Janeiro de 1652, nn, prisão do . castello de Lisboa, onde já 
havia estado preso, com mulher e filhos por infiel au rei, 
e conhecida a sua innocencia foi solto e restituído nas 
honras; mas depois tornou a entrar para a prisão onde 
falleceu, permittindo-lhe apenas El-rei fazer testamento, 
sendo acompanhaélo pela irmandade da misericordia, de 
que fôra tres vezes provedor. 

CCCXCV. D. Luiz de Almeida Portugal veiu ao Bra
zil no posto de mestre de campo de um terço da guarni
ção na armada contra os hollanclezes em 1647, com o 
general Antonio 'l'elles de Menezes, conde de Villa Pouca; 
e sendo nomeado governador do Rio de Janeiro, por carta 
regia de 7 ele Setembro ele 1651, tomou posse da admi-

CillWl\TJOA OER.AL SEC. XVI. - 23 
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nistração em 1652. Durante o setl governo bem pouco 
fez de util á cidade e á capitania; e tendo ele retirar-se sem 
successor de nomeação regia, ficou intf:lrinamente .substi
tuinc1o-o Thomé Corrêa de Alvarenga. 

CCCXCVI. Em -virtude de uma representação elos rnv · 
Ta dores do Pará, El-rei D. João IV, pela resolução de 25 
ele Fevereiro de 1652, supprimiu o governo geral do Mara
nhão, e dividiu em dons estados ou ca}JÍtanias o Pará do 
Maranhão, com jurisclicção independente uma da outra, 
sendo nomeado Balthazar de Souza Pereira para governar 
o Estado do Maranhão, o qual não consta que assumisse 
o cargo. 

O governo dos capitães.m6res sem obediencia ao do Ma
ranhão foram tres e durou até 1655. 

O 1.0 capitão-mór foi Ignacio do Rego Barreto. 
O 2. o capitão-m6r interino foi o sargento-m6r da mesma 

capitania Pedro Teixeira, que tomou posse elo . cargo em 
30 de Março de 16154, e fallece:u no dia 8 ele Maio do anno 
seguinte. 

O 3. 0 capitão-mór interino foi o ca,pitão Ayres ele Souza 
Chichorro, que tomou posse em 10 de Setembro do mesmo 
anno. 

CCCXCVII. D. Pilippe III, tendo mandado crear em 
7 de Março de 1609 o -tribunal da relação da Bahia., foi este 
supprimiclo em 5 de Abril de 1626; mas El-rei D. João IV, 
julgando ser esse tribunal inclis}Jensavel no principado do 
Brazil, em bem ela justiça elos povos o mandou restabelec('ll' 
em 12 ele Setembro de 16152, e passou a fnnccionar na parte 
de uma casa da irmandade da misericordia, a qual parte 
foi comprada no dia 17 de Janeiro ele 1750 por um conto 
e seiscentos mil réis, compra, que foi approvada pela pro
visão cie 5 de Outubro de 1650. O regimento ela relação 
tinha a mesma data ·do dia 12 de Setembro c1e 1652. O go
vernador geral João Rodrignes de Vasconcellos e Souza, a 
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quem tocava à presidencia do tribunal, tomou posse do 
lugar no dia 13 el e Maio do anuo segtdnte de 1653. 

CCCXCVIII. O general Franci::;co Barreto, tendo noticin 
que os hollandezes tinham grande porção de páo· brazi l 
para conduzirem -para o Ri-:!cife e ser dalli exportado pam 
a Hollan(!.a, e que mandavam viveres para ::;ustento do.; 
flamengos da praça elo Recife, enviou no dia 20 de Maio 
c1e 1652 para o Rio Grande o sargento-mór Antonio Dia::; 
Cardoso com quinhentos homens, e este a.lli chegando, 
destruindo tudo o que e wontrou po3rtencente aos hollan
dezes, voltou ao anaial. Antonio Dia::; Cardoso com a sua 
for<;a fielmente cumpriu as ordens que recebeu. 

CCCXCIX. A 11ovoação ele Jacarehy, na província de 
S. Paulo, na margem direita elo rio Parahyba, foifundach 
por Diogo de Faro e Souza em 1652. A sua igreja matriz 
é dedicada á N. S. da Conceição. 

CD. Computo ecclesiastlco . . Aureo numero 1 ; cyclo so· 
lar 10 ;. epacta 1 ; letra dominical E. 

CDI. Martyrologio. Domingo de paschoa 13 de Abril; 
dia 1 de Janeiro qun.rta-feira; indicação romana 6; perioclu 
J uliano 6,366. 

CDII. O padre João de Almeida, filho de pais catho 
Jicos, nasceu em Londres, criou-se em Portugal, e se pas· 
sando para o Brazil entrou na companhia ele Jesus e foi 
mil::lsionario de grandes virtudes, e com oitenta e clous an 
nos de idaue e setenta e um de roupeta falleceu no dia 2·1 
de Setembro de 1653, senclo sepul taclo na jgreja elo collegi(! 
do Rio à.e Janeiro. 

CDIII. Na terça-feira, 11 ele Março de 1653, os hollancle
zes, command.aclos pelo genel'al Segismundo, indo atacar <• 
Est~Lncia do Aguiar, em Pemambuco, suppondo estarem 
os brazileiros eles prevenidos, foram vigorosamente batidos 
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e del'l'otados pelos capitães Affonso de Albuquerque e 
Paulo Teixeira. 

Na quarta-feira, 14 de Maio do mesmo anno, lavra-se na 
villa de S. Vicente a escriptura estipulando as condições 
sob as quaes os padres da companllia de Jes us, expulsos 
ela capitania de S. Paulo em 1640, eram nella de novo 
admittidos. 

João Fernandes, homem pardo, natural ela ilha ch Ma
deira e muito rico, adquirindo terreno, edificou a sua 
custa., na ciclacle do R io ele Janeiro, a igreja. ele N. S. do 
Parto, de quem era muito devoto. 

A frente ela igreja era na face da rua, hoje dos Ourives, 
cujo ftontespicio foi demolido, e a 11orta principal do tem
plo fechada, sem razão ele ser. Ninguem me soube cUzer 
o motivo ela mudança da entrada para o templo peh1 rna 
de S. José, antigarua do Parto. 

O recolhimento que nessa igreja se creon foi fundado 
pelo bispo D. Fr. Antonio elo Desterro, em virtude de um 
legado ele quarenta mil cruzados que deixaram para obras 
pias em 1758. 

CDIV. O templo dos terceiros ele S. Francisco ela Peni
tencia do Rio ele Janeiro principiou em 1653, elo lado es
querdo elo convento, em terreno compraclo ao mesmo 
pela quantia ele cincoenta 1nil réis; mas não continuaram 
a.s obras por desavenças que appareceram em 1716. 

CDV. Computo ecclesiastico. Aureo numero 2 ; cyclo 
solar 11; epacta 12; letra dominical D. 

CDVI. Martyrologio. Domingo de paschoa õ de Abril ; 
dia 1 ele Janeiro quinta-feira; indicação romana 7; período 
J uliano 6, 36'7. 

CDVII. Manda vossa magestade, por carta de '7 de Ju
lho de 1.653, que faça pagar a Fernão da Silveira quinhen
tos e sessenta mil r éis, que a fazenda de vossa magestacle 
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ha dias lhe está devenc1o, e para este pagamento me valha 
elos ordenados do bispo deste Est::tdo, visto não o haver 
ho;je nQlle, ou de outro e:ffeito que ha;ja mais prompto. 

A fazenda de vossa magestade está tão alcançada que 
não tem havido lugar pam se lhe dar satisfação sem se 
faltar n. outras cousas necessarias do seu real serviço, por 
cujo respeito até agora não tem obrado; só se lhe fizeram 
papeis correntes para haver pa.ga~nento, que se lhe fará 
como vossa magestade manda o mais breve que ser possa. 

A' real pessoa ele vossa magestade guarde Deus, como 
seus vassallos havemos mister. Bahia, Fevereiro, 16 de 
1654.-0 conde de Attougnia: BeT?W?"do Viei1·a Ravasao. 

ODVHI. Quasi todos os dia,s, como já disse, havia 
encontros elas nossas armas com os hollandezes, e sen
tia-se necessidade de concluir uma guerra de tantos 

.annos; aeonteceu que no dia 20 de Dezembro de 1653 
fundeasse no porto de Nazareth a esquadra com1Josta de 
clezasete fragatas de guerra, da companhia geral do com
mercio de Portugal com o Brazil, commandada por 
Pedro J acgues de Magalhães, e almirante, o historiador 
Francisco de Brito Freire, que vinha carregar na Bahia, 
e os chefes Francisco Barreto, João Fernandes Vieira., 
e André Vidal de Negreiros, em presença da esquadra, 
entraram em conferencia com o commandante Pedro 
J acq ues de Magalhães e almirante Francisco de Brito 
Freire c os persuadira.m de bloquear o porto de Per
nambuco, emquanto elles com o exercito, apertando os 
hollandezes por terra., commanclados por Segismundo, . 
davam o combate decisivo. 

Pedro J acques levantou ancoras e foi bloquear o 
porto combinado ; e João Fernandes Vieira, á frente de 
dous mil e quinhentos combatentes, no dia 14 de Ja
neiro, marcha sobre o forte das Salinas, e outros ge· 
neraes, to.mando por outros pontos o:ffensivos: dão sobre 
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o imm1go com todo o vigor, e não podendo · os hol
landezes resistir aos combates, as tres horas da tarde 
<lo dia 23 de Janeiro, pediram suspensão c1e armas. 

O conselho sa.premo holl8.ndez, reconhecendo que a 
::-;ua causa estava per<'li.da, propoz aos chefes pernam
bucanos capitulação. No sabbado 24 os commissarios 
regularam os artigos da carlitulação, e na segunda-feira 
as onze horas da noite elo dia, 26 foi ella assignacla e' 
J·actificnda por Francisco Barreto de Menezes, André 
Vidal de Negreiros, João Fernandes Vieira., Affonso c1e 
~l.lbuq uerq ue, o secretario Manuel Gonçalves Corrêa, 
\> ouvidor Francisco Alvares Corrêa, Segismundo van 
. .Jcopp, Gilberto wm, WanderTa1, e o capitão Valao. 

No dia 26 de Janeiro o mestre de campo .João Fer
nandes Vieira, chefe da vangL1arda do exercito, faz a 
r:.ua entrada triumphante no Recife, e tomou posse da 
cidade e fortalezas, c1e mais de trezentas peças de arti
lharia e toda ' a munição ele guerra, em nome ele El-rei 
D. João IV. No mesmo dia o general Francbco Bar
reto de Menezes deu ordem ao mestre de campo Fran
cisco ele Figueirôa para ir tomar conta das praças e 
fortalezas das capitanias elo norte qne estava1u em poder 
dos hol.landezes . 

No dia 3 de Fevereiro do mesmo c;nno de 1654, partiu· 
para Lisboa o mestre de campo .Andl'é Vidal de N e
greiros á levar a El-rei D . João IV a feUz noticia da 
rest~uuação de Pernambuco e daR outras capitanias que 
estavam sob o domínio dos L.ollandezes. 

CDIX. Ca.pitulaçãd assigna.da em 26 de Janeiro ch~ 

L654 (sega.nda-feira) pelas onze horas da noite, peln 
·1ual Vieira no seguint8 dia ( 27 terça-feira) fez sua. 
nntrada, publica no Redf ., e todo o Brazil entrou no
·;ra;mente debaixo do do mini o de D: João IV, rei de 
Portugal. 
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" Assento e eondições com que os :senhores do 
conselho supremo residentes no Arrecife, entrP.gam ao 
Sr. mestre ele campo general Francisco Barreto, go
vernador em Pernambnco, a cidade Mauricêa, Arrecife, 
e mais forças e fortes junto clellas, e mais praças, que 
tinham occupadas na banda do norte, a saber: a ilha 
de Fernão de Noronha, Ceará, Rio Grande, Parahyba, 
Ilha de Itarnara e á : accordado tudo pelos commissarios 
de uma e outra 1 arte, abaixo assignados. 

" § 1. 0 - Que o Sr. mestre de campo general Fran
CÜ!CO Barreto, dá por esquecida toda a guerra, que se 
t em commettido, com os vassallos dos senhores es
tados geraes, das províncias unidas, e companhia occi
dental, contra a n~ção Portugueza: ou seja por mar, 
ou por terra, a qual será tida e esquecida, como se 
nunca houvera sido commettida. 

" § 2. 0
- Tambem serão comprehendidas.neste accordo 

todas as nações de qualquer qualidade, ou religião que 
sejam ; que a todas perdôa, postcJ que hajam sido re
beldes ú corôa de Portugal; e o mesmo o concede, 
no que póde, a todos os judeos, que estão no Arrecife, 
e cidade de Mauricéa. 

" < 3. 0 - Concede a todos os vassallos e pessoas, que 
estão debaixo d.a obedienci.a dos senhores estados ger~es, 
tudo o que fôr de bens moveis, que actualmente esti
verem possuindo. 

" § 4. 0 
- · Concede aos vassallos dos senhores estados 

geraes, que lhes dará de todas a · embarcações, que estão 
dentro do porto do Arrecife, aquellas que forem capazes 
de passar á linha, com a artilhuria, que o Sr. mestre 
de campo general J,Jarecer bastante para a sua de
fensa, da qual não será nenhuma de bronze, excepto 
a que se concede ao Sr. general Segismundo van 
Scopp. 
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" § 5. 0 
- Concede aos vassallos dos ditos senhores 

estac1os gemes, que forem casados com mulheres por
tuguezas, ou ·nascidas na terra, que sejam tratados como 
se fossem casados com flamengas, e que pof!sam leval' 
comsigo as mulheres portnguezas por sua vontade. 

" § 6, o - Concede a toc1os os vassallos acima referidos 
que qnizerem, ficar nesta terra, debaixo da obediencia 
das armas portuguezas i e que no que toca á religião, 
viverão em a conformidacle, em que vivem todos os 
estrangeiros em Portugal actualmente. 

" § 7. o - Que os fortE':S sitiados ao redor do Arrecife 
e ciclade Mauricéa, a saber: o forte das Cinco Pontas, 
a casa da Boa-Vista, e do mosteiro de Santo Antonio, 
o castello da cidade Mauricéa, e das Tres Pontas, o 
do Brum com o seu reclucto, o castello ele S. Jorge, 
o Castello do Mar e as mais casas fortes, e baterias, 
se entregarão. todos á ordem do Sr. mestre de campo 
general, logo que acabarem de firmar este accordo e 
assento, com a artilharia e munições que têm. 

" § 8. o - Que .os vassnllos dos s8nhores estados geraes, 
moradores no Arreci:fe, e cidade de Mauricéa, poclerão fi
car nas ditas praças, no tempo de tres mezes i com tanto 
que entregarão logo as a.rmas, e bandeiras, as quaes se 
metterão em um armazem á ordem élo Sr. mestre de campo 
general, durante os tres mezes, e quando se quizerem em 
barcar (ainda que seja antes dos tres mezes), lh'as darão 
para sua defensa. E logo, juntamente com as ditas forças, 
entregarão o Arrecife, e cidade Mauricéa; e lhes concede 
que possam comprar aos portuguezes, nas ditas praças, 
todos os mantimentos, que lhes forem neceesarios para seu 
sustento e viagem. 

" § 9. o- As negociações e alienações, que os ditos vas
salos 1izerem, emqnanto durarem os ditos tres mezes, serão 
feitas na conformidade acima referida. 
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" § 10.- Que o Sr. mestre de campo general, assistirá 
com seu ex1~rcito, onde lhe parecer melhor; mas fará, que os 
vassallos dos senhores estados geraes, ele nenhuma pessoa 
portugueza sejam molestados nem vexados, antes serão 
tratados com muito respeito e cortezia, e lhes concede que 
nos ditos tres mezes, que hão de e_star na terra, possam de
cià.'ir os pleitos, e questões, que tiveram uns com outros, 
diante dos seus ministros ele justiça. 

" § 11.- Qne concede aos ditos vassallos elos senhores 
estados geraes, levem todos os papeis que tiverem ele 
qualqner sorte que sejam, e levem tambem todos os bens 
moveis, que lhes tem outorgado no terceiro artigo o 
Sr. mestre de campo general. 

" § 12.- Que poderão deixar os ditos bens moveis, 
acima outorgados, que tiverem por vender ao tempo ele 
sua embarcação, aos procuradores que nomearem de qual
quer nação que sejam, que :fiquem debaixo da obediencia 
das armas portuguezas. 

" § 13.- E lhes concecle todos os mantimentos, assim 
seccos como molhados, que tiverem nos armazens do Ar
recife e fortalezas, para se servh·em clelles e fazerem sua, 
viagem ; largando aos soldados, os ele que elles necessi
tarem para seu sustento e viagem ; mas não lhes outorga o 
.tnaçame para; os navios, porque promette clar-lh' os appa
relhaclos, para quando partirem para a Hollancla. 

" § 14.- Que sobre as dividas e pretenções que cs di
tos vassallos dos senhoTes esta dos geraes pretendem dos 
moradores portuguezes, lhes concede o diTeito, que S. M". 
o SenhoT Rei ele Portugal lhes decidir, ouvidas as partes. 

" § 15. Que lhes concede, que as embarcações perten
centes aos ditos vassallos, que chegarem a este porto, ou 
fóra delle por tempo dos primeiros quatro mezes, sem ter 
noticia cleste accorclo, que possam livremente voltar para 
Rollancla, sem lhes fazerem molestia alguma. 
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" § 16.- Que concede aos ditos vassallos dos senhor.es 
estados gemes, que possam mandar chamar os seus na
vios, que trazem nesta costa, para que deste porto do 
Arrecife se possam tambem embarcar nelles, e 'levar nelles 
os bens moveis acima outorgados. 

" § 17. - No que toca ao que o.s ditos vassallos podem, 
sobre não prejudicar este concerto e assento ás convenien
cias, que pudBrem estar feitas, entre o senhor rei de Por
tugal e os senhores estados geraes, antes de chegar no
ticia do dito concerto, não concecle o Sr. mestre de campo 
general, porque se não intromette nos taes accordos; que 
os dito.s senhores tiverem feito, porquanto de presente tem 
exercito, e pocler para conseguir quanto emprehender em 
restituição tão justa. 

ARTIGOS liULITARES 

" § 18.- Que todas as offensas e hosmiclades, quanto 
aos senhores estgdos geraes e vassallos, que se tem com
metticlo, se esqueçam na conformidade acima referida. 

" § 19. - Que Ó Sr. mestre de campo general concede, 
que os soldados assistentes no Arrecife e cidade Mauricéa 
e seus fort.es, saiam com suas armas, mecha, accesa, bala 
em bocca, bandeiras largas, eom condição, que passando 
pelo nosso exercito portnguez, apagarão logo os murrões, 
e tirarão logo as pedras das espingardas e clavinas, e met.
terão as ditas armas na casa, ou armazem, que o Sr. mes 
tre él e campo general lhes nomear, das q uaes elle mandará 
ter cuidado, para lh' as entregarem, quando se embarcarem, 
e só ficarão com ellas, todos os officiaes de sarg,ento para 
cima. E quando se embarcarem, segui.rão direitamente a. 
vh.gel!l q 11e padem aos portos de N antes, Arrochella, ou 
outros das províncias-unidas, sem tomarem porto algum 
da corôa de Portugal. Para firmeza do que, deixarão os 

· vassallos dos ditos senhores estados geraes, em refens, 
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tres pessoas, a saber: um official maior de guerra, outra 
pessoa do conselho supremo, e outra dos maiores vassal
los dos senhores estados geraes. E que os officiaes ele 
guerra, soldados desta, praça do Arrecife e mais port·os 
junto a elle, se embarcarão todos juntos, em companhia do -

,Sr. general Segismuudo vau Scopp: com condição, que se 
entregarão primeiro á ordem elo Sr. mestre de caml)O gene
raJ, as praças e forças do Rio Grande, Parahyba, Itama
racá, ilha ele Fernão de Noronha e Ceará, para cumpri
mento ele tudo o referido neste capitulo, deixando as pes
soas que se pedem em refens. 

" § 20.-Que concede ao Sr. Segismunclo vau Scopp: 
que depois de entregues as ditas praças · e forças acima 
referidas, com a artilharia que tinham, até a hora que 
chegou a armada á vista do Arrecife, leve vinte peças ele 
artilharia de bronze, sorteadas ele quatro até dezoito li
bras ; além das peças de ferro, que serão necessarias para 
a defensa dos navios, que forem em sua companhia; com 
as quaes lhe darão suas carretas, e munições necessarias ; · 
o mais trens se entregará á ordem do Sr. mes~re ele campo 
general. 

" § 21.- Que o Sr. mestre de campo general lhe con
cede as embarcações necessarias para a dita viagem na 
conformidade acima, referida. 

" ~ 22.- Que o Sr. mestre ele campo general lhe con
cede os mantimentos, na conformidade que estão conce
didos no capitulo treze acima : e dado o caso que não 
bastem os ditos mantimentos, o Sr. mestre de campo ge
neral promette de lhe dar os de que necessitarem os sol 
dados. 

" § 23.- Que o Sr. mestre de campo general concede 
ao general Segismundo vau Scopp que possa possuir, alie
nar e embarcar quaesquer bens moveis e de raiz, que tem 
no Arrecife, e os escTavos que t-ive1· comsigo, sendo seus. 
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E que o mesmo favor concede aos officiaes de guerra, e que 
possam morar nas casas em que vivem, até a hora da 
partida. 

" § 24.- O Sr. mestre de campo general concede aos 
soldados doentes e feridos que se possam curar no hospi
tal em que estão, até que tenham saucle para se poderem 
embarcar. 

" § 25. - Que emquanto el:ltiverem os soldados do Sr. ge· 
neral Segismundo van Scopp em terra, não serão mo1esta
dos nem offendidos _de pessoa alguma portugueza. E em 
caso que o sejam, ou lhes façam alguma molestia, se dará 
logo parte ao Sr. mestre de campo general para castigar a 
quem lh'a :fizer. 

'' § 26.- No tocante a irem juntos com os soldados, que 
hoje estão no Arrecife, os que se renderam e aprisionaram 
antes deste accordo, não concede o Sr. mestre de campo 
general, poTque tem dado já cumprimento ao que com elles 
capitulou sobre sua entrega. 

" § 27.- O Sr. mestre de campo general concede per
dão a todos os rebeldes, especialmente a Antonio JJfendes 
e mais judeus assistentes no Arrecife e terras junto a elle. 
E da mesma. maneira aos mulatos, negros e mamelucos ; 
mas que lhes não concede a honra de irem com armas. 

" § 28.-Que tanto que forem assignadas as ditas capi
tulações, se entregarão á ordem do Sr. mestre de campo 
general as praças do Arrecife e cidade Mauricéa, e todos 
os mais fortes e rednctos, que estão ao redor das ditas 
praças, com sua artilharia, trem e munições. E que o 
Sr. mestre de campo general se obriga a dar guarda neces
saria para que no alojamento da's ditas praças esteja com 
segurança a pessoa do Sr. generàl Segismunclo vau Scopp, 
e mais o:ffi.ciaes e ministros, durante o tempo concedido. 

" § 29.- E sobre todos estes capitulos e condições acima 
contraetados, se obrigam os senhores do supremo conselho~ 
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residente no Arrecife, a entregar tam bem logo, ~í ordem do 
Sr. mestre de campo general, as praças da ilhu de Fernão 
de Noronha, Ceará., Rio Grande, Parahyba, ilha de Ita
maracá, com todp_s suas forças e nrtilharia que têm, e 
tinham até a chegada da armada portugueza, que de pre
sente está sobre o Arrecife e cidude ~fauricéa. 

Mas qne o Sr. mestre de campo general será obrigado a 
mancl::tr ao Ceará uma náo sn:ffi.ciente pap1 se embarcar 
nella a gente, assim moradores, como soldados, vussallos 
dos ditos senhores estados geraes, com os referidos bens ; 
a qual náo levará mantimentos para sustento da vin.gem 
das ditas pessoas, que se embarcarem no Ceará. E que 
todos os navios e embarcações, que estiverem naquelles 
portos elo Rio Grande, Parahyba, e ilha de Itamaracá, ca,· 
pazes de poderem passar a linha, Ih' os concede o Sr. mes
tre de campo general, para sua viagem e trespasso de seus 
bens; mas que não levarão artilharia de bron7.e, mas que 
a ele ferro, necessaria para sua elefensa.. 

Feito nesta campanha elo Tab01·da a 26 de Janeiro de 
1654, segunda-feira, pelas onze horas da noite. - .Fran
cisco Ban·eto.-Segis?n?.mdo van Scopp.- And?'é Vidal de 
JJfeg?-ei'tos.- G'ilbeTto Vu:it.- Affonso de Alb?.tq?.óerq?.w.--
0 tenente-general Vande?·val.- O capitão secretario, Ma
noel Gonçalves Oo?"?·&a. - O capitão Yaloé.-O ouvidor e 
auditor, F1·ancisco Alvares J1forei1·a . '' 

CDX. Bento do Salvador e sua mulher Isabel Gomes 
doaram o terreno para nelle ser levantado o convento c1e 
Santo Antonio da villa de Cayn1, dando-lhe prineipio 
Fr. Gaspar ela Conceição, l!"'r. Francisco ele Li.sboa e 0 leigo · 
Fr. João da Conceiç~lo, indo elles habitar durante as obras 
na ermida ele Santo Antonio, que o.s habitantes da povoa
ção de Cayrú lhes doaram. 

CDXI. D. Jeronymo ele .Atayde, sexto conde ele Attou
guia, nomeado governador geral do Estado do Brazil em 14 
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de Dezembro de 165?, tomou posse na Bahia da adminis
tração geral no dia 4 de Janeiro de 1654; e no dia 12 do 
mesmo mez tomou assento na relação como T>residente le 
gitimo daquelle tribuna l, em cujo governo esteve até 18 
de Julho de 1657. Logo que foi nomeado e recebeu a pa
tente ele governador geral do Estado do Brazil foi prestar 
juramento ele menagem, cujo auto foi o seglilinte: 

Aos vinte e quatro dias elo mez de Outubro deste pre
sente anno de 1653, nos paços ela Ribeira desta cidade, deu 
menagem nas reaes mãos de El-rei nosso senhor, o conde' 
de Attouguia pehlgovernança da capitania geral do Estado 
do Brazil, sendo presentes por testemunhas os condes ela 
Torre e Huriceira, ambos do seu ' conselho. Eu Pedro 
Vieira da Silva, do conselho de sua magestade e seu se
cretario de estado, que a clit_a menagem subscrevi e assi
gnei em Lisboa a 25 de Outubro de 1653. - Pedro Vie'l1·a 
da Sil'va. 

O conde de Attouguia governou bem, promovendo o 
augrnento da cidade com obras uteis, e para socego elos ' 
moradores elo reconca v o e elas povoações de J agu.aribe 
empregou a sua solicitude em reduzir á obediencia os ín
dios bravios que infestavam esses lugares, e manda para 
este fim com urna força o capitão Gaspar Rodrigues 
Adorno. Por seu carácter bondoso, tornou-se amado dos 
povos. 

CDXII. Estando govemando a fortaleza de N azareth o 
mestre ele campo Theoc'ioro Hohstraten, ao entrega!' as ar
mas de voiàsa magestacle, havendo-se -lhe promettido o ha
bito de Christo, com uma cornmenda de trezentos mil réis, e 
o fôro de fidalgo, e por sua morte, succecleria seu filho nesta 
meTCê. Até agora se lhe não tem claclo mais que duzentos 
mil réis ele r.ença, cada anno, para seu sustento, emquanto 
senão clava cumprimento ao mais; e como vê que este ser
viço que fez a vossa magestade foi :principio para se al-
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cançar a restauração d(;) PernambncQ, que Deus foi servido 
fazer, por meio das armas de vossa.magestade, me pediu o 
quizesse apresentar assim a vossa mHgestade para lhe fa
zer mercê mandar se defira com e:ffeito a sua promessa. 
Elle tem servido a vossa magestade nesta praça com muito 
zelo e é soldado de experiencia ; seu :filho actnalmente 
está tambem servindo em uma das companhias deste pre
sídio ; merecimentos todos que me obrigam a pedir a v:ossa 
magestade lhe faça a mercê, que pede, empregai-o em seu , 
real serviço, pois está tanto desejando. Guarde Deus a 
real pessoa de vossa magestade. Bahia, 23 ele Fevereiro ele 
1654.-· O Conde ele .A.ttougu,'ia, Bernardo Vieira Ravasco. 

CDXIII. Em carta de 28 de F evereiro de 1654, diz o 
conde de Attouguia a El rei D. João IV: - "Mnitos 
annos ha, qllle nesta cidade se deitou uma imposição 
de mil réis, em cada pip·a ele vinho, que os o:ffi.ciaes da 
camara applicaram })am as obras della; e represen
tando-lhe o bispo deste Estado, como se havia pr-lnc
piado a Sé (obra digna ele se proseguir) e que para o 
fazer não havia cabedal bastante, os c1itos officicLes lhe 
largam esta imposição, porque restmuando-se esta praça, 
foi necessario applícarem-s~ para o sustento ela infan
taria, e como a impossibilidade do tempc se não pócle 
continuar com a obra, e Deus foi servido alliviar este 
povo, com a restanrn.ção ele Pernambuco,, me propoz o 
ca,bido, qt1ando em seus prinCípios se achava esta obra, 
e que qnasi se cele'bravam os o:ffi.eios divinos com in
decencia por esta causa. O povo tem já contl'ibuillo 
})ara ella; mas como o ecli:ficío é granéL , sem o suor 
da fazenda de vossa magestac18, não terá nunca e:ffeito; 
pelo que pede a vossa magestacle lhe faça mercê 
conceder-lhe ou os mil róis que ao p1:esente tiveram, 
ou a~ rendas elo b:0po, que em m~üs justificado motivo 
se podem aq :.-i applicar, que com isto se póde alcançar 
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o fim, a ficará esta. cidade homacla. aos vassallos que 
nella habitam obrigaclos a vossa magestade, cuja real 
pessoa guarde Dêus, como seus v~ssallos havemos mister. 

"Bl1hia, I!'evereiro 28 de 1654. O conde de Atto~tg~tia, 
Bernardo Vieira Ra v asco. " 

ODXIV. Chegando a Lisboa o mestre de campo André 
Vidal de Negreiros, com a noticia da restauração de 
Pernambuco, El-rei D. João IV, na quinta-feira 9 de 
Abril de 1654, assignou uma provisão galardoa,ndo ao 
mestre de campo João Fernandes Vieira e a todos os 
officiaes que militaram na guerra contra os hollandezes, 
e mandou como recompensa repartir com os soldados 
as terras, que em Pernambuco pertenciam ao Estado 
até aquelle tempo .. 

O papa Innocencio X, por um breve pontificio, deu 
a João Fernandes Vieira o titulo de restaurador da 
igreja na America do Sul. 

ODXV . "Senhor.- Depois que cheguei a esta cidade, 
achei que as dignidades ela Sé della :::e têm portado sempre 
co~n muita virtude e zelo, no serviço de Deus, e ele 
vossa magestade, e sem embargo de q ne pelas infor
mações, que se deram a vossa magestacle se vê cle
frauclaclo seu merecimento; comtuclo fio eu clelles, que 
daqui em diante, acudirão a todas as suas obrigações, 
com e,xemplares demonstrações de acerbo, para por esta 
via evitarem a menor queixa, que se possa fazer de 
seus procecleres, e ern caso que o façam ao contrario, 
darei logo ·conta a vossa, magestade, para mandar re
solver neste particular o que mais convier a seu real 
serviço. A real pessoa ele vossa magestacle guarde Deus 
Nosso Senhor, como a seus vassa.llos desejamos, e ha
vemos mister. 

" Bahia, 6 Julho ele 1654. O conde de Atto~tgitia, 

Bernardo Vieira Ravasco. " 
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CD.XVI. Não se sabe quem foi que descobriu o ter
ritorio ele Curitiba (CttTy, pinhão, Ub a, muit0), mas o que 
dizmx1 os d.ocumentos antigos de S. Paulo é qne a povoa
ção de Cnriti.ba foi devic1n. ao capitão Heleo~oro Ebano, 
e elevada á villa em 16M pelo capitão Gabriel de Lara, e 
depois á cidarle peln, lei provincial c1e 5 de Fevereiro ele 
1842, elevada á capital da nova provincia c1o Paran:í pela 
lei de 29 de Agosto de 1853, e installad(l, província em 19 

· de Dezembro do mesmo annn, sendo o seu primeiro presi
dente o conselheiro Zacarias de Góes e VasCOJ?.Cellos. 
(Vicl. Fr. Gaspar da Madre de Deus, NL de C. de S, Vi, 
cente e os ..Apont. Hist. de Azevedo Marques,) 

CDXVII. Tendo se restaurado Pernambuco, no dia 26 
de Janeiro deste ann'o ele 1654, diz Ignacio A.coioÍi nas 
suas Memo?·ias HistoTicas, que no dia 22 q.e Novembro 
ele 1654 a camara ela Bahia, segundo consta do livro nono 
ele vereações, folha cento e noventa, reunida extraordi
nariamente, fez voto perpetuo a Santo Antonio de A.rgoim, 
de solemnisar todos os annos Q dia anniversario da restau
ração de Pernambuco e mais portos do norte occu.paclos 
pelos hollanclezes, cuja festa de igreja no convento d€l 
S. Francisco, onde se acha collocada a imagem daquelle 
santo, e procissão, hem como de ·substituir essa imagem 
por outra igual feita de prata, á custa do seu corre, além 
de dez mil réis por anno . ao capellão,. que em todas as 
quartas-feiras elo unno celebrasse missa ao mesmo santo. 
Em cumprimento de tal voto começou a festividade em 
1654, e subsistiu por muitos annos, sendo feita na sobre
dita igreja com assiste:ncia ela camara e do cabido. 

CDXVIII. D. João IV, pela resolução de 25 de Agosto 
de 1654, mandou reunir de novo, em um s6 governo, as 
capitanias do Maranhão e Grão·Pará, que a trinta mezes 
untes tinha clesanuexado, nomeanc1o para governai-as, com 
patente ele governador e cupitão·general elos dons Estados 
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reunidos ao mestre de campo André Vidal de Negreiros, 
o qual tomou para séde da administração a cidade de 
S. Luiz do Maranhão, até que em 1753 foi a capital go
vernamental transferida para o Pará. 

CDXIX. Por influencia do famoso padre Antonio Vieira, 
da companhia de J esus, . foi cr·eada a Junta de Missões 
no Maranhão, ficando as aldeias dos índios sob a d~recção 
dos jesuítas e o padre Antonio Vieira superior dellas; 
os índios ca ptivos seriam libertos depois ele cinco annos 
de serviço, e os livres trabalhariam em pro·veito dos co
lonos um anno, mediante o pagamento de duas varas de 
panno de algodão por mez. O governador André Viclal de 
Negreiros e o padre Antonio Vieira muito se esforçaram 
em favor dos índios para os livrar da escravidão que os 
opprimia. 

CDXX. Pernambuco que até 1630 era governado por 
seus donatarios depojs da restauração do poder hollandez 
em 1654, principiou a ser governado por capitães generaes 
por nomeação regia, e foi o mestre de campo general Fran
cisco Barreto de Menezes o primeiro nomeado para Per
nambur.o, em cujo cargo se conservou até 1657, passando 
ness~ anno a governar a Bahia. 

CD XXI. O capitão-mór Ayres de Souza Chicborro 
na quinta-feira 10 de Setembro de 1654, toma posse 
pela quinta vez do governo do Pará. 

CDXXII. Computo ecclesh1 stjco. Aureo numero 3; 
cyclo solar 12; epacta 23; letra dominjcal C. 

CDXXIII. Martyrologio. Paschoa 23 de Março ; 1. 0 

de Janeiro sexta -feüa; indicação romana 8; período 
J uliano 6, 368. 

CDXXIV. Por carta regia de 11 de Janeiro de 1655, 
foi creada a freguezia de Nossa Senhom da Conceição 
de Guarapary, na capitania do Espírito Santo. 
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CDXXV. " Em carta de 21 de Junho do corrente, se 
serviu vossa magestade mandar escrever-me, avisasse a 
vossa magestade se havia nas capitanias e fortalezaR 
deste Estado a artilharia neeessaria para a. sua defensa, 
ou se faltava alguma, e ele que calibre, para com aviso 
meu me mandar remetter de Pernambuco. Com a sub
missão que elevo, me pareceu reprAsentar a vossa ma ·· 
gestade, qn<:: aquelle governo não está separado deste. 
E que quando as praças do Estado hajam mister a.lguma 
artilharia da q ne os hollandezes alli cleixa:ram, com 
ordem minha me a deve remetter o mestre de campo ge
neral como quem sempre obedeceu, sem nunca duvidar 
ser subordinado á este governo, e o dar as que deJle 
se lhe enviaram. Mas quando assim não fôra , e aquellas 
capitanias do norte estivessem totalmente desunidas desta 
j nrisdicção, ainda ·esta ordem de vossa magestade se 
achava encontrada com outra, que vossa magestade 
se serviu mandar pela carta de 10 de Ülltubro do anno 
passado, porque nella rlispõe vossa ma.gestade expres
samente, que nas materias as mais graves enviasse ao 
mestre de campo genend as ordens que fossem pre
cisas. E na presente que aviso a vossa magest.ade para 
vossa magestade lhe mandar ordem . E se o fim daquella 
primeira era unir a este governo toda a autoridade e juris 
nicção politica e militar, que vossa magest.ade suppunha 
estar della separada, e agora o desta carta, é tirar ao 
mesmo governo toda a que actualmente tinha, para orde 
nar ao de Pernambuco o que conviesse ao serviço dl·· 
vossa magestade, fica o e:ffeito de uma e outra ordem com 
a perplexidade que se deixa ver da opposição a ambas. 

'' As praças e fortalezas se proverão de artilharia de 
que necessitarem; e do que se obrar darei conta a 
vossa magestade, e vossa magestade mandará o que fôr 
servido. Guarde Nosso Senhor a real pessoa de vossa 
magestade, como a seus vassallos havemos mister. 
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" Bahia e Outubro, 16 de 16515: O conde de Attorugrwia, 
Bernardo Vieira Ravasco. " 

CDXXVI. Por carta de 10 de Outubro passado, escripta 
no conselho ultramarino, se serviu vossa magestade man
dar avisar-me, que havia vossa magestade resolvido, que 
o governo político e militar de todo este Estado, se exer
citasse por uma s6 pessoa, por convir assim a autoridade 
e dignidade deste antigo governo, que vossa magestade 
snppoz decidido com aversão das guerras de Pernambuco, 
mandando-me vossa magestade juntamente, que nas ma
terias mais grave13, enviasse ao mestre de campo general, 
Francisco Barreto as ordens que fossem ... (1) e forçosos. 

Agora se serviu vossa magestade mandar extranhos a 
Francisco Barreto, em carta de 12 de Abril do corrente, 
escripta pelo mesmo conselho, a dilatação que tinha em 
avisar a vossa magestade dos provimentos militares, que 

· de não os ter feito na f6rma do alvará de 29 de Abril do 
anno passado, pelo que lhe fez vossa ·magestade mercê da 
commissão, quando restaurou 0 Recife, para por aquella 
vez s6mente prover os o:ffi.cios poliricos e repartir com os 
soldados as terras daquella capitania ; e não Jhe dando 
vossa magestade no referido alvará., conforme a clausula 
daquella vez sóme.nte, não pó ele já ter vigor faculc1ade 
alguma para prover os postos militares, lhe insinua a 
nova ordem, podei-os elle prover, pois o reprehenéi.e, de 
não ter avisado a vossa magestade de os haver provido 
na f6rma do mesmo alvará. Com esta envio a vossa. ma
gestade cópia de uma e outra carta, para que ambas 
sejam presentes a vossa magestade. 

Aquelle governo se conservou sempre nnldo a, este, e 
as g~erras do levantamento daquel'la capitania o não se
pararam da sua jurisclicção, e nem o mestre de campo 
general deixou de obedecer a ordem alguma, das que os 

(1) :EMava cstl·ag~do pelos bichos, 
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govermvdores e capitães-generaes, que foram deste Estado, 
lhe enviaram, e mtlit\) menos faz exemplo a esta novidade 
delle haver ele 11rover os postos militares, pas;:;ou algumas 
patentes o concle ae Bagnuolo, sendo mestre de cam1~.o 

naquella capitania; porque sueced.en a D. Luiz de Roxas, 
primeiro mestre ele campo elaguelle exercito, o qual trouxe 
algumas :firmadas por El-rei ele Castella, que lhe não con
oeelesse pocler para as passar ; e se elle não tinha, menos 
o podia ter o conde ele Bagnuolo, qtÍ.e lhe succedeu. Além 
ele que teve diversos princípios 3, separação que então 
havia, e a união que c1epois se conservou daquelle governo 
jnrisdicção; porque das primeiras guerras começou esse 
Mathias ele Albuquerque, estando então a capitanb, e 
depois o exercito com total inc1epenc1encia deste governo; 
mas retirando-se o concle ele Bagnuolo, a esta praça se 
uniu todo o govern9 militur, quanclo o conde ela Torre 
passou a este. Estudo, por cmpiti1o general ele mar e terra; 
assim continuou até o presente, e nesta ultima guerra 
teve alli o governo elas armas a sna origem no mestre ele 
campo, · que deste se en·viaram ; e Francisco Barreto obser
vou sem acto contrario a snborc1inação, que como mestre 
de campo general elo Estado deve neeessariamente ao 
goyernaclor e capi.tão general ele toclo elle. Mas ainda que 
estivera separado, se o intento ele vossa mages'tac1e foi. .. 
este governo ... ê restitttinc1o-lhe aquella antiga dignidade 
q ne se considerava decidida, parece que é obrar contra o 
mesmo intento ela grandeza de vossa magestacle pri'val-o 
ela maior autoridade que tinha, que é prover os post.os 
militaTes. E os ministros que \7iemm, advertindo esta con
tradicção de cecle1· ou não, reparando na differença que 
ha de mestre de campo general ao capitão gene_ral, ele q nem 
é subdito, entendem que se pócle introduzir neste Estado 
semelhante estylo, nunca praticado em reino ou exercito, 
que capitão general, govemasse. Com toda a submissão 
me parece representar a vossa magestade, deve vossa ma· 
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p;estade ser servido mandar ordenar a fórma, .que ha de 
haver para os postos que vagarem nesta praça e no mais 
cl.o Estado, se proverem, emquanto não os provindo, não 
concede licença como sempre .fez este governo, porque é 
indecencia tão inaudita estar no mesmo governo provindo 
o cn.pitão-general os postos que vagam nos presídios, e o 
mestre de campo general do eX'ercito, que não deve vossa 
magestade permittir que este governo padeça aquella in
ferioridade a que disse, nem confirme patente em que 
se lhe não der 1wincipio, pois se o mestre de campo geieral 
lm de ter tão irmanadas attribuições como o capitão ge
lleral, na unica proeminencia. que s6 lhe toca, e qu~ tão 

. I 

amplamente gozaram todos os que foram neste Estad~ sem 
a restricção de clausula., de emquanto vossa magestade não 

I 
provê menos inconveniente, será perverterem-se os e:x:er-

' dcios dos postos e prover elle só todos os militares,. que 
. igualarem-se as obrigações, faltarem as deste lugar em 

- I 

deixar de dar conta desta materia a vossa magestade, 
para vossa magestade mandar o que fôr servido. ~ real 
pessoa de vossa magestade guarde Nosso Senhor, ~orno 

:seus vassallos havemos mister. Bahia, Outubro de_l655. 
- Conde de A.ttouguia, :J3ernardo Vieira Ra vasco. '' 

CDXXVII. Apparecendo sobre esta barra tres velas 
hollandezas, e cessando por essa causa o commercio desta 
praça, mandei sahir ~t pelejar com ellas quatro navios bem 
armados. Encontraram uma fntga ta. e um patacho, e por 
fugir a fragata, que era mais Jigeü-a, como sem; ren
deram o patachu, o qual trazia cinco peças e trinta 
homens. 

Diz o capitão delle que sahiu de Inglatena uma armada 
11e oi tentá n~os, com quinze mil homens, a tomar a frota da 
1ndia, e uma praça naquella costa. Parece -me que tem esta 
noticia sua probabilidade, na conferencia do aviso, que 
recebi de vossa magestade ácerca de prevenção, que na-
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·q_uelle reino se fazia. Della e do successo me pareceu dar 
conta a vossa magestade para tudo lhe ser presente. 

A real pessoa de vossa magestade guarde Nosso Senhor, 
como setlS vassallos havemos mister. Bahia, Abril, 24 de 
1655.- O Conde de .citto~tg~da, Bernardo Vieira Ravasco. 

CDXXVIII. O governo de capitães· mores dependeu do 
governo geral do Estado do Maranhão e Pará, qne durou 
desde Maio de 1655 até Março de 1754. 

O primeiro capitão-mór neste período foi Luiz Pimenta 
de Mora.es, sendo governador geral Anctré Vidal de Ne
greiros; e o ultimo capitão-m6r foi Antonio Duarte Bar, 
ros, sendo governador e capitão general Francisco Pedro 
de Jl.1endonça Gurjão. 

Houve dezenove capitães-mores e dezoito capitães ge
neraes. 

André Vic1~ü de Negreiros propoz a El-rei D. João IV a 
mudanç::t c1a capHal do Pará para a.principal aldeia dos 
índios A.1·oans, em Maraj6, por ser a localidade mais con
veniente para a séde do governo do Pará, que a da cidade 
de Belém; o seu projecto, diz o general Lima, não teve 
resultado, talvez pela pouca duração do seu governo no 
Pará. 

CDXXIX. ·Computo ecclesiastico. Aureo numero 4; 
cyclo solar 13 ; epacta 4 ; letra dominical B. A. 

CDXXX. Martyrologio. Domingo de paschoa 16 de 
Abril ; dia 1. 0 de Janeiro sabbado ; indicação romana 9 ; 
período J uliano 6, 369. 

CDXXXI. Foi fundada a povoação de J undiahy (Rio do 
Peixe) não se sabe por quem e em que anno ; mas o q a e é 
certo é que foi elevada á categoria de villa em 1656 pelo 
conde Monsanto, lugar. tenente do donatario de S. Vicente, 
sendo a sua matriz dedicada a N. S. do Desterro. 

CDXXXII. O Dr. Simão Alves de la Penha, a quem 
vossa magestacle fez mercê do cargo de desembargado~ dos 
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aggravos da relação deste EstadG, de que depois fle serviu 
prival-o pelo provimento do mesmo cargo na pessoa 
do desembargador Christovão de Burgos, se ach:1 ocioso, 
nesta occasião, qne v~ga o de ouvidor geral do crime, 
pela licença que vossa nH1gestacle concedeu ao Dr. Fran
cisco dt3 Fjguéiredo. 

A aceitação com que servia era grande ; e n pruden
cia, zelo e talento, qne nelle concol'rem estão advertindo, 
que não convem ao s.etviço de vossa magestade estar des
occupado delle, um ministro ti1o benemerito, de occupa.r 
maiores lugares ; e supposto havel-o vossa magestacle 
pri vaclo daquelle1 por não haver deixado o de provedot
m6r da fazenda, não sendo incompativels, nem ha-venc1o 
elle feito eleição de acabar antes de um anno, que lhe 
faltava, da serventia de 1)1·ovedor-mór, que continuar a 
propriedade, de desembargador dos aggra-vos ; me pareceu 

· representar a vossa magestade, que deve vossa magestade 
ser servido mandar occupal-o no de ouvidor geral do 
crime deste Estado, emquanto lhe não faz mercê que deve 
espemr da grandeza de vossn, magestad.e pois não s6 ser· 
virá esta de satisfaçap ao seu merecimento, mas de con· 
veniencia ao serviço de vossa magestade ; assim pelo que 
interessa a justiça, A a mesma relação, na assistencia de 
seu voto, como por se evitarem despezas com outro 
desembargador, que vossa magestade deve manêla1· pre· 
cisamente, quando elle se p6éle escusar, occupanclo-se aqui 
este sujeito. A real pessoa de vossa magestade guarde 
Nosso Senhor, como seus vassallos havemos mister. 

Bahia, e Janeiro, 24 de 1656. - O OoncZe de Atto'ltg'lt'ia, 
Bernardo Vieira. Ravasco. 

CDXXXIII. Em um manuscripto que possuo em fórma 
de cartas dirigidas por Luiz dos Santos Vilhena em 
1802 ao conde de Linhares, D. Rodrigo de Souza. Cou
tinho, tratando dos governadores de Pernambuco, diz 
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que enad~tmenle tem havido quem conte por primeiro 
go1rernadot desta .capitani::t Francisco Batreto de Me
nezes, dando·lhe a possn della e S1lUS dependencias em 
16 de Abril de 1648, quando esta nomeaçüo por El-rei, 
foi de mestre ele campo general, para as companhias 
de Pernàmbuco, administradas entã.o pelos governadores 
do exelicito João Fernandes Vieira, André Viclal de N e
greiros, que promptamente lhe deram possej em obser
vancia da ordem que tiveram elo conde de Villa Pouca, . 
governador geral do Estado. 

1. 0 André Vidal de Negreiros, mestre de campo, pelos 
relevantes serviços com que se distinguiu no maior 
ardor das guerras da restauração de Pernambuco, foi 
premiado com o governo de Pernambuco em fins do anno 
de 1656, pela rainha D. Luiza de Gusmão, ~ tomou 
posse· em 26 de Março de . 1657 e serviu até 26 de Ja
neiro de 1658. 

Foi André Vidal de Negreiros filho de família limpa 
da Parahyba : vendo-se pois elevado no governo sobre ,, 
os seus naturaes e patricios, tanto foi o que se empa
vonou, não só os ttatava com desprezo notorio, faltan
do-lhes com a justiça, como abertamente desobedecia 
as ordens do governaclor geral do , Estado, Francisco 
Barreto de Menezes, a quem · as partes opprimidas, des
terradas, lll'esus e privadas dos empregos e o:fficios re
corriam: não dava ao mesmo tempo execução as sen· 
tenças da relação, para onde prohibia as partes o ap
pellarem, de fórma que ;já sendo intoleravel ao gover
nador geral o absoln to e indep-endente procedimento 
de André Vidal de Negreiros, attendendo as funestas 
consequencias, que em muito fativel se seguissem delle, 
o privou do governo, mandando autoar, e tràzer preso 
á Bahia. 

V GI).do porém André Vidal de Negreiros, que na tor
menta em qt1e se achàva engolfado era oomo inevi-
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tavel o naufragio, amainou velas, f:lubmettendo-se a obe
diencia, e protestando arrependime~to e emenda, pelo 
que foi conservado no g;overno, em que continuou com 
mais prudencia e acerto. 

CDXXXIV. Os frades capuchos, geralmente francezes! 
neste anuo de 1656 chegam a Pernambuco, mandados por 
El-rei D. João IV, e se in~ tallam na capella de N. S. da 
Penha, junto a qual fizeram o seu hospício; e em 1700 vol
taram, pqr oril.em regia para Lisboa, afim de se j ustiiicarem 
das accnsações que lhe fizeram. Sendo mandados que vol
tassem a Pernambuco, não tornaram, ficando o hospício 
entregue ao vigario geral até 1710. Chegando ao Recife os 
capuchinhos italianos, o governador, por ordem regia, lhes 
entregou o hospício e a igreja da Penha. 

CDXXXV. No dia 6 de Novembro de 1656, perto do 
meio-dia, expirou em uma convulsão El-rei D. João IV, · 
(VIII duque de Bragança), com oincoenta e dous annos, 
dous mezes e dezoito dias de idade, tendo sido vinte e seis 
annos duque de Barcellos ; dez duque de Bragança ; 
dezeseis annos e vinte e quatro dias rei de Portugal. 

Era homem de bem ; mais politico do que guerreiro ; af
favel e justo. Pade'cendo algumas molestias, fez entrar sua . 
mulher D. Luiza de Gusmão, já nomeada regente, em to
dos os conselhos, pela confiança sem limites que lhe me
recia, e no seu testamento feito no dia 2 do mesmo mez de 
Novembro a nomeou tutora de seu filho D. Affonso VI, 
persuadido que aquella, que por animo e valor o tinha 
elevado ao throno de seus maiores, saberia durante a me
noridade de seu filho conservar-lhe a corôa. 

CDXXXVI. El-rei :D. João IV casou-se com D. Luiza 
de Gusmão a 12 de Janeiro de 1666, jaz sepultado na 
igreja de Santo Agostinho, e teve de D . Luiza de Gusmão 
o príncipe do Brazil D. Theodoro, nascido em 8 de Feve
reiro de 1634, e morto em 15 de Maio de 1653.- D. Ann,a. 
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que morreu no mesmo dia do nascimento.- D. J oanna que 
falleceu menina.- D . Catharina que foi rauiha de Ingla- · 
terra.- D. Manuel que morreu no mesmo dia do nasci
mento. - D. Affonso VI, rei de Portugal, nasceu a 21 de 
Agosto de 1643 e morreu a 17 de Setembro de 1683.
D. Pedro II, rei de Portugal, que nasceu a 6 de Abril de 
1648 e falleceu a 17 de Dezembro de 1606. 

A Hespanha, em consequencia da morte de El-rei 
D. João IV, nutriu esperanças de reconquistar Portugal; 
e a· Hollanda de tornar a invadir o BrazH, mas receiosa das 
perdas que teve na Bahia e Pernambuco, voltaram suas 
vistas para os domínios portuguezes da Asia, onde se apo
deraram de muitas cidades e alli se estabeleceram. 

C:OXXXVII. Ministros de Estado na regencia de 
D. Luiza de Gusmão.- O conde Castello Melhor, primeiro 
ministro e valido. 

SECRETAR! OS 

Antonio de Souza de Macedo. 
Pedro Vieira da Silva. (f 
Luiz de Souza de Macedo. / :_/k 
Gaspar de Faria SevE::rino . ~ / 
Governo da rainha regente D. Lu·iza de G smão, de 1656 

a 28 de Fevereiro de 1666. Portou-se com M.nta prndencia 
no principio do ::;eLL gove1·no, que soube dissipar os projec· 
tos dos grandes, que eram de lhe tirar a autoridade, como 
no reinado de D. Sebastião, os jesuítas tiraram á rainha 
D. Catharina d' Austria. Ella chamou a si todo o trabalho 
dos conselhos; lia ella mesmo todos os despachos; nada 
escapava a seus cuidados ; renovou allianças com todas as 
côrtes que lhe podiam dar soccorro; a moderação, a pie
dade e o desinteresse foram as regras da sua condncta. O 
povo a adorava, e os grandes do reino a admiravam e res
peitavam. 
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CDXXXVII.I. Computo ecclesiastico. Aureo numero 5; 
cyclo solar 14; epacta15; letra dominical G. 

CDXXXIX. lVhrtyrologio. Domingo de paschoa 1. o de 
Abril ; dia 1 de Janeiro seguncla-feirà; indicação romana 
10; perioclo Juliano 6,370. 

CDXL. A povoação ele Guaratinguetá, situada a mar
gem direita do rio Parahyba, foi fundada por Domingos 
Leme, paulista abastado, que para alli se estabeleceu 
com sua familia, talvez em busca de ouro, onde fundou 
uma igreja dedicada a Santo Antonio, e foi elevada a villa 
em 13 de Fevereiro de 1657 pelo capitã.o-m6r Dyonisio da 
Costa, loeo-tenente do donatario ela capitania. Foi ele
va da á cidade pela lei provincial de 23 ele Janeiro de 1844. 

A respeito elos eclificios, estabelecimentos, agricultura e 
commercio, consulte-se os Apont. Bist. ele Azevedo 
Marques. 

CDXLI. Tive noticiá que a, camara da villa ele Olinà.a . 
fazia varüts ins tancias a André Vida! ele Negreiros, para. 
mudar a assistencia elo seu governo e mais tribunaes, da 
jurisclicção de Pernambuco ela praça elo Recife, para as 
ruínas ela mesma villa. 

Quando governei aquellÇts capitanias, se me propoz a 
mesmá mudança, com pretexto de se reedificar mais fa· 
cilmente a villa; e as mesmas considemções que então 
me fizeram duvjdar, me moveram agora a ordenar a 
André Viclal, se não muclnsse até vossa. magestade re
solver o que fôr servido. E porque além elos fundamentos 
ela provisão que lhe passei, cuja cópb envio eom esta a 
vossa magestade, se offerecem razões q ne nella se não 
podiam exprimir ; e eu entendi, se não pocliam dar a 
vossa magestade, nesta carta as mais e:fficazes, que na
quella materia se discorrem. 

Das capitania~ de Pernambuco se fó.rma. quasi um Es· 
tado, segurando-se a praça do Recife; concorrem em smt 
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con$ervação todas as ou usas da conservação daq uelle Es
tado : e :reedífiçar·se :1 vHla, resultam da sua reedificação 
todos os motivos de se perderem as mais capitanias, e 
arriscar o Recife. E a razão é porque todos os .Estados se 
conservam pebs meios que podem ser menos custosos 
á fazenda, do principe ; mais dispostos a defenderem com 
menos armas ; e màis uteis R. re-publica de que se compõe 
que é o fim a que se encaminham todas as rnzões politicas 
e militares. Por umas e outras se deve conservar o go. 
v.ern0 no H.ecife, e se ·não deve reedificar a villa de O linda. 
O meio que as nossas experiencias e a approvação df.l. 
disciplina dos holland.ezes têm mostrado ser o 1,mico de 
&e defender o Esta,do de Pernambuco, é segurar o Recife, 
como amai importante praça delle, por occupar o que é 
m~is conveniente no inimigo, assim para a conqtüsta da 
ca.mpa.nb.a, como panL :facilitar para ella todos os &OC· 

corros do mar; e debn:mcil.o-lhe a infantaria bastante op
pôr·se com todo o mais cabedal, que se puder ajuntar da 
geute paga e de ordenança, a qualquer facção, que o 
hümigo emprehender na campanha e mais praça c1ella, 
A do Recife é o fundamento da segurança. das mais ; por
que a natureza, a arte e presídio, que tiver su:fficieute a 
fazem inexpugnavel : E fica todo o mais poder de gente 
livre va.ra a opposição. A villa ele Olinda, é por seu ter
reno di:fficil de fortificar-se sem custosíssimas despezas : 
não é bastante a gente que na campanha se póde OPl)Ôr ao 
inimigo, tendo as mais praças a guaraição necessaria 
para cobrir todas as fortificações : e se todas se não :fize
rem, ou se cleixarem descobrir, não fica segura a villa. De 
maneira que se a villa se defender, ;necessariamente se ha 
de perder a campanha, sem a gente quA n<:>lla está reco· 
lhida, e as mais pn.1.ças; porque não tem quem as soccorra 
pois não pó de haver gente, bastante paga, para guarnecer o . 
Recife, a villa, e se oppôr na campanha ao exercito ini· 
mjgo ; e sem a paga, mwca a da t.an:a, ·peleja como deve. 
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E se a villa de Olinda se reedificar, e não defender-se, 
perde-se o mesmo, que se reec1i:fica, e fica o inimigo com 
os melhores alojamentos, que p6de ter, para dalli nos 
fazer a guerra, mais interiormente, e com todas as commo
didades que p6de desejar; porque para se aquartelar na 
campanha, com trabalho, melhor o fará sem elle na mesma 
villa, ou deixada por ma.l defendida, ou r endida por 
menos fortificada. E se hoje estão aquelles moradores con
sumidos no clecurso de tantos annos ele guerra, em tanta 
miseria: que mal podem sustentar os poucos solclados 
que guarnecem as forças elo Recife, e as mais daq uellas ca
pitanias, e eu por me compadecer c1eJ1es, e lhes diminuir 
as fintas, lhes mandava viver ás suas casas os filhos: e 
parentes, que tinham praça, como pocleriam fabricar os 
engenhos, e fazendas destruídas; reedificar a villa ; forti
:fical-a : e Sllstentar novos presídios, que regulados pelas 
fortificações, que ha mister, hão ele ser mui numerosas! 
Não é possível. E se talvez é importante para a segu
rança de um Estado, desmantelar-se praças e fortificações, 
que lhe occasionam riscos occupados p elo inimigo, como 
pócle ser conveniente que se reecli:fique e fortifique aquella 
desbtlratada, que por um sitio e disposição é tão contraria, 
aos mesmos mejos de conservação de Pernambuco! 

Bastante prova é tle não convir reedifical-a, e con
servar o Recife, arruinarem os hollandezes seus ecli
:ticios ao mesmo tempo, fabricavam a cidade Manricéa 
em parte mui clefensavel : e depois quando eu appareci 
na proximidade do Recife, arrazaram elles aquella 
parte da mesma cidade, que edificaram, que podia ser 
util ás armas de vossa magestade, só por conservarem 
o Recife. Além ele que, si se considerarem as cir
cumstancias, nem as familias de Pernambuco, nem o 
tempo está capaz ele se reeclificar a villa ele Olinda; 
porque com as guerras e estragos da campanha, se extin· 
guiraru muitas familias elo que resulta não haver mo-
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radores bastantes a povoar a villa, e conservar o Recife 
no estado em que se acha. E se houver no numero, 
não os ha na possibilidade; pois se para se sustenta
rem, retirados na pobreza de suas fazendas, se podem 
mal alimentar, como poderão conservar-se na v.i.lla, e 
no Recife, com as precisas despezas de morarem nas 
praças, em que tudo é mais custoso ; principalmente 
quando, não digo, nem a baixa a que o aE:sucar tem 
tido, nem o atrazado ser, de suas fazendas, os deixará 
estar f6ra dellas, sem grande perda de seus augmentos. 
E aquelle Estado mais pende das lavouras, com que 
se perpetua o commercio, que dos edificios, com que 
se consomem os fructos da lavonra. 

A villa de Olinda se não p6de fortificar, ainda que 
se vá reedificando, em muitos annos, nem aq uelle povo 
tornar a seu antigo estado, em muitos annos. Pelo 
que sendo a fortificação da villa tão contingente; tão 
impossível o pr-esídio que o segure; a villa tão exposta 
a qualquer invasão do inimigo, e o porto tão differente 
do que devia, para poder com as despezas de qne sua 
reedificação depende ; se vê, com evidencia, que não 
convem se reedifi.que, nem mude o governo para ella; 
e que só no Recife, é justo se conserve o governo 
como praça mais importante, para a defens~l daquella 
capitania, e em que concorrem todos os mais Tespeitos 
da conservação de todo aquelle Estado. Estas razões 
me pareceu devia dar a vossa magestade, para se ser· 
vir de as mandar considerar, quando a camara da villa, 
de Olinda ou o governador André Vidal reconam a. 
vossa magestade para a determinação daqudla mudança, 
com a oecasião de eu lhe prohibil', pois todos são tão 
importantes ao serviço de vossa magestade. -Vossa ma
gestade mandará o que fôr servido. Guarde Nosso Senhor 
a re~tl pessoa de vussa magestade comu seus vassallos 
havemos misL;;:I'. 
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Bahia e Agosto, 1. 0 de 1657. - llTanoisco Ba'n'eto. -
Bernardo Vieira Ra vasco. 

CDXLII. Logo que entreguei a, André Viclal ele Negrei
ros o governo ele Pernambuco, me parti para esta praça a 
succecler no góverno de que vossa magestacle me fez mercê 
por sua grandeza. O conde de A.ttouguia me deu posse clelle 
em 20 de Junho proximo, havendo eu feito preito e home
nagem em suas mãos, na f6rma das ordens ele vossa ma
gestade. Com todo o desvelo procurarei imitar seus acertos 
e exceder os que desejo ter no serviço de vossa magestade e 
obrigações deste posto. Com elle me entregou o conde as 
ultimas cartas de vossa magestade a, que não havia dado 
cumprimento pelo pouco tempo que a minha successão se 
dilatou ao delle as haver recebido. A todos respondo pelos 
conselhos a que suas materias pertencem. A real pessoa 
de vossa magestade guarde Nosso Senhor. Bahia, Julho 
ultimo de 16157.- Jilrano•tsco Ba?Yeto.-:- Bernardo Vieirq 
Ravasco. 

CDXLIII. Chegando do Maranhão a Pernambuco André 
Vidal de Negreiros a quem vossa magestade fez mercê do 
governo daquel~a capitania, lhe entreguei na f6rma das 
ordens de vossa magestade, e lhe .deixl;!i todas as que alli 
guardava, e recebi de voss~ magestade, na occasião da 
armada da companhia ge;ral, que naquelle tempo chegou, 
por não haver para eu os executar, e me partir pura esta 
praça. Elle o deve ter feito e avisar a vossa magestade 
do qu.e obrar. E aqui nie pareceu dar esta conta a vossa 
magestade para tudo lhe ser presente. A real pessoa de 
vossa magestade guarde Nosso Senhor. Bahia, Julho. de. 
1657.-llTanci$co Bar1·e.to.- Bernardo Vieira Havasco, 

CDXLIV. Na sexta-feira 24 de Agosto de 1657, o pon. 
ti:fice Alexandre VII separa da província franciscana de 
Portugal a custodia do Brazil, e a confirma nu província 
por breve da mesma data. 
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CDXLV. Não se sabe o dia · em que tomou interina
mente posse do governo do Rio ele Janeiro Thomé Correia 
Alvarenga. O que é certo é que sua magestade, em 17 de 
Setembro ele 1658, na patente de Salvador Corrêa de Sá 
e Benevides, nella dizia: ordeno a Thomé Corrêa Alva
renga, n. cujo cargo esti o governo elo Rio de Janeiro, e 
em sua falta aos o:ffi.ciaes da camara, que lhe clêm posse 
do dito governo. 

Monsenhor Pizarro transcreve uma nota mui curiosa a 
respeito de Thomé Corrêa ele Alvarenga, extrahida do 
obituario da Sé do Rio ele Janeiro, que é a seguinte: (1) 
Fallecenclo Diogo Pacheco Soure no clia 14 ele Setembro 
de 1658, pede em testamento ao governador Thomé Cor
rêa de Alvarenga quizesse ser S6U testamenteiro com sua 
mulher Filippa de Souza, e pediu mais ao dito governador 
quizes~e casar a dita sua mulher com uma das pessoas 
que lhe deixava encommenclado ; quando não tivesse 
effeito, que casasse logo c,om pessoa igual a sua. 

CDXLVI. Francisco Barreto de Menezes, mestre de 
campo, general ela conquista de Pernambuco, depois 
de haver com João Fernandes Vieira, André Vidal de 
Negreiros, Camarão e Henrique Dias expurgado Per-" 
narríbuco, que alli estiveram em oo~tinuas luetas por 
espaço ele 24 annos, foi portador ela carta de 12 de 
Agosto de 1656 para o conde de Attouguia, emviada por 
El-tei, do theor seguinte : ' 

Conde Governador amigo. 
" Eu El-rei vos envio muito saudar, como aquelle que 

(1) Thomé Corrêa· de Alvarenga nasseu no Rio de Jn.neü:o, e era 
filho legitimo do çapitlto Manuel Corrêa, irmão de Duarte Corrêa Vas
ql<canues e de D. Maria Conlla de Alvarenga. Casou com D. Leonor 
Estoso, e falleceu no dia 7 de Setembro de 16'75, .:sendo sepultaqo, por 
sua determinação testamentaria, á entrada da porta principal da igreja. 
da 111isericordia. 

CllXONIC.A. G.lllU.L !EC. Ã'"VI. - 2õ 
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amo. Pela patente qne com esta carta vos apresentará 
o me;stre de campo -general Francisco Ban:eto, fui ser
vido fazer-lhe mercê elo cargo ele governador e capi
tão g;.:meral deste Estado, que estais €Xercitando, con
fiam1o delle, que em tudo cumprirá com as obrigações 
elo JJiCU serviço, do qual lhes haveis ele tomar em meu 
nome o preito ehomenn.gcm que houvera d~ fazer em 
minh::.s mãos, do que vbs quiJ:J avisa,r para o terdes 
entendido ~ lhe dardes a posse elo clito governo na fórma 
costnrnaela, e as noticiar em fórma, com que julgardes 
11or · conveniente ao meu serviço, e . ao bem commum 
e segn rança · de.sr:Je Estado, e lhe havenllo dado a dita 
pos:-;e, vos hei desobrigado do preito e homenagem que 
por elle me fizestes, como se declara na minha pro~ 
visão, que tmnbem com esta se vos a11resentará.- E~

cripta em Lisboa a 12 ele Agosto de 1656.- Rei- Pa.ra 
o Concle de · Attouguia D. J eronymo ele Atayde, gove!· 
nacl or geral do Estado do Brazil. 

Fr;mcisco Barreto, que ainda se achava em Pernam
buco, veiu por terra :1 Bahia, onde tomou posse do go- ( 
verno geral em 18 de Junho ele 165?, e de presidente da 
relac;ilo no dia 23 d.o mestno me;~. 

Em 17 ele Setembro <.le 1658, chegúram tÍ Bahia as 
forçRs p::mlistas elo commanéj,o do eapitil.o-mór Domin
gos Barbosa Calheiros: para baterem os inclios bravio::; 
em .Tncobina. 

En: 10 de Agosto L1e 1661, foi assignac1o o tratado 
c1e p:1z en tre Por tugal e a Hollnnela, a respeito c1o Brazil. 
Em I'evereiro <le 1662, F rancisco Barreto manda pren
der :t Anclré Vida! ele N egreiros

1 
governador ele Per

nmnb a co, por não c1nr cumprimento a uma sentença da 
rela s·:1o dft Dnhin. · 

Por cnrtrt r egia c1e 4 ele Fevereiro de 1662, se lhe 
ordenou <J.ne promovesse u:na contribuição para a 
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paz da Hollanéln. e pa1;a o dote da infanta D . Catha
riml: que se ia casar com Carlos II, rei da Inglaterra., 
o que se effectuou neste mesmo anno de 1662. 

CDXLVII. Computo ecclesiastico. Aureo numero 6; 
cyclo solar 15; epa.cta 26; letra dominical F . 

CDXINIII. Martyrologio. Paschoa 21 de Abril; 1. o de 
Janeü·o terça-feira; indicação romana 11; período Ju
liano 6, 371. 

CDXLIX. rc Logo qnc recebi n. carta. de vossa magestacle, 
escripta em 5 de Novembro do :mno passado, á cerca 
de se continuar na capita,nia de Pernambuco o terço 
elos homens pretos e pardos, de qne é governador Hen
rique Dias, e da fórma em que se lhes devia dar liber
c1ade, m::mc1ei ordenar a André Vidal de Negreiros, 
governador daqudla praça, para o executar assim. Elle 
guarda tão mal as minhas ordens, que se p6de duvida.r se 
s6 pelo eu enviar esta de vossa magestade, a n<lo quererá 
observar ! Sobre seu procedimento, neste particular, da 
observancb elas ordens, tenho escri11to á vossa mages
tac1e varias n:lzes. De novo poço a vossa magestade, com 
~~ ~ snlnn b~ào c1evic1a., a resoluç:Io ele tndo, p::n·a que ou 
conheça Anc1ré Viün.l qne errou em llegar-me obediencin, 
:senclo governaclor de um~t capitania, ou eu nfLo acertei 
em entenüer q ll O era clln snbc1ito elos govcrnac1ores e 
cnp! tã.es gc"1.emcs eles te Estac1o ; pois se eu seJJJ})re os 
obtl'lsci, com inviobvelrespeHo á.s su:.>.s ordens, occnpanélo 
n:< qnelb capitania maior posto do que tem hoje Aniró 
Viélal, não será. ;jnsto qne não lhe servindo então ele 
exemplo, no que soube obedecer, o fique dando á. meus 
snccessores, no que ni1o posso mrmdar neste governo, 
qnun.c1o cuic1o qne não d.esmereci no zelo do serviço de 
vossa mngestacle, te.::menos jm:lsd.icção qtle meus anto 
.eessores. A rcal11essoa de vossa magestac1e, guarde N o~>so 
Senhor, como a seus vassallos havemos mister. 
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"Bahia, Setembro, 24 de 1658.-Francisco Barreto: 
Bernardo Vieira Ravasco. 

CDL. Tendo fallecido o padre Antonio de Morins 
Loureiro, prelado do Rio de Janeiro, é nomeado para 
o substituir o Dr. Manuel de Souza e Almeida, pela 
provisão ele 12 de Dezembro de 1658, o qual tomou 
posse no seg·uinte anno de 1659 ; mas se tornando ri
goroso demais, foi perseguido e se retirou para Lisboa, 
deixando em seu lugar o Dr. ]'rancisco da Silveira Dias, 
que governou melhor a igreja fluminense. 

CDLI. Pela retirada c1o mestre de campo André 
Vidal de Negreiros do governo geral do Maranhão, ficou 
interinamente o substituindo Agostinho Corrêa, e para a 
effectividade é nomeado D. Pedro de Mello, o qual che
gando á cidade de S. Luiz toma posse elo governo geral, 
no dia 16 de Junho de 1658. No dia 19 de Setembro 
do mesmo, o capitão de mar e guerra Marçal Nunes da 
Costa toma posse da capit:mia-m6r do Estado do Grão 
Pará. 

Os jesuitas são expulsos do Maranhão pela protecção 
que davam aos indios. (Vid. o tom. 3. o da minha Co· 
rogmphia H'ist.) 

CDLII. Computo ecclesiastico. Aureo numero 7; cyclo 
solar 16 ; epacta 7 ; letra dominical E. 

CDLIIL Martyrologio. Paschoa 13 de Abril; 1. o de 
Janeiro quarta-feira; ina.icação romana 12; período Ju
liano 6, 372. 

CDLIV. O famoso padre Antonio Vieira, sabendo da eles
harmonia que havia desde alguns annos entre os índios 
Nheangahibafl ou Igarannas, habitadores da grande ilha de 
Maraj6, e os colonos europeus, para alli se encaminhou e 
os doutrinou de tal modo, que os recluziu a perfeita paz e 
soliàa amizade, tornando-os reíractarios ás outras nações 
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da Europa. Os Nheangahibas eram os melhores remadores 
do Amazonas, e foram elles que em 1638 serviram de 
remeiros á expedição de Pedro Teixeira pelo Amazonas, 
subindo por diversos rios até os Andes e dahi á cidade de 
Quito, no Perú.. 

CDLV. Na quinta-feira; 5 de Agosto de 1659, o conselho 
municipal da camara do Rio de Janeiro escreveu uma 
carta ao administrador da jurisdicção ecclesiastica, o 
Dr. Manuel de Souza e Almeida, participando-lhe que 
haviam sido consultados alguns doutores a respeito da 
n:mdança ela imagem de S. Sebastião, padroeiro ela cidade, 
para a igreja de S. José, , e que se esperava que 01:3 não 
excommungaria, como os havia ameaçado, mas que ainda 
aguardaria pela resolução de sua magestade a est.e res
peito. 

Naquelles tempos, uma e::x:communhão tinha mais poder 
na credulidade fanatica e era mais medonha elo que a 
lepra . 

CDLVI. Na quarta-feira, 5 de Novembro de 1659, re
uniu -se o primeiro capitulo da nova província franciscana 
na cidade da Bahia, e é eleito provincial fTei Antonio dos 
Martyres, natural da ilha da, Madeira, que havia profes
sado no convento da cidade ele Olinda, em 8. de Março 
de 1603, na idade de vinte annos. 

No anno seguinte mandou esse 11rovincial fundar os dons 
conventos na villa do Penedo e na das Alagôas. 

CDLVII. Depois de haver entrado a governar este 
Estado, dei · conta a vossa magestade repetidas vezes da 
isenção com que procedia André Vidal de Negreiros, 

CDL VIII. O Brazil crescia em população, e a grande 
ex tensão. territorial fez que o governo da regencia divi
disse a administração do Brazil em dous governos inde
pendentes :- um do norte, tendo por capital a cidade de 
S. Salvador da Bahia de Todos os Santos ; e o outro do 
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sul, tendo por capital a cidade de S. Sebastião do Rio de 
J aneiro, sendo nomeado para governador ch repartição 
do sul Salvac1or Corrêa de ~á e Benev ide8 (1), o qual 
chegando á Bahia com a sua credencjal, (lepois c1e levantar 
o preito e hom~nagem e se fazer o auto c1o jnramento nas 
mãos do governndol' geral Francisco Barreto de Menezes, 
no dia 12 de Setembro de 1659 seguiu para o Hio de Ja· 
neiro, e tomou posse da administração no dia 4 de Ou
tubro de 1659, recebendo-a das mãos c1e 'rhomé Conêa 
de Alvarenga. 

Salvadol' Corrêa de Sá e Benevides era natural da 
cidade de S. Sebastião do Hio de Janeiro, e um dos 
homens mais notaveis do seu tempo; e tão impoTtante, 
que os hespanhoes o quel'lam por seu comptbtriota, in
dicando o seu assento de baptirsmo e naturalidade na. 
cidade de Cadiz, em 1õ94, govemando aquella 11raç<1. seu 
avô materno, donde diziam havei-o roubado o pai, Martim 
ele Sá,, t endo elle dez annos de idac1e. Salvador Corrêa 
de Sá e Benevides, sempre benemerito, chegando ao R io 
de J aneü·o mandou construir a n:LO Capitania RectZ e fez 
nomeações como a do eapitii.o-m6r de S. Vicente na 11essoa 
ele Antonio Vicente de Monues ; dispóz uma grande es
trach para as minas do rio Doce e para. as do sul, 
situ'ados nos districtos de Iguape, Cananén, e villas ele 
Serra acirnn. Desejanc1'o ausentaT-se })Ol' alg11m tempo ela 
cidade elo ltio de .Janeiro paTa provie1enciar os negocias 
do sul c1a u~tpitania,, incumbiu o governo interinamente ao 
mestre de campo Thomé Corrêa de Alvarenga, e segniu 
o caminho da ilha Grande, onc1e chegou ein Outttbro ele 
1660, e cLhl seguiu para a vilb de Santos. E:otancl.o nesta 

(1) Salvador Corrêo. de Sú, 1. • governallor üo R io Lle Janeiro, em :filho 
de D. F ilippa de Sá, e de Gonçalo Corrüa, fidn:Igo de cota d'annas, e 
sobrinho de Mem de Sá. 
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-villa, recebeu noticia em pi.'inmpws ele Novembro, qne 
certos moradores . da fregnezhu c1e S. Gonçalo, da Praia 
Grande, queriam promover c1 E:Jsorc1em contra o mestre ue 
campo Thomé Con êa de r .Alvare;1g<1, por verem que a go · 
vernança da capitania só reca1lia nos Çorrêas c1e Sá,; 
porém elle, com c, tino e c1iscriçü.o que á experiencia o 
tinha amestrado, tudo prevenin, r estabeleceu-lo o soccgo 
publico ; mas esse socego c1nron pouco, porque se suble · 
varam éle novo contra o mesmo Salvador Corrêa d o Sú e 
Benev ic1es uns parentes, e requerermn que fossem <.1 cmit
tic1os elos empregos. 

Neste estado üe exalt<"L~:i'Lo tentaram contra a vith de· 
a]guns ministros, que para se salvarem foram se abrigar 
no mosteiro de S. Bento, senclo sempre presos o g over -

. naclÇJr interino Thomé Conêa de Alvarenga, o snrgi:!ato
mór do terço ela praça, o proveélor-m6r ch fazenda l'Cnl, 
e outras pessoas de hnportancia social. 

CDLIX. Salvador Corrêa (}e Sâ, e Benevides, no 1. 0 de 

Janeiro c1e 1661, fez publicar um b~nclo em S. Panlo> que 
se tornou extensivo a muito:.:; lu~are~~, oxplicand.o as causas 
do motim do Rio de Janeiro. 

_Por esse tempo morava em ~). Gonçalo da Praia Gr:m de 
o capitão Agostinho Barbalho Bezerra, filho de -Luiz Bar· 
balho Bezerra, que havia governado n capitania, do Rio 
de Janeiro em 16-12, ambos natnn:ues th cidade c1e S. Se
bastião, c lembrando-se dell~s os revoltosos, ele combi
nnçilo com os officines ela camrâa, eleitos [L . sua vontade: 
lhe p ediram para se encarregar c1,o governo da cilbde, 
negando obediencia a. 'rhomé Corrên ele ·Alvarenga, ln :;;ar· 
t enente de Salvador Corrêa do Sá. e Betievicles. O cnpitão 
Agostinho Barl1alho r ecusou o emprego, e 1)rocuron re
fugiar-se no convento c1e Santo Antonio ; mas sendo fo r
çado a sahir delle, pela ameaça de perc1er a vida, aceitou 
o governo. 
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Os inimigos do governador Benevides escreveram car
tas aos camaristas ele S. Paulo contra elle ; e estando 
na villa de Santos, teve noticia que os moraclores de 
S. Paulo, ele acôrdo com os turbulentos do Rio de J a· 
neiro, estavam resolvidos a negar-lhe obediencia, visto 
os moradores de S. Vicente e de S. Paulo só dependerem 
do podel' do delegaclo elo c1onatario desta ultima ca
pitania. 

CDLX. A inc1ispt~sição elos paulistas contra Salvador 
Corrêa de Sá e Benevides era por não poderem captivar 
os inclios, bem como contra os jesuítas pelo mesmo mo
tivo. O povo do Rio de Janeiro se havia amotinado, com 
mão armada contra os jesuítas, por terem publicado no 
seu collegio uma bu~Jla de Urbano VIII prohibindo o 
captiveiro elos índios sob pena ele excommunhão. O go
vernador Benevides e seus parentes tinham defendido os 
jesuítas, sendo castigados os cabeças elo motim ; e en
trando um barco no porto do Rio· ele Janeiro, procedente 
da villa de Santos, com a noticia de que os moradores 
do Itanhanhum haviam posto fóra os jesuítas por causa 
da protecção dos índios, foi castigado o mestre do barco, 
por ser .écho de noticias amotinadoras. O governador se 
empenhava pela liberdade dos índios; e como elle fallava 
correctamente a linguagem delles, o estimavam muito e 
obedeciam as suas ordens. Certos os paulistas ele que se o 
governador os quizesse perseguir, teria força bastante 
para os subjugar, não obstante estavam persuadidos, 
que elle em S. Paulo s6 podia exercer o encargo de in
tendente das minas do sul; porém, Salvador Corrêa de Sá 
e Benevides, interpretando a força da patente que El-rei 
lhe deu, não quiz servir·se della. 

CDLXI. Os paulistas se sublevando de novo, tendo 
á sua frente D. Simão de Toledo, juiz de orphãos, e 
Antonio Lopes de Medeiros, ouvidor da capitania de 
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S. Vicente, con.correram á casa do senado da camara para 
que este prohibisse a entrada do governador, mandando 
trancar-lhe o caminho e defenclel·o com gente armada, 
afim de que elle não podesse entrar na villa de S. Paulo. 

CDLXII. Salvador Corrêa de Sá e Benevides soube 
de tudo; mas não lhe disseram q_uaes eram os cabeças 
do motim ; e sabendq por :fim quem elles eram, no dia 
15 de Novembro de 1560 mandou publicar, ao som de 
caixa de guerra, um bando na villa de Snntos, suspen
dendo dos empregos os cabeças elo motim, ordenando -lhes 
que viessem á sua presença, remettendo cópia da sua 
patente aos vereadores de S. Paulo, com que se aquie
taram os paulistas, voltamlo á obediencia a au.toridade 
suprema da capitania. 

Do Rio de Janeiro con~inuaram as intrigas para Sâv 
Paulo contra o governador Benevides ; mas não acharam 
apoio, porque já tinham reconhecido o poder do de
legado do soberano. 

CDLXIII. O governador, para bem conhe eras causas 
dos · males publicos, mandou abrir duas devassas, e, pelo 
bando do 1. o de Janeiro de 1661, sendo castigados os 
cabeças, perdoou os demais. 

CDLXIV. Benevides, sapendo do que se havia passado 
no Rio de Janeiro na sua aus~nda, e conh,ecendo os 
movimentos e as circumstancias multiplas que llouve
ram para Agostinho Barbalho Bezerra tomar conta do 
governo, lhe mandou ordem para. que ell.e continuasse 
na administração · durante a sua ausencia, prevenindo 
certos .casos em que o capitão-mór e o ouvidor não po
dessem, s6 por si, decidir, e determinou que ouvissem a 
camara com a~sistencia de d0us letrados que o povo 
elegesse. 

A camar;:t do Rio de Janeiro não ficou ~atisfeita com. 
o haver o governador conservado no ~overno a Agos-
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tinho Barbalho Bezerra ; proseguiu na sua rebeldia, 
e communicou a Barbnlho e ao povo, por meio de u:rp 
bando, tomando a si o governo ela praça, no dia. 8 de 
Fevereiro de 1661 ; mas reconhecflnclo a violencia que 
havia feito nomeou governador da dclade; ou po~que 
Agostinho Barballw Bezerra níio quizesse mais conti
nuar na, aclministraçuo, on por ser João Corrê~L o mes
tre üe campo mais antigo e fllho <le Salvador Cor
rêa ele S(L e Benevides, foi este o nomeado, como ex
pressfío elo aneprmclimento e 'ob.ediencia ao governador 
Benevides. / 

Apesar de alguns distnrbios ch gentalha, a cidade do 
Hio de Janeiro entrou na sua vida commum; Salvador 
Corrê~~ ele Sá. e Benevides, que ainda estava em São 
Paulo, um pouco receioso, desejando t0rnar á ca- 1 

pital para reparar os seus mnitos prejuízos, entendeu 
deixar S. Paulo ; mas os paulistas, em ])l'esença dos be
neficios que tinham recebido do governador no levan
tamento de setenta pontes e caminhos que elle tinha me
lhorado, e mandando abrir outras para facilidade do 
transito elos moradores, representaram para que elle 
fic:1sse, ao que não accedeu, e em Março de 1661, par
tindo de Santos para Angra dos Reis e dalli seguindo 
viagem . entrou na, uiclacle de S. Sebastião do Rio de 

' ' Janeiro no dia 16 de Abril, no meio de festejos, e onde 
esteve na governança até Abril do anno seguinte ele 1662, 
no qual foi substituído por Pedro de Mello. 

CDLXV. Complito ecclesiastico. Aureo numero 8; 
cydo solar 17; epacta 18; letra dominical D C. 

CDLXVI. :Martyrologio. Paschoa 28 de Março; 1. o 

de Janeiro quinta-feira; inclicação romana 13; :período 
J nliano 6, 37~. 

CDLXVII. Os jesuit.as pagaram, no dia 27 de Junho 
ele 1660, :.í. Santa Casa ele Misericordia ela Bahia, depois 



_, 

no mu.zrt 

de uma renhida demanda, cincoenta contos de réis, em 
virtude do concerto que houve entre elles e a santa 
casa, sobre a pretenção no engenho e mais fazendas e 
terras de Sergipe elo Con<lc, como logatarln que n c1ita 
santà casa era elo g·overnndor Mem c1e Sá, como larga
mente se contem nn. escrlptnra b vracla em notas elo 
tabellião Francisco elo C ou to, sendo reitor elo collegio 
o padre Francisco Ribeiro, e ptocuradcr Cio collegio_ Ül~ 
Santo Antão de L isboa o padl'c Agostinho Louzacla. 

CDLXVIII. O padre Peregrlno, no seu manuscripto in· 
edito eLe Notlc·ias ~Jarias ela Amer·ica e do Braz-il, que 
tenho á vista, tratando. da frep; tH-':'ia de 'S. Pedro Ve1ho 
da Bahia, diz: "Desta :fregnezia tnmbem ig'noro os, sens 
principies, e só sei, que é elas mais extensas e ren
dosas .. . " Nas minhas investigações historicas achei 
entre os documentos officittes antigos, jâ. muito estra
gados, a noticia de que Antonio Con1eiro, en tre os unnos 
de 1660 a 1670, fundou uma capella ou igreja, no ·arra-
balde sul, extm-muros d~L cidade, c1ec1icac1a ao apostolo 
S. Pedro, que começou logo a ser mni frequentada, 
e a sua presença chamou para aquell e' sitio muüos 
moraClores, que se foram nrrnanc1o em Lli:fl'erentes cli
recqões, a tornar em 11oucos mmos mui to v ovo:.tdo 
aquelle bairro, em mol1o a ser elevada a igrejn, dó S. Pedro, 
feita por A.ntonio Corc1eiro, á parochia curada em 1679, 
sendo o seu primeiro · vjgario o licenciado padre Joiio 
Gomes ela Silva. Antonio Conleiro, llOl' seu fallecimento, 
instituiu em Franeisco Ferreira seu ünmecliato succesaor. 

A igreja, ainda necessitantlo de acl·escentamento e 
reparos, o vigario João Gornes <la Silva peL1iu auxilio 
ao marquez c1as Minas, que lhe manL1ou dar seiscentos 
mil , r éis '; é como n:io chegns:3em p cLliu-lho l)Ol' sei['J annos, 
annualmente mil cruzados, 'c como mio e:sliava o mar· 
quez para clisp_ôr do maior verbn , r epresmüando o p e· 
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dido a El-rei, teve a competente resposta em carta 
regia. 

CDLXIX. Computo ecclesiastico. Aureo numero 9; 
cyclo solar 18 ; epac ta 29 ; letra dominical B. 

CDLXX. Martyrologio. Paschoa 17 de Abril; 1. 0 

de Janeiro eabbado; indicação romana 14; período Ju
liano 6,374 

CDLXXI. Francisco de Brito Freire,· g$.eral e autor 
da historia intitulada Nova Lusitania, que memora as 
guerras do Brazil, succede no governo de Pernambuco 
a Anilré Vidal de Negreiros, tomando . posse do go
verno no dia 26 de Janeiro de 1661, em cujo cargo esteve 
até o dia 5 de Março de 1664. Francisco de Brito Freire 
veiu em 1653 á P ernambuco na frota da companhia 
occidental do commerdo, com Pedro J acques de. Maga
lhães, e concorreu para a tomada do Recife e conolusão 
da guerra com os hollandezes em Pernambuco. Brito 
Freire serviu bem e administrou a justiça, promovendo 
o augmento da capitania. 

CDLXXII. Na terça-feira, 17 de Maio d(-\ 1661, amoti
nou -se o povo do Maranhão contra os jesuítas, inter
vindo em favor dos padres o governador D. P~dro de 
Mello, conseguindo com rogativas apasiguar Of! amoti
nadores, obtendo delles que os jesuítas ficassem presos 
no seu collegio. N o domingo, 17 de Julho, no Pará, 
o -povo faz o mesmo, e prende além de outros o cele
berrimo padre A.ntonio Vieira e o remette preso para o 
Maranhão ao governador D. Pedro de Mello; e com a pre· 
sença do padre .Vieira o povo do Maranhão não se po
dendo conter, foi obrigado o governador a remettel-os 
para Portugal debaixo de prisão. 

A causa do motim do Maranhão e do Pará contra os 
jesuítas era a protecção que davam aos indios, conspi
rando-se contra a escravidão delles. 
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(Sobre este assumpto largamente tratei no 'tomo III 
da minha Corographia Iflstorica.) 

CDLXXIII. Henrique Dias, a quen:i o conde de Ericeira 
(no seu livro Portugal Restaurado) chama de Mucio 
Scevola brazileiro, era natural de Pernambuco, e começou 
a servir ao seu paiz desde o começo da guerra, contra os 
hollandezes, na qual praticou acções 

1
de intrepidez e he

roismo que admiram, assaltando fortalezas, tomandc 
praças. Ao approximar-se dellas, algumas vezes atirava 
dentro da fortificação o seu bastão de governador, e dizia 
para os soldados do seu terço, que fossem dentro buscar 
a insígnia do seu cargo, o que effectivamente acontecia. 

El-rei D. Filippe IV lhe deu a patente de mestre de 
campo e o fôro de fidalgo. El-rei D. João IV lhe fez mercê 
do habito de Christo, cujo ~abito não o poz no peito, 
senão depois de expulsos os hollandezes do seu paiz. De
pois da restauração de Pernambuco, sendo todos os gene
raes premiados pelo rei, não o foi o famoso guerrilheiro 
Henrique Dias; e elle embora sentisse essa reprehensiva 
ingratidão do rei de Portngua1, se não queixava.· Resi
dindo no Recife, ahí falleceu em 1661, coberto de glorias 
e immorredora fama, quasi esquecido do go-verno da 
metropole. 

CDLXXIV. No sabbado, 6 de Agosto de 1666, se conso· 
lidou a paz entre Portugal e a Hollanda. Portugal se 
obriga a pagar quatro milhõe~ de cruzados em 'dinheiro, 
assucar, tabaco, sal, como melhor lhe convier, em seis 
prazos, assim como entregar toda a artilharia tomada no 
Brazil com a marca das províncias unidas, ou companhia 
dos índios orientaes ; a Hollanda garante não hostilísar o 
Brazil. -

CDLXXV. Computo ecclesiastico . .A.ureo numero 10 ; 

cyclo solar lQ ; epacta 10 ; letra dominical A. 



CHltONIÇA. GJ~RAL 

CDLXXVI. Murtyrologio. Pascoa 9 de Abril; 1. 0 de 
Janeiro domingo; inclição romana 15 ; 1)eriodo ;Tuliano 
6,375. 

CDLXXVII. O governador Ji.,rancisco Barreto ele Me
nezes, em carta de 21 ele Janeiro de 1662, communica a 
municipalidade da Bahia que, com a certeza do ,casamento 
Ielicissimo da senhora infa,nta com o rei de Inglaterra, 
resolve hoje, que a 10 de Fevereiro, désse principio as 
fes_tas, por nfio permittir a quaresma,, que ca,he a, 22 de 
Fevereiro maior clilaçüo. O principio ha do ser com 

- ' 
, touros, que se hiío de correr tres dias; tres de cavallos,_ e 
quutr0 comedias, para então s-e reservam as lnminaríus, 
e sal v as de artilharia. Vol:lsas mercês immdem logo tratar 
de touros e ].Dalanqnes para ellas, publicando e preve· 
nindo os premios, que lhes parecer, 1mra ver a quem 
sahem as sortes. 

Aos homens ele cavallo, mande avisar com brevidade. · 
Da comedia l)rincipal se tmta; devem vossas mercês no
mear logo um dos thesonreiros, que com um ajudante 
a-ssista a compra de todo o necessario para ellns, seguindo
se a ordem, que por escl'ipto cliz para isso a pessoa que a 
tem~ cargo. E para que n, demonst-.r[lçi:io de contentamento, 
qne todos os vassallos de sua magestade devemos t er 
nesta OCCaSiüo, é raz[LO seja ·l!l11iversa1, COD.C01T::t111 todos 
para. est:1. ; r epartam vossas mercês ns chnças, folias, qne 
ele todos OS f!Staelos de gente, que a COStumam fazer, se 
1m ele rem formar, para quo emq uanto as festas durarem, 
alegre a cidade, e seja commum o regozi;jo, quando é tão 
commum a causa. delle. Deus guarde a vossas mercês. 
Paço e Janeiro, 21 de 1662.- P.rancisco Ba?Teto. 

J 

CDLXXVIII. Fr::mcisco Barreto, governador geral . c1o 
Estado, em 13 de Abril de 1662 esereve no senaélo c1a ca
mara él.a Bahia a carta seguinte: Pela carta de 23 de Ja
neiro c1este anuo, se Berviu sua mugestacle mandar-me 

' l 
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fizesse executar neste Estado o regimento, que no reino 
todo se guardava, do papel sellado. Sobre esta materia 
tem esse tribunal recebido tambem carta de :ma mages
tade ; e eu envianclo ordem ao Dr. Jorge Sêcco ele Macedo, 
chanceller da relação deste Estado (a quem vem encarre
gado o mesmo papel) distribua por todos os tribunaes ~ 
ministros aos quaes toca côpia do meiimo regulamento, 
para terem entendido o como se ha de praticar; vossas 
mercês aceitem a que lhe ha ele enviar, para ser esse Be

nado o que é sempre, o primeiro exemplo na. obecliencia 
das ordens ele sua mnges tacle, e melhora da suu real fa
zenda. Deus gnaTde a vossas mercês. Bahia, 13 de Abril 
de 1662.- Fmncisco Barreto. 

CDLXXIX. Em 26 ele Março de 1662, D. Pedro de 
Mello entrega o governo do Marrmhão a Ruy Vaz de Si
queira; e Francisco de Seixa.s Pinto recebeu, no dia 16 de 
Abril do mesmo anno, das mãos do Marça.l Nunes da 
Costa, o govemo ela capitania elo Grão Pará. 

' CDLXXX .. A rainha regente, D. Luiza de Gusmão, 
aborrecida das traições elos a.ulicos e validos elo rei, 
seu filho, cleu q nrtr to em pa.lacio, no dia 4 de Junho de 
1662, ao infante D. Pedro; e dispondo-se a. entregar o 
governo a seu 1llho D. Affonso VI, manc1oa no dia. J G 
do mesmo mez prender a Antonio Conte, a seu irm<1o 
João Conte e a outros, tambem Goclos elo partido elo 
rei seu filho; e nesse mesmo clia foram conduzidos á 
um navio, que os levou clesterrados 11~un. a Bahin, sem 
que El-rei o soubesse, fazendo-se tudo isto clmante o 
tempo do despacho. 

No clia. 23 de Junho elo mesmo :inno ele 1662, juntos 
no paço todos os tribnna.es, nobreza e principaes do 
povo, entregou a rainha regente os sellos reaes ú. seu 
filho, c1emittinc1o com elles de si o governo da nação, 
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ficando El-rei D. Affonso VI de posse do reino, na idade 
de tn:ze annos. 

Casando-se El-rei Affonso no dia 27 de Junho de 1666 
com a princeza D. Maria Prancisca Izabel de Saboia 
de Aumale, filha do duque de Nemours, no dia 2 de 
Agosto elo mesmo anuo divorciou ·se do marido, por 
ser elle incapaz elo estado matrimonial: por ser impo· 
tente ; casando-se depois com o cunhado, o principe 
D. Pedro, regente de Portugal. 

A conducta desregrada do rei Affonso, obrigou aos 
grandes da côrte e o povo a rogar ao infante D. Pedro 
incumbir-se elo governo do reino, obrigando a El-rei n3-
signar a autoridade Tegia, o q tJe effectivamente acon
teceu no dia 23 de Novembro de 1667 ; e o infante Dom 
Pedro jurou o cargo de regente no dia 27 de Janeiro 
de 1668. 

Depois destes acontecimentos, o rei D. Affonso. VI 
foi desterrado para a ilha Terceira; e o infante Dom 
Pedro governou a nação portugueza, como regente, até 
a morte de Affonso VI, em 17 de Setembro de 1683, 
_em Cintra, na idade de quarenta annos, onze de reinado 
e dezaseis de prisão, sendo sepultado em Belém. 

CDLXXXI. Secretaries de estado de Affonso VI. 
O conde de Castello Melhor, primeiro ministro e 

valido. 
Secretarlos de estado : Antonio de Sousa de Macedo, 

Pedro Vieira da Silva, Luiz de Sousa ele Macedo, Gaspar 
de Faria Severino. 

Chanceller: Fernão de Mattos de Carvalhosa. 

CDLXXXII. D. Luiza de Gu-smão, por seu valor .e 
suas vi:rtT~-cles, poz ;:t corôa na cabeça de seu marido, e 
a conservou na casa <le Bragança ; e11a foi um moclelo 
de força e de animo na prosperidade ; um exemplo ele 
constancia e de modestia nas desgraças, que lhe vieram 
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da mão c1e seu filho, e reuniu em si as virtudes dos 
dons sexos. Morreu no convento de Chabregas em 1666. 

CDLXXXIII. D . Affonso VI era de espírito vil, e de 
genio sombriQ, incapaz de gove~.'nar; a autoridade de 
sua mãi lhe era insupportavel; ouvia com desprezo os 
conselhos ele seus ministros ; o seu gosto particular era. 
de se ncliar com gente 1üuito baixa e de côr a quem 
chamava seus valentõ6s; com elles corria as ruas, in
sultando ::-u todos nq nelles q ne por desgraça se encon
C1·áhni1 no seu caminho. Senhor da sun. v.ontade, como rei, 
se entrega inteirarnente a seti valido Antonio Conti, que 
njnntou nos pés do thronú tt1do o qne :1 mentira e a li
sonjà Lem de mais vil. O conde de Odemira, ficou no 
desagrado ; então sna libertinagem e sua ferocidade não 
tiveram níais limites ; sens vassnllos temÍ:\111 o seu en
contro. O conde de :castello Melhor foi o ministro que 
o dirigin com maior força, e ainda que cortesão e lison
geiro, o unico que impedin a i)ercla do reino durante 
o reinado de um soberano, tão incapaz e tresloucado. 

Pelos conselhos do ministro, conde ele Castello Melhor, 
e dos outros validos, manda atibr a rainha mãi á Chabre
gas e despede os ministros que ella recommenda, e govAr
nanc1o -se por sua desenfreada, paixão e pela. vontade de 
sens va.lidos, torna o seQ governo odioso e tyrannico. 
Eis o que ocasionou o ser deposto elo throno: 

CDLXXXIV. Tudo se arrancava do Brazil ; _até p!tra 
o dote dos filhos dos reis, a titulo de donativo volun
tario, o povo concorda com o producto do seu tra
balho para ostentação e luxo dos soberanos da. nação ! 
Tendo-se de casar em 1682 a pririceza D. Gatharina, in
fanta de Portugal, com C<1.1'los I!, · rei da Inglaterra, o 
governador ger::tl Francisco Bal'rêto, tendo recebido or
dens de Lisboa l)ara procede1· a derrama no povo, para 
extorqui-lhe o dinheiro para o dote d~t princeza, em 22 

('lTR ONTC'.\. <lli;-R A.r, IEC'. XVI.- 21i 
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ue No vembro d.e 1062 envion .á .cmnara. .cb Bahia. o s.e.
gnin( e .. o:ffiúo; 

Vcjq que vqssas mercês me J:'el'>resentalll , ne.-;La SlUt cm: ta 
üe 2 1. . elo 'éoí:r enre, ;icicrua L1os oHi.c ia1''', qt te convem 
ha\rei·"l:;ál.;a" i.Yíeliwr ()1~-i.rel'.a., e ·~u·t;t~CnLla~fLo elo Úibzd~ · clo 
dote' 'f'iâ · ~ÚthÓÚt i·ài ,ilw (?á â rr&n · Breúm.hci o. ]Jfll' - ~i a 
:JIÓÜ~ lt ti~; : ~i ·élos Ol'tl.oÍ·Í:tdo::; qne. se .lhes ."eleve . Üf\ 1.:, p~i s 
sein" iss.o, . nií.o '(qwssil;el h<l:\'Cl' Jl. .CfU e·m" Se l lOSSU c ncar-
l'~gar Lleste .. tútJ) itJI ~o. · · · · · · · · 
· B r;.itpposto ··que ·se não 11ocl er;1 ~ re[tr no1·os ofl1ciaes> 

neni ordmutüós, sem ux.pt·essa ordem c1e S ~1~. l\fngos·t~ue, 
é .tua j rtsWiea.<.i.a ; ~, i·aúí.c) co ri1 q m· vossas mercê::; pechm 
estes; 'que v_i:sto l:i0 lhes haver ele paoa.r ela fa:<.endcb do 
?nfJs7710 pooo, rrÍ.t: p:.l l'I:~CI'. Il. co n.élescem1er ·c~rn · tuClo O q~10 
vo.ssns 'm ercês :rpontmri , pei'ã.· 111es m~ c~nli~, ele CJ.~l~ · · ll~rei 
co nta: ;~ 8 ua.· J\Jages1;n,c1ü, pr~ra qn e OL'ÜClle o q ne fc); .. mais. 
servi J o. 

'De 11s Gó.núl.e n vo .~s,l s me1·cês.- PHço, 2.2 <l e Novembro 
ele T(;!rz:- li'ránct:sco Bcwreto. · · · · 

ÇJ)J:.,xxxv . . Aureo num ero 11 ; .. cyclo :o lar 20 ; epn.
cta 2 l .; letra clon:ünica. l G. 

' 
CDJJXXXVJ: Martyrologieo. Domingo Ll.e 11a.sclioa 25 

tl e·· Mn rço; cUa 1. 0 Lle Janeiro· segnnda-Jeirn.; j~1dicaÇM 
l'Om a ll:t" :L; peri.oclo J ttlbno ú, 316. 

C]) JJXX~XV lJ .. J.i'oi no .n-o verno de :0. l)etl eo ü~ . :Ji~l l o: · 
q'lle ~u e.sta.belet;e u o corréio n.o 11-ro· de .Tn'néír·o; · l)elo 
regnb mento ll e '2-õ éle .Janeiro ele 1663 . 

. O lJ LXXXVIII. Por · patent~, . 110r seis annos, é no
ll!ead o Valentün '_Cavares tla Çosta Cabral, no clia 1~ de. 
Peveyciro .de 1663, capitão-mór é governaüor ~la. ca1Tit-nnia 
elo H. io Grande élo Norte . . 

CDJ.JXXXIX. D. Vasco ele Mascarenhas, conêle üe· 
Ohid1)s, }JOr patente ll e :14 <le De7.e mbro ele l. fíti2, é· Jl,O' 
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l"Q.eacl o segunilo v ice,rei e ca p ibão genern.l üe .mar e. terrn. do 
el<s tpclo do J3raúl ; .e no clin. 18 ele J n.n eiL'O de 1GG3, na cidaLl e 
ele J.Jisbon, l\OS paços e1::t Ribe iríl: }) resta jnramen!·o .nas 
lTlà os L1o J~ l ·rc i ; }WC'~• ton j nr:nn ento <lo preito e hom en ~lgem 

c.onfonne as Ol'c1en :mr,ns, p eJo goYerno Ll o \'ice-r inaclo, e. 
c:1 piJa.nia gern l élo B::; taLlo Llo ·8 e:1 úl , <lo q no suQ. nu1,geshvl e 
o encarregaYa, l1<:Jn patente C]_ne lhe coníian, seilcl n pre 
sentes D. Yasco ela Gam:1, 111<ll'CJ.Il8/: elo Nisa D. l\I:n tinitO 
de 11ascnn:nlw ._·, comle ele f'nnb Crl1z, e L niz Lle ''{aseon
ceJlos e~ 'onzn, concle elo Cn s tell o 1\Ielhor, el o conselho c1e 
estado, e [;ea cscdYio C]_ tt e snlJ ·cre\·e n . 

. O v i ce ·J'l~ i, com1o cl e O b i.tlo;; c r i ge~; i mo '1 GrtrLo goYenD Ll o r 
gm·nl, tom on })03.:;o Llo p·o ,' el'llO, nn. cidflcle ela. B ahia , n o c1in. 
ll OnJingo, 2-± ele .Tu Hllo el e ;: GO:J. e o cl e pn:si ll ento elo t ri bunal 
cl n. 1·ela çüo no Llin 28 segtLintc. No mez üe Qntn1n·o lless!3 
1ll esmo anno, clcn regimm).i:o aos c;tpltães -mores _ela repn.r ~ 

ti ção elo i::l nl. D. Y nsco t1 e ?1[asrarenh:-1s concle ele Ob it1os 
govomou o Es tflclo üo J3rnzi l :ttú o llia 13 ele .J nnho elo 
1Qü7, em qn e fo i.r onc1iclo. . 

UDXC. Uo mpnto c.cul e.'J i<d·ico . ..:". .. m·co nnmero.:l 2 ; cyclo 
sola.r-21. ; 011actn, 2 ; l eü:1 clom inicnl P R 

CJD ,'CI. l\i:u tyrologio. Paseho ~t , 13 Clo ·AJn·i:l ; l :o lle 
.Tnneiro i·erçn -iei ra; incli cnç fí.o romn na 2 ; lK~ri oc1o ·.T uli nmr 
n,:1n . . 

OD XCII. 'l.\' nLl O um inc1 i 1·icl uo oi'F.c-r ccicl o a.o govGnador 
{;Pl'a l, ro1Hle de Ob iclos, u ma ~~cs ú 1:11' i.a Lle t erras, elle <"l'tl 

respcit 1) :1 qun l ic1nlle lh oíierbl, em l .). tlc Se t.emln~o - c1e J CW ± 
se cl !.rigo nos ofllcü1es ela eamnr:t JW]o morJo seg uin te : -- " 
·ulll ;~,elos o l es ta. rep nb1ica mo oJí'en;ccu a, scsmal'ia .gn e 
com. esta em·io a vossns mercês, clns t er ras qu e se con c"
<1eran1 :1 es ta cichclo, p:ll 'Q. .o conselho : vossns J1'l.er ci:\s a 
Vejam, estimarei en mni to C]_ no Sf)j n, em gràn<l e 11l:üi cl:l ê!o 
cl es tn pov.o e h on efi.cio desse senuclo. Deus g unnl o a Y OSf' as 

lll Cl' C"ês ...--- .P~~~· o, , 'etem]n·o, J .- cl o.J G0-1. - Con(7N7<' Obid r!s . 
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CDXCIII. D. Pedro de Mello, tendo sido nomea-do, por 
patente de 20 de Novembro de 1661, governador do Rio 
de Janeiro, em substituição a Salvador Corrêa de Sá e 
Benevides, tomou posse da ad.ministração em 27 de Abril 
ele 1662, na camam municipal, estando p1~esente ao acto 
o mesmo Salvado1· Corrêa de Sá e Benevides. 

PedrÓ de Mello se conservou no governo do Ri'o de 
Janeiro até 1666, em cujo anno, ou porque se ausentasse, 
ou fallecesse, entrou na governança da capitania o mestre 
ele campo Martim Corrêa Vasqueanes, emqn anto che
gava successor legitimo. 

Em car·ta de 17 de Abril de 1663, El-rei lhe eommnnica 
ter feHo a paz com a Hollanda ·; em carta de 21 de · Março 
de 1664, lhe diz ter encarrêgadü a Agostinho Barbalho 
Bezerra da administração das minas de Paranaguá, e do 
descobrimento das esmeraldas, com seiscentos mil réis de 
ordenado. 

Em 12 de Janeiro ele 1665, nornêüu a Domingos de 
Mouros capitão de Macacú; e em 19 de Janeiro de 1666, 
deu sesmaria de terras de Macacú a José Lopes ; cum
priu em 20 de Fevereiro a provis-ão reg~a em Jorge Pinto 
de Souza no cargo ele provedor dos ausentes da cidade do 
Rio de Janeiro. 

ODXCIV. J eronymo ele Mendonça Fnrtaclo tomou 
poese do governo de Pernambuco no din. 5 de Março ele 
1664, das mãos de Francisco de Brito ~.,reire, e se con
servou na administração da capitania até 31 de Julho 
de 1666. 

Luiz dos Santos Vilhena, no seu manuscripto inedito 
conta, que a summa ambição deste governador, a soberba 
com que, como despota absoluto, tratava sem Clisüncção a 
todos os pernambucanos, o fizeram tão escandaloso e in
supportavel, que a nobreza e o 11ovo, se resol veram ao abo 
miuavel attentac1o ele prendel-o, clepôl-o c1o governo e re-
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mettel·o para a côrte ; o que parecendo cli:fficil, executaram 
com muita facilichcle, havendo prevenido .a tropa não 
menos queixosa . Foi eJle preso pelo j niz André ele Barros 
Rego, ao sa.l.tir elo palacio a passeio . Pouco depois de 
chegar ú, côrte, com as queixas elos pernambucanos, foi 
recluso em um a masnJ.Orra, por indicio ele cumiJlice na 
traição de seu irmão Francisco ele Mendonça Furtado, 
alcaicle-mór ele Monrão. Não ·se achou prova que conven
cesse a J eronymo ele Mendonça de cmnplice no clelicto 
ele seu irmão, mas sempre se :julgou corri merecimento ele 
l'eceber uma sentença que o conclemnou a prisão perpetua 
em uma fortaleza na Inclia., onde acabou seus dias. 

CD XOV. No governo ele Jeronymo ele Mendonça Fur
tado apparecen em Pernambuco uma horrível epidemia 
ele bexigas, que devastou a população, sem c1istincção de 
pessoas nem qualidade social. Em 1666 a epidemia se 
passou ú Bahia, ao R io de J aneiro, estendendo-se a varios 
h1g~ues elo sul. Na Bahia a fome se tornou mui sensível. 

CDXCVL Computo ecclesiasti.co. Aureo numero 13 ; 
cyclo solar 22 ; epac ta 13 ; letra dominical D. 

CD,XCVII. Martyrologio. Domingo de pas0hoa 5 de 
Abril; dia 1. o ele Janeiro quinta-feira ; indicação romana 
3; período Juliano 6,378. 

CDXCVIIL Os religiosos carmelitas descalços da ordem 
ele Santa Thereza, chegados á Bahia em 1663, em vir tude 
da a ntorisação regia ele 25 ele Junho ele 1665 deram co
meço á fundação elo seu convento na Bahia, por meio de 
esmolas e donativos obtidos elos fieis . Residiam no hcs
picio ela rua ela Preguiça, e depois passaram-se para o 
convento que construíram no prolongm'llento da mon
tanha, onde se vê, e serve ho;je ele seminario archepiscopal. 

Esses religiosos chegara·m a possuir muitas proprie
dades no Rio S. Francisco, e clellas foram privados em 
virtude elo decreto real de 10 de Fevereiro de 1710. Em 
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J822 e J823 tom~Fam mnil:a parte JUl lnct<t ch im1epen
llencia ela Bahin, em ú t \'O I.' L1u gnn rnl. Mac1eira; e co111o 
dn:nnn obediencia aos prelaüos ele Por tng::t l , senr1o fol' 
çal! o.· pela on1em impcl'Í<11. ele :.?8 ele .f ulho l1e 1828 a reti
l':lrem·st', on d::n·em ol>o<:Li encin. ns n ntoril1:tc1es brfl.zilejras, 
JJ:'lo querendo elles elei.xnr oDl'nzi l, ::;esepm·aram em l830. 

Conheci o nHimo l1L'ior llo Santa 'J'h en~:,;;l , o reverem1o 
Ji'r. José c1e Santa Therezn, homem muito estinwvel 110r 
S1Hts mnavei.s CJUqlid ad.es. Com u nwrt0 'c1o nlbimo Tell
g ioso, em 1834:, o govenw nw.nLlon Yenc1er o patrimonio 
qw~ ell es J.lossnimn na cidac1e êla Bah ia . 

CDXCIX. EsrnbeJeciüos 0!'3 cmwe.ntos elos f rndes na 
lbhín, o J.l OVO começou a exigir a :Eunc] nç.üo de um c'on
ven to parn. mulheres; c f!m J G44 o oenaclo c1n. cmnara 
da Babi3, peclin a Ji:l rei D. João lV essa concessfi.o, o 
que Jhe foi negaLlo ]!elo nl v::n·(L ele :18 ele Dezembro do 
mesmo anuo. O IJOYO, não obstn:Jtc, insi st.h1no mer:nno em
penllO, e reinando Afí'onso VI, a carnn rn fez o mes mo lle 
c1ic1o, e em G de Julho ele J.OG5 :f:oi satisfeito . 

Concec1ic1n a J.ice11ça e escolhi elo o l ocal UlJl'Opriaüo para 
a vida ele coJÜGm11laç·ões, :f:ui pec1i.t1o n E l·rci a ermirh ele 
Nossa Senhora elo Des t'e JTO, (feita com c~smola~~ elo povo em 
l5GO, coberta ele 11nlha lirncla no ]1nino vizinho, C)lle Ji co n 
c1wmatlo ela Prdmn, J1e b almmlancin ele palmeiras <]U G ti
nhn ), pRra n elb fnnclar ·se o. convento. El-rei, J.Xlra Ba t.isfa
zcr o desejo ela camnra, JHJDl't>~n e 11oro cl<Í ciclacle ele S. Sal· 
Yaclor, conceaen a ermicla Llo Des terro 1xua se consl;mi.t: o 
r.onvento em CJ.UG rccoJltessem sómente cincoenta r eligios;-,s 
\l e véo prreío, ela ordem el e f' . 11'rnncisco. A camrtra üa ci
\lnc1e d.a Bahia. c1e t1 l ogo começo ús obras, <Í. sua cnstu e elo 
J.IOYO. Emgnanto ns obl'QS contü1uavam, se mandou a Por
t ugal conv jclnr r eligiosns 11~1rli instituir Ú'eiras, Yinc1o em 
20 c1c Janeiro c1e 1GG7 tl e LislJon, elo convento êle E1rora, 
quatro freirns pro:Eess:t.s, que chegarnn;J. {L Bahia em 20 de 
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Abril elo mesni.o ·auno, toiu::mclo ellas poHse cló connmto, 
começara·m n receber ·n:OViça·s, ·e ·ele pois de pr.eprmH: clez~ 
sois religiosas i)i·ofl:•ssas; ·e ile el'egerem ~ · primeira ·abà
cles:Sa braú l elr~l ; mudre :M::n:tJu:i ele Christo, sé r'e rir:mun · 
ent 1() L1 e Jrrlho ele lGSG para o seü · éonvento· üe Evor:t; 

em PortugaL . 
Senclo IJequono 'o eui1ici0 primiúvo, deu-se coil1e<.;o · Tio 

lll c:-s mo lngar a unt outro, Jançnn.clo a primeira p <:.·clra; o 
gN'ernrul01' geral Hoque üa Costa Barreto, ás cl ez héJ1:as ·da 
ll1anhã üo llia 22 üe Ontubro ele 107'9;· com granéle Jes!Tvi
dalle. O convento do ·nesl:eno tem cento e ·trinta e cluas 
ceJl:.l s, salas conn~ntuaes e outros repaTtin)entos . 

D. El-rci D. AJJ'onso YT~ 11eb cm·ta régia tle 23 Ll \3 D!'! · 
r.ei1lbro cle 100{), :Caz lluac;.rro a.o seerl'tarlo ele Est<.Lll o An
tonio <1e So uza ele 1\Jacello, ela Hha 1l 1; 1\Iarajó on Hha 
GninL1e ele Joanno.'3, com t:oda,r; os poderes para. fn,zt' r nelln 
e qu·e qttizer, e al·é el e inH ig ir <t 11ena. Lle tuórte, e ·outras 
}'l"e~·O[~:l(·jyo s , tl e jnrn C }Icnbc1e, fora, (la lel meitta l, c) COl:il. 

a :f:ncnJ cbc1e Ll e Yineular em morgnélo pc1lo· HÍoüo CJI 'Ie lhe 
:1grn cl n.r e quizer. 

DI. Com[luto ecç.Jt:.>sinr:;tico . .Anreo num ero 14; C;f(Ü? 

solar 28; epncla 24; Jetm c1om ini cnl r•. 

DU. J\Li rLyrologio. PnscJwa :2:5 üe Abril; 1.0 · Lle Ja
neiro scxta .. feiríl ; jnl\ i c~iio ron:wna 4; 1)erioclo · .T1il ial'to 
G, 3'7'0. 

DIIT. :0i:1 CJt;int:t-feirn, 21 ele Janeiro L1e lG~ô, o G;l pit~l·o· 
HlÓL' A~üo11io Pinto ch Chry8., governru1nr~ elo l+rtTo·l' ;lrâ, . 
toma l)o;-;:Jc Lb adtnini:Lraçií.o nit cftl:tLle <:!c. BelC;in . · 

:]):t\1. No d ia 2:i L1e .Yt:tÚLO Ll~ lGflG, .\go~ ti;1i10 Lic Fjguei
rec1o, cnpitiio·múr de Snnt~s , COJlll)oC:lc.i·cs elo. ~;: 1 m;~1 t 1 oz L1 u 
C~\senes, coiiceL1e a J\ [ig.nel. ;~útrtll es . t>J ·o n\pLo, e 111ais l;reY.e 
coml)anheiró::l . de Gu[m:itnhó, sesniárTãs Üo n1 ei:1: Jrgn a c1e: 
tenas nas margens elo rio Maç.ambú, na terra, Jir11( e ele 
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Santa Catharirt~· Deppis de1:1te.os vieram outro~ com .seBIJla
rins passadas poli Gabriel elEl Ln.ra, e logo depoi~ por sen 
successor Doming0s Fnmcir;;co Franci1.1qui. 

· DV. Refere Ignacio Accioli,que em 1665,em tempo do go
verno do conde de Obidos, ciesceu o mar prodigiosarp.ente, 
por tre111 vezes alternnchs, sobre as praias da cidade ela 
Bahia, deixando em secco grnnc1e qnnntidade de pescado, 
e pelo mesmo tempo app.arecc~u um cometa, que os su 
persticiosos euearnrnm como prognostico do grnnde con
tagio de bexigas, que p::tssando de P~nwmbnco á Bahia 
fizeram horri v eis estragos, segu indo-se depois assoladora 
fome, resultado dt~ falta d.e braços para a lavoura. 
Creio eu causa Llo crescimento das aguas dp mnr na Ba
hia de 'rodos os Santos, t er sido proveniente de algum 
volcão que apparecesse no mar, em c1irecção á barra, e que 
não fosse presentido. · 

DVI. D. Pedro de :Mascarenhas e nomeado governador 
do Rio de Janeiro, por patente de 7 de Dezernbro de 1665', e 
toma posse do governo ela capitania em 19 de Maio de 1666. 

A sua administração foi pacifica ; e recebendo ordem 
de E l-rei para fortifica r o porto da cidade, em 1668, pelos 
receios de ser a praça c1o, H_, i v ele Janeiro invadida pelos 
hollandezes, fez o qne pôde, es11er::mdo pelos invasores. 
Em 9 de Julho de 1G08, Jançou a primeira pedra no alicerce 
do edificio c1o convento da Ajuda; deu sesmarias de terras 
a varias pessoas, entre ellas aos frades do Carmo, em 28 de 
Agosto de 16.69, entre as terrns do G nandú e Guaratiba . 
D . Pedro de Mascarenhas governou o Rio de Janeiro até 
1869, em que foi substituído. 

DVII. Computo ecclesiastico. Aureo numero 15 ; cyclo 
solar 24 ; epacta 5 ; letra dominical B. 

DVIII. Martyrologio. Paschoa 10 de Abril ; 1. 0 de 
Jan~iro sabbado; indição romana 5; período Juliano 
6,380. 
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:PI-4. AndJ.'é Viela] de Negreiros entrou segunda vez no 
governo çle Pernambnpo, ele que tomou posse no dia 24 
de Janeiro de 1667, e seTViu até o dia 13 de Junho do 
mesmo anuo, em que entregou o governo a Bernardo ele 
Miranda Henr~qne. Vilhena, na sna nwmoria mannscripta 
que tenho á vista, diz que em un1a memoria, tambem ma
nuscripta que conseguiu, len, que, no anuo seguinte á 
restauração de Pernambuco, esta v a A nclré Viclal de N e· 
greiros governando a capit.ania elo Maranhão. 

DX. A André Vidal ele Negreiros, succeden no governo 
de Pernambuco Bernardo ele Miranda Henrique; que, to
mando posse da administração ela capitania no mesmo 
dia ela demissão de Negreiros, governou até o dia 28 de 
Outubro ele 1670. 

DXI. Antonio el e Allmquerqne Coelho de Carvalho 
foi nomeado clecinio governaclor elo Maranhão, e tomou 
posse elo governo no dia 22 ele Junho ele 1667. 

DXII. · Menagem qne 11resta Alexandre de Souza 
F1~eire do cargo de governad ;r geral do Estado do Brazil, 
no!Ileado por patente ele 10 ele Março ele 1667. Aos 13 
dias elo mez ele Abril ele 1667, nesta cidade ele Lisboa, nos 
paços da Ribeira elella, fez Alexandre ele Souza. Freire, 

· em presença, ele El-rei nosso senhor, e em suas reaes m,ãos 
preito e homenagem, segundo as ordenanças, pela capi
tania geral e governança do Estado elo Brazil, de que 
sua magestac1e o encarregou por esta. carta patente, a que 
foram presentes o Bisconcle de Villa Nova da SeTveü·a, 
D. Di(WO ele Lima e Bernardino de Tavora Fre'ire. Eu o . ) 
Luiz de Va.sconcellos e Souza, conde ele Castello Melhor, 
elo conselh.o de sua magestade, e seu escrivão da Pari· 
elade, que a dita: menagem tomei, subsc.revi, e assignei. 
Etn Lisboa, a 18 do dito mez, e anuo acima referidos. 
O conde de Castello Melhor, Alexandre de Souza Freire, 
chegando á Bahia, tomou das mãos do conde de Obidos, 
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posse t1o govemo geral no dia 13 ele J unho ele -1667, e 
como era ye]]w e enfermo, J10nco :fez c1e n t.iJ , e governou 
nté o t1ia 8 t1e l\í::Jio el e :IG/.L, em c1ne fui subst:itnic1o pelo 
>' iscom1e de B:nbacenrt. 

D Xlir. Compr1 to eccles iasti.co . . Aureo úumere 16; cyclo 
solrtr 2G; epactn. :LG ; ]cõtl'a Clominical A C+. 

DXIV. 11.fn r lyrolog io. J?asch oa 1. 0 c1e Abril ; 1. 0 eleJa
ll Ciro c1omingo ; imhcac;ão romana G; pel'iodo Jnli:ano 
Ci,38J. 

lJX \ -. O J3rnzil progreaia ])elos es [orços êlos ])Rl'ti 

cnlnres, e nfi n obstuntc eram os br0z il e iros prctcrit1os nos 
empregos ]Jrtl,l icos, n os 1Jeneticios socütns. Parn conse
gnirem nJguma cons:1, foi necess:n·io, que .em côdes oel,e
braclas em Li sboa no nnno ele 1GG8, o procuracl.or ch 
.Bah irt fiz esse requerimento, manifestnm1o desgosto por 
não serem contemplados os natnra os do Brnzilnos em
pregos cln. r ep nblicn. 

O senado na ca nwm th Bah ia, venclo que em proh i~ido 

ao filho d.o B rn.zil, embora formnélo em t1ireito, ter <t:-Jsento 
na relação elo fie n pai.~, rqwesentou em n ome ele povo üs 
cô rtos d e Lisbo:t em 14 <le Agosto ele 16'71, e nüo te 1·e defe· 
rim ento a sna J1 et;ição; c foi muito Ll epoi.:-:J <J_n e os üesem
hnrgac1ores .To:To ela Hocha Pitn, Aloxandre tla Sihn, 
.T oão Velho I3aneto, ChrlstO\'UO ele J3lll'gos Contreira.s, e 
outros, t i n.!t'am assr.nto nas relaçt>·,)S cl.a. Bahia., Lisboa. e 
Porto. (.1) 

DXYI. Os brazileiros c1nei:mvam-se qne eram exclni· 
Ll os elos Cll1 ll rogos pn1Jlj cos, scmlo ell os os qne clnrrmte 
ns g uerrn s pelejaram, ])assando fome:::, so:fhen t1o prejni zoR,_ 
inli.nitns mi.sel'ifl s, n::t clefeza c1o Es tncl.o; hn.venClo <l mnior 
!1mtc c1eJles se nssignrtlaclo com h eroicos :t etos el e Ynlor , 

(I) Rcbns!.i:lo u;~ Tiocha PUa Hist. tb Amcrica J'orL . pag-. o:m c zc:gni ulcs; . 
1\IIU O de 17;M, c:c1iç,1o ele 1730. 



'DO JWAZll , 411 

gasto,s ele ,sua fnzencl u, em que concori imn 11ara o esplen
dor c1rt cur te c1e Portngal ; pediam 11nra. os mornclores elo 
Brnúl os o:fficio~; cl t~ justiças~ :f:nzendn, e para, seus fiJhos, 
os cargos cl::t igrejn , cannonef3 o cligniLlalles; os po13tos ch 
milicin, cn rgos e l10nras elo c1ito J~s t::1Llo . O regente 
D . PeclJ.·o II, embora achasse :jasl:o o pedido, em 3 <le 
Agosto cleste mesmo 8nno, reme!:te a.reJ.wesentnç·::t.o Llo J.WO· 
curador ch B8hia elO conselho Ultrnmnrino, e estt. não c1eu 
respos in sn t is:bc to r h. 

DX\TJT. No tli::t ·;n de Jnueiro ele 1GG8, os iTes Estnclos 
elo r eino, por sen:J J.1l'OC1U'[l clores j nn to. · nfb , ·::t-Ja L1 os 'J'n. 
c1esco,·, Llo J.1rll n.cio doLisbo::J, reconl1ecem e jnrnm 11l'incipe 
h ercleiro elo 1·ln·m1o portng nez e s uccessor ele seu innfío 

D. Affonso YI no infante D . Peclro, qne cleJ.)OÍs r einou 
com o titulo de D . Poclro II. O poro p e(l e no regente 
n. Peclro, q no se cM;e com n. rainha sna cnnhacla; ella . 
consente e ai c<1nça uma li cençrt elo card eal de Vendome, 
s0n t io, ~L qual fo i cmrlil'Jnadn.J.iOr uma bnlla do P apa Cle
lllcnte IX. A Naçilo qner clar o tHnlo ele rei. ao infan l;e 
D. Peclro, regente; mns elle l'ccnsa, e cons0r íu :1 r egencia, 
até a morte do rei AfEon.so Vr, e cont innn. f:n:enclo bem 
goTerno. 

DXVIIL A g ueera que clnravrk ha v inte anno ~J enh·e 
Por tng::1 l e a Hespanhn, terminou pelo lrat:<H1o üe :p::1.z cele 
braclo em 13 ele Fe,rereiro de 1068 ; e tenüo sun, mages
tacle manchJo :í. J3ahia e6 pi:ls elo ~; clocnmentos lh paz-;, 
l)ara se clm· noticia clella no Bstatlo Llo J3razil, em 27 ele 
J ulho ele 1GG8 o gove rnaüm· geral communica ao senaelo 
lla camara a seguinte noticitJ,: Por se p enlermn na Crt J.)i· 
ta ui a as vi<ls, .5uspem1i n publicnç.iio elas p8zes, que snn mn.
gestacl.e se servin celeJwn.r com a corôa ele Ca.s !;ella. i.gora 

Dle enviou Bernardo ele nii.rancl~ Henriqnes, CÓI1Ü1 ele 
uma cm·í;n, que sn n, mngestaclc lhe manüou escrever para 
se pnblicar naqnella capitania,, e o trntaclo elas mesmas 



'J.J,2 CUl,W~~C.A GERAL 

:pa~es, impresso, que com esta remetto a vossas mercês· 
E pcrque convem não dilatur este b,em ao povo, senclo tão 
digno de toc1as as demonstrações deaJegl'ia, vossas mercês, 
em corpo de ca,mara, levando. a, bandeira, juiz do povo, e 
mist~res, e todo o mais acompanhamen.to, que possa auto
risar este acto, e precedenclo pregões,, para se acharem 
nos lugares da pubJicação a nobTeza, e povo desta. ci
dade, se ler:í o t1.·ataclo e capitulas dct paz, para serem 
manifestos a todo o povo ; achq;ndo-se presentes a tudo 
quatro tabelliães, que dêm fé, de como se fez a publica
ção, e façam os termos necessarios, para constar em todo 
o tempo; de que pasfiarão traslados autheuticos, de que 
me envhrão vossas mercês as _ copias necessarias, ficando 
os termos no archivo dessa camara, e -feita esta solem· 
nidade segunda-feira 30 do corrente, em que começarão 
as luminarias, que no fim dos tres dias se renovarão com 
uma encamisada, como se tem disposto; na qnarta-feira 
seguinte se fará a ultima e principal que é a acção de gt:aças 
que devemos dar a Nosso ~enhor, por tão singular bene· 
:ficio, como é o desta Ilaz, e felicidades que della s_e
guirão ao reino, e todas as suas conquistas, entre ella_s 
com maior evidencia a este Estado, e por isso mais empe
nhado a festejai-a . Deus guarde a vossas mercês, Bahia, 
Jalho, 27 de 1668.- Alexr:tnd?"e de So?.t,Za F1·ei1·e. 

DXIX. E' realmente uma coHJ.eclia social a -vida dos 
povos, quasi regi~los pelo despotismo dos reis, como se vê 
da cm·ta que o governacl:o'l' dn. Bahia dirige á camara, em 
28 de Outubro ele 1668. -Alexandre ele Souza Freire, go
vernadOT e capitão general do Estado, declara ao senado 
da camarada Bahia, que viu os papeis, que lhe apresentou 
o juiz Francisco de Negreiros Soeiro, sobre o meio que se 

havia escolhido para a contribuição de quatrocentos e 
vinte mil cruzados do dote, a par da H:ollanda, e que se 
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accommo·da com tudo que o povo entender que é mais' 
conveniencia sua. 

DXX. Computo ecclesiaslicu. Anreo num ero 17; cyclo 
solar 62 ; epacta 27; letra clomi.nical :F. 

DXXI Martyrologi:0. Domingo ele pas-cl10a 21 de Abril ; 
dia 1. 0 de Janeiro terça-feira. ; indicação r o ma na 7 ; período 
J uliano · 6, 382. 

DXXII. Tendo siclo nomeado em 1669, João Correia 
na Silva, governador e capitão general elo Estado do 
Brazil, para substituir a Alexandre de Souza Freire, o 
Galião SacTam,ento em que vinha pn.m a Bahia, nau
fragando nos baixos ele Santo Antonio, a que os pes
cadores chamam Q'ltebTança, l)l'Oximo a entrada da barra, 

( 

pereceram todos afogados, e entre elles o governador 
João Correia da Silva, que foi encontrado na praia do 
Rio Vermelho, sendo conduzido pelo mestre de campo 
Antonio Guedes de Brito, e sepult·ado com todos as 
honras devidas n:o seu cargo na igreja elo convBnto de 
S. Francisco da Bahia. 

DXXIII. Neste mesmo anno de 1669, os índios bl\1'· 

baros atacam a viJla de Cayrú, estando o povo na missa, 
mas são clerrotaclos pelo capitão m6r Manuel Barbosa. 

Chegando a noticia á capital, o governador, em uonse
lho na casa da relação, com os membros della:, no dia 4 
de Março do mesmo anno, decidiu mandar fazer guerra 
aos selvagens que devastnram os povoados e fazendas 
da capitania, ci.a Bahia. 

DXXIV. Antonio de Barros Rego e·Cntanho é nomeado 
capitão-m6r e governador da capitania do Rio Grande 
do Norte, em 1669, e governou até 1672. 

DXXV. Na fundação da cidade, por causa dos atn.· 
ques dos índios, e depois ela invasão hollandezn, se con
struíram trincheiras para a defeza e protecção da. ci · 



aa.c}~?_ ; e a mec1ic1a qne ,o, ,povoa9ão Joi. erescenc1o: .a .ci.chc1e .. 
se foi alargauclo, e o.se n i:elTitorio foi sendo. occnpad(j) . 
por ~asa~ ~ ec1i:ficios. 

Nesse s·eneTO de :fol:tiricações, üi.sb~·D g'nimn OS; 'Il'lOl'::t• 

dores ch B~lhia as trincheirns . em yelhas, 011 antigos, e · 
em' .ll0Vll8 . . ror llrü c1om:nn ento CJ.ll8 t eJ,lhQ.{L. VÍsCD, clat.aClp . 
L1e 17' ele DezernbTo ele lCGD, aincla se fazia.m .. tri11chei-. 
ras ; e p elo qne sua mnges ta cl c determina o segninbe : 

' I ' I 

. D ., J ofi..o ele Lencnstro, mnig o. E1~ E l-rei Y0s ettv:io ' 
mnito srn1elar. Y in-se a vossa cnrta üo 7 c1e Abril c1es l: <?. 
anno, em q ne me dais conta ch ac1vel'tencia que til"e~~;e, 

no alto })Teço em c1ne se ha"i.a arrematac1o a brn,ça.cln , 
obra cl~ Teincll.eirn · lt~ r[l ) e cp1ea ,.manc1.artc1o .n0r ontm. 
ve~ .em prnça se arrematCLra })\:ll a ters~::t J1a.rte, 111PWS ç1o. 
qn e .anelava, em qqe inte.ressava a minha faz.E!nclq. 1!-re -.. 
zen!ios e oito mil crnzac1q~, seg t111c1o 11 .conta elo. eng~1~heim~ . 

E parecetL-ll1 f? cli~ ell.· -vos, qne o qne dispuzestes_ 1'l~st,q. 1"l.8r.t e 
es.!á bem :l'eÜo. Esc~:ipta em Lisb.~ a, rr 1'"/ tle Dezembro ele 

. ~ . . . . . . ' . . ' ' . " ' ' ' . . . ' . ' . ' ' .. 
1069 - Rei - Pn,ra o go1rerna.clor ,elo Es~~\e1.o clq . ]31•nzil 
- Conc1e él.é. Alvor. 

.. ) ' 

D XX \T.L lGG9, NéríTembí·O' 20 . Ao senac1o ch.éiii:nài·a:· 
Pdas qnei:ias qne hei. tino ch insn:ffiél:encirL c1e 'algu,ns · 

cn1úttíes · 6 ni([6s ·Jlro.cecliin iú:itôs de 6ú tr'os · c.16 'j_)rú Fi.élo (io 
-~ . . . ' 

cin·ÓÍlo1 Vlfú1élsco'- em. 'cl'e Arallj'O :"hei 'i)ól; r'êfol:rriac1ás 
as chs· co'n:li1:in h1ás ctá Piltatibit, NOssa Senhoru,'üo 'l\Ioiüe;· · 
e N oss ri.' Seíüwi'á' élo ·succoáo.' Vo'ssas n:ic~ré('s me · 66ú:s1Í.l ~ .. 
tanlo na :[órmn üo ~:~stylo s uj eitos pm.'rL · ellàs ~ e·1ielâs 'b'oiE;· 
:i.n·í!ormações que. ·1\enho Cle flll gnns qne ·são ])enemeribos ele 
ocen}Jur· mpwJles post0s me ·'J:1l'G])'0H:ha:111 vossas mercês · 
( entre os t ees q ne hi'lo· de consn lbar ~~m cacb uma.} J1'<t ela 
Pn.ta.t iba. ao c.n.pi:tão João ele .Araujo, Jil.a ele. N.ossa Se
nhora elo Soc.co.rro .a. D iog.o . Muniz. Barre to, e Ít~L .d e Nossa .. 
Senhm'a cl.o Monte a .J.acintho .Ribeir.o d e .. . AJmeicla. 
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.Gum~éle Deut! ) t vossas merc.iQ~ . - . D,\hi:J: . e .:Nov.éml.n'Q1 

20 ·ele· .1EWQ. :--- Ale.v.cmclre âe So~tzc~ P aire.. .. ( j]( .:ined. ) 

D XXV1I:. ·Na Bahia se iizm:am g rnnCLes fes tas p or CJ C· 

ea-sii1o .cl:o nascimento L1 · nm in"tm te tl e Porl·ngal , princ 
eiJ.!ianüo as so'lemnidaües ll o :1:. 0 lle Jn lh o Llo 16UD, com 
:fans toso 'Pe-Dewn Luu.(Zanw s em au(;iio· ll;:J g t'!'\Çi.t.s, e p re
gam1o p ~:jla.JJíl :.mlui, o paclro 1!~. 1 t sehio üe :i\Jntto;:;, co.m p~·o 

cissão elo Santíssimo s~lcramen to (L tnnle. Gorcrnant o 
Es taLlo elo B1·azi1 .Alexanch e c1o. Som-:.a P r" iL'e .. 

·D.XXVHI. ·Joilo lla S il >' a o, 'onza : :fo i nomcaüo go \•er· 
llador elo R io Cl:e J·aneiro em 107'll. O se ll.:go·vem o não fo i· 
ll t?' l)8l'tm'bas:ôes: Em · 2-/ elo N 0\'0in bt·o üe 1573, m::muon 
cúítlpl'ini. F l'OVisAo rr :ll cb ru,Jmen•;il0 üo cargo ·ele pro. 
VtJclor" tb s· miilas ele S. P cw lo. cmlfi.'J ·iJo :1 P asc1l o: t1: Af
úmso ;· ·e· Jto .. 1. 0 de D(•zeml1ro l1o· m:3 .~mo nnno· t1mtt1o 
11osse·: ·Nacln: mais' cons ta cl:e qtt'' ~e l~'r1 :; .~, " fn z-er ·me.moria. 

:D'xxLx~ Brn 6\te An·os to· t1e 1610, é llniri. eallo· A!lons.o · 
Fnrbn.clo ele Mendonça governn.clór e e:tp it üo-gen eral ci.o 
E~th.clo do· Bmúl, ·c iYelo qu e o prlric il>e ·regente escreve 
:i 1\lexá Yl tlre ele 1 'óiú:'l F reire a cn.r t.a lle · J.nerlagein se~ · 
g·l'lint·e :- .A l.exn.ncll'e ele Souza J!'rei re, goYe t'kttlor e ainigo . 
E ~t ·o P rincipe vos envio lhtü to s at'l'~ar. ·Pela: p ~11 8 Jll:e, qne 
com ~s-e::t · c:.ü' !ia vos ~tprese· ll t:itii ~ \. ffônso '!:•' !lt' L:t.,Jo · il.e ~,[b l'l. -

llqnçá; fLü sei·viçl o útzei' -Hw ni.et;cê elo eaitf) ll i• · go·.,;-é·t·nacl ol' · 
e capiUí.o·g'e'nél'<ll tlessc :I~s táclo, que oc.;!'<li S· ·c~ X: ~ l' c'enüo, 
CbJi:flalilló üel le, q ue e'm ·t ltll o ci'lmpi· i·d , cotu· :ls nlir ig:iGÔC's' 

do inei:L sei.·\;jç.o; · cli) Cjl t ~1 1 ·,l.oi t ·:1 'h cl'irt'a l:'t,0,'em em úli tYh:~s 
mfLos, co mo constn, 1H ·óc' :·I'U'ã.: l r1ne vii ii:1s co~; tás "11:1. 
llletHJJa pateJlt·e·,·· llo qne YüS q.1:riz .avisar pa.ra .cpu3 o te 
nhais -e.iltenéliêLo, e lllç clnnle.~ . ~1. 11osse . tlo di to g'l) \'·GL'll() , 

nn, :fórm.a.costumacb, e ns nol·icin s c infonnnc;ões, qnc jnl -. 
gu.rc1es por convenieJil.tes ~L ~~~eu SG' l' í' i ~:o, e a boa seg.nra l.l.<,~a. 

cl'(lsse .. Es tatl o., e 11aYenc1o·lhe Lhrl o a u iU.1. posso vos k ·i. 
:pó r desohrigarl o tl a mona:,.eri1 , c1 tlf\ pt'lo •li to goYel'l~ ·) m o. 
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fizestes.- Escripta em Lisboa a 6 de Agosto de 1670.
PTincipe. Para o governador e capitão general do Brazil, 
Affonso Furtado ele Mendonça Castro do Rio e Menezes, 
Visconde de Barbacena, vigesimo sexto governador geral 
elo Estado elo Brazil; tomou posse ela administração no dia 
8 de Maio de 1671. 

DXXX. Aos vinte e um dias elo mez de Janeiro deste 
presente anno, nos paços do conselho real, deu menagem 
nas reaes mãos de sua alteza Affonso Fnrtaclo de Men
donça de Castro do Rio, pelo governo e capitania geral do 
Estado do Brazil ; sendo presentes como testemunhas, o 
marquez da Fronteira, gentil-homem dn. camara de sua al
teza e vedor ele sua fazenda; e Diogo ele Mendonça Fur
tado. Eu Francisco Corrêa ele Lacerda, do conselho de 
sua alteza, e seu secretario de estaclo, que a dita mena
gem e juramento tomei, subscrevi e assignei. Em Lisboa 
aos 28 dias do dito mez e anno acima referido.- FTan
cisco OoTq·~a ele LaceTda. 

Os negocias das mina~; ele prata muito o occupou e lhe 
acarretou desgostos, que se aggravaram com o naufragio 
e morte ele seu :filho: João Furtado de M\mclonça, em via
gem para Portugal. Apaixonado com tudo isto, falleceu a 
26 de Novembro de 1675, dei:x:anclo o governo nas mãos do 
chanceller Agostinho de Azevedo Mouteiro, do mestre ele 
campo Alvaro de Azevedo, e do juiz ordinario Antonio 
Gnedes de Brito. Fal1ecenclo pouco depois o chanceller 
M:onteiru, preencheu a vaga o desembargador e ouvidor 
geral Christovão Borges Contreiras: 

DXXXI. G~wernadores do Estado elo Brazil. Eu o prín
cipe vos envio muito 6andar . .A. Roque ela. Costa Barreto, 
fni servido fazer mercê elo posto de mestre ele campo ge
neral desse Estado, e para o governar, no entretanto que . 
nilo ma:nclo governador, como vos constaril, da cai'ta pa
tente, qne n elle lhe m:mdei pn.'3sn.r. Encommenclo-vos, 
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que na fórma costumada lhe deis a posse desse governo, 
que 'estais exercendo, com as cerimonias, que em seme-

. Jhantes actos se costuma, ele que se fará assento, em que 
todos nssignareis, e hnvondo ·lhe dado a clita posse e as 
no ticias qne j nJgardes por, convenientes a meu serviço, 
vos hei por clesobrigaclos ela menagçm que pelo dito 
governo mo fizestes . Escri pt.:-1. em Lisboa, a 10 de Setembro 
ele 167?,- PT.ZnâzJe.-- Cnncl ido Vnl ele Reis. Para os go
vernadores elo Brazil. 

DXXXII. Compu to ecclesiastico. Aureo numero JS; 
cyclo solar 27 ; epacta 8; le tra dominical E.. 

DXXXIII. MarLyrologio. Pasehoa, 6 ele .Abril; 1.• a~) 

J(l.neiro qm:rta-feirq; inclien,ção romana 8; perioêlo Juliano 
6,383. 

DXXXIV. 1670-Fevereiro 14-Ao senado ela camara. 
O capitão Bento 1\iontei.ro F reire, me tem pedido licença 

:para fnzr.r eleixação clà compnnhh que exerce éla fregu ezia 
ele Cotegipe, e a qual lhe a concedi pelas causas que me 
representou serem jnstas. Voss::s mt':lrcês me proponham 
sujeitos para a mesma comp::mhia, sendo um i:lelles Thomé·· 
Giram ele Mendonça, por ser morador na mesma freguezia 
e concorrerem ne] le toclas as qualida c1es que o fazem 
benemerito ele ocenpnr · aq aelle posto, e se obrigar ns 
cobí'a.J1 ÇiJS gne tem n. cn.rgo, o capitão Bento Monteiro. 
Deus Guarde a vossas mercês.- Bahia e Fevereiro, 14 
de 1670,- Alexandre ele Souza, F reire. 

DXXXV. 1570-Março, 20 ..,--Ao senado da oamara.. 
O capitão Bernardo Rodrigues me tem p(~clido licenç~ 

11ara fazer qeixação da companhia qne exerce da. freguezia 
da Cachoeira., e eu lhe a concedi pelas causas que me 
representou serem justas. Vossas mercês me proponham 

. tres sujeitos para a mesma companhia, conforme . é de 
estylo.- -Deus Guarde a vossas mercês.- Paço, 20 de Março 
de 1670. - A..lexanclre ele Souza Freire. 

CRRONIOA éH1l RAI, BEC. :>..'VT. - 27 
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DXXXVI. Por lmlla ele Clemente IX, c1e 15 elas ca
lendas de Julho éle 1667, e confirmn.ch em 111::-tio de 1670, 
foi e.scolhic1o bispo ch Bahia D . Eõitevão dos Santos, 
conego regra.nte de S:mta Cruz c1e Cuimbrn . Chegou a 
Bah ia e tomou posse do bdspac1o, e fnÜ ecen no dia 6 ele 
J ulho ele 1672, senc1o sepultado na capelh·m ór ela Sé. 

DXXXVII. Fernnnc1o c1e Scuza Coutinho, successor éle 
Bernardo de Mhanch Henrique, tomou lJosse do govemo 
de Pernambuco no c1ia 28 de Outubro de 1Wi0, e serviu 
até 17 de Janeiro de 1674, em que fallecen. Este gover
na ~1or cuidou do angmenbo da capitaui:1: 

DXXXVIII. A povoação c1e Sor ocalm, a vinte legoas ao 
suc1oeste ela cidade ele S. Pr.ulo, foi :E nnct'a cht em 1670 por 
D . Luiz Cameiro ele 8011 7-H, conde da Ilha do Prínci pe, na 
margem esquerda elo üo elo mesmo nome, sendo a sua 
matriz c1ecUcada a Nossa Senhora ela Ponte. Tem outras 
igrejas, um hospício de monges Beneditinos, e umrecolh i
mento . Todos os annos se faz uma granel e feira ele anirnaes, 
que são dis tribuic1os por todo o Brazil. 

No districto ele Soracoba, os habitantes .são atncac1os 
c1o m.al chamado papo (bocio,) cuja. causn. nF.o é conhecida 
porque se não tem estudado. 

' 
DXXXIX. Computo ecclesiastico. Aureo numero 1.9; 

cyclo solar 28; epacta 19 ; letra c1omirdcal D . 

DXL. Martyrologio. Paschoa 29 c1e Março; 1.0 cl:e Ja
n eiro quinta-feira ; inc1icação romana 9 ; pel'iodo JnlirLno 
5,684. 

DXLI. 1671-J aneiro, 31.-Ao senado da cn.mara. Agorn. 
se me queixou o coronel Francisco Gi1 ele Arun jo, c1e vossas 
mercês nomearem certas ordens, já o a uno pn.ssac1o se lh0 
fez o mesmo, e eu adverti a esse senado q ne não tinha juris
di.cção alguma ~obre os coroneis, n em ajnda sobre os ca11i
tães, se não é com permissão expre-ssa do governo, Vossm; 
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mercês o tenham assim entendido. E qnanc1o sejam necessn-
. rias ordens, representem-me e logo se 11assarão, porque 
deste modo não se faltará ao serviço de sna alteza, nem se 
dará occasião de qneixa nJgum:1. Gnarc1e Densa vossas 
mercês. - Bahia e Ja neiro, 31 ele 1671.- Alexandre de 
Souza P reire. ( JJ[. 'inecl.) . 

DXLII. Conta Ignacio .L~ccio]i, nas suas Menw?·ias 
MstoTic.as ela Balda, fnnchc1o nos rlocnmentos do tempo 
e lh tradição, que as copiosas chuvas c1o mez de Abril que 
cahiram sobre a cic1ac1e da Bnhia :1molleceram de tal modo 
a terra que c1ésrLba ram mniws sobr:ac1os e casas cb s ln.
c1eiras c1~1 :M:isericon1b e Conce ição, demolindo muitos 
ec1if1cios, 1icanc1o sob as ruínas das hrrbitações para mais 
de trin ta pessoas. Era a tercolra vez q ne acontecia igual 
c1esg;rnçn . A cnma1·a attribuia o desmoronamento ás im· 
mundicies que se bnçavam sobre o cabeço das montanhas. 
O desmoronamento foi c1e noite. A oamara da Bahia, em 
14 de Agosto ele 1671, officion a? principe regent<~, histo
rianclo o su ccesso e pecliJtL1o providencias para se COR· 

strnirem pnredões. 

DXLIII. Está nga a companhia l1e que .foi capitão 
André da S. Martin, por es tar tão criminoso que em 
muitos tempos a não poc1er[t servil· ; e não convindo no ser
viço de sua alte~a estar sem capitão a companhb, vossas 
mercês me uonsultem logo tres sn;j eitos beneme1;itos, na 
fôrma que é estylo.- Gt1a rde Deu::; a Vossas mercês.-
Bahia e Abri], 25 de 1671. - Alexandre c1e Sonza F reire. 

DXLIV. Por mor t.e c1o capibão Dios·o 'l'elles Barreto, 
ficou vaga a companhia do distrlcto de Piraj(t. Vossas 
mercês me proponham tres snjeitos na fôrma c1o estylo.
Deus gqarcle a vossas mercês.-Bahia e Junho, 8 de 1671.
Affonso Furtado de Cas tro c1o Rio c1t?. Mtmêlonça. 

DXLV. Refere Ignacio Accif)li q ne, no mesmo armo 
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de 1671, chegaram el e S. Paulo á Bahia os cabos de guerra, 
que Alexandre de Souza Freire havia exigido para a 
guerra dos índios de Cayrú ; e João Amaro, 11aulista de 
nascimento, era o chefe daquelles cabos, a qnem acom
panhavam muitos índios habituad os no exercicio das 
armas. O governador reuniu logo em conselho os pr~n

cipaes officiaes e missionarios, segnndo a lei de 9 de Abril 
de 1655, em o qual se assentou, ser justa a guerra, mas 
como a fazenda Jmblica não lJodesse concorrer com os 
gastos indispensaveis, .foriJ.eceram os habitantes ela cicln.cle 
o dinheiro para isso necessariú. 

Partiu João Amaro por mar IJara Cayrú com os seus 
paulistas, e solclac1os ila Bahia, o depois de fazer vi v a 
guerra aos inc1ios elo interior, remetten muitos pre
sioneiros para a cic1ac1e, onde :foram vendidos, não exce-
dendo c1e dez mil réis os me~hores : 1woseguiu dalli para 
o norte, contra os aborigenes que haviam assaltado as 
villas de J aguari pe e MnragogiJJe, e em premio de seus 
serviços lhe foi doado, 11elo principe D . Pedro: o senlwrio 
de uma villa que fnndasse na grande sesmaria que se Jhe 
doou. Esta villa teve a invocação ele Santo Antonio ou de 
.João .Ama1·o, a qual foi vendida com todas 88 terras ao co
ronel Manoel de Araujo de Arngão: quando J ofio Amaro se 
retirou para S. Paulo. ( Me?7WTias Histo?·-icas ela Bahict.) 

DXLVI. O senn.c1o ch en.mara ela Bahia cltí. conta. f.l, 

Ru a alteza da vinda dos paulistas áquella ddade em 
14 de Agosto de 1671, e o motivo da presença clelles, e 
como chegasse ao conhecimento do senado a noticia do 
decreto que prohibia aôs natnrnes do Brazil serem desem
bargadores na relação de sua pa tria, o senado da camara., 
em o:fficio da mesma data, se dirige ao soberano, com tocla 
franqueza., como costumavam os nossos antepassados, 
nestes termos : Senhor. Por noticia que temos nos consta 
qne vossa alteza foi serviclo mantiar passar um decreto 
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para que nenhum filho do Brazil occup8, da data delle 
em diante, o posto de desembargador deste Estado, quando 
os que de presente os são, Üão devem nada a nenhum dos 
mais ; pareee, Senhor, que é uma offensa, que vossa altmm 
faz aos filhos deste Estado, e prinCipalmente aos ela Bahia, 
n: q nem vossa alteza por seus serviços, concedeu os pri
vilegios de invenções, e outras muitas mercês, de que 
estão de posse ; pois, Senhor, se são capazes do posto, e 
dos de guerra, em que vossa alte:.õa os tem provido, e 
todos servido a. vossa alteza com as vidas e fazendas, 
que razão haverá, que os prive de servirem a vossa al
teza, mt patria, quando os dessa côrte o exercem na sua ~ 
Seja vossa alteza servido mandar reparar um clamno 
tão affrontoso para os filhos 1o Bmzil, e conceder-lhes o 
exercício, pois sem elle, não haverá filho delle, que con
tinue os estudos, porque se por elles não hão de ser 
premiados e ter a esperança de servir a vossa altez_u. na 
patria, como o fazem os elas outras, cessará o estudo, 
quando por muitas vezes · temos pedido a vossa alteza, 
que conceda aos filhos deste Estado, os privilegies que 

' tem, e g::>zam os da cidade de EYora, e que possam os 
religiosos . ela companhia de Jesus, que os ensinam, dar
lhes o mesmo gráo, que naquella cidade se dá aos della, 
pois os Senhores reis ele Portugal, os crearam para aug
rnehto dos seus vassallos. 

Da grandeza de sna alteza espemmos que nos conceda 
uma contra mercê, pois todos se dirigem ao serviço de 
sua alteza, que Deus guarde, pára o augmento de seus 
vassallos. Camarada Bahia, 14 de Agosto de 1671.-0 Juiz 
Manoel da Rocha). os vereadores Tlwmé Pm·e1:nt F'ctlcão, 
Francisco Sutil de fflq?.w-ira / e o procurador João ele 
Jvlattos A1·anha. 

D XL VIL Por algnmas noticias que ha, t.;e entende 
que vem infallivelmente a gente c1e S. P aulo, e qne estará. 
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aqui a cada hora. E porq ne a prevenção elos mantimentos 
pma ella é tão import.nnte, e será maior o sentimento 
qne este povo padeça na falta elas farinhns, se se lhe tira
rem rmra o sustento daqneJb gente as que vêm para o 
seu : tenho resoluto manc1ar bu scar ao Rio elas Caravelas 
a maior quantic1ac1e que fôr possível, e que logo v{L pessoa 
e leve dinheiro para com eHeito as trnz,~r . V ossns mercês a 
nomeem sem dilação r1J g nma, c tenham o dinheiro prompto 
para que se não possa deter a execução clesta cliligencia., 
em qne qualquer instante perc1ic1o será g rande dilação. 
Gnnrc1e Deus a vossas mercês. - Bahh1 e Junho, 23 ele 
1071. --:- Affonso Fnrtado ele Cr1stro do Rio c1e Mendonça .. 

DXLVIII. O thesonreiro c~esta camarr1, Manuel Freire 
l1c Ovodo, tem r~cabac1o os ires mmos, e conforme os regi
mentos desta c:,uiwrn, n:lo p6c1e servil' mais tem110. E por 
qne convem a boa arrecadação e t1os effei tos qne sobre elle 
o as mais tem cmTeg::: tlo, nomeamos a V . S. para thesou
reiro desta cmnar::~, cujo é o provimento ao capitão An
tonio Corrêa P estann, e ao capitão Estevão Gomes ele 
Escobar, e a P edro Dias Pereira ; V . S. farfL escolha no 
que vir convem mais ao serviço c1G S. A. e com elJa rn:m

cbremos logo passm'·lhe provjsüo. G ua rde Deus a. V . S. 
Escrjrta em e::mmr::~, aos 2 de ,J nlho c1e 16'71 annos. E n Ruy 
d e Cr~rvalho Pinheiro, escrivão ela camn,ra o fiz escrever e 
snbscrevj.- Francisco de Araujo c1e Brito.- Jl.íanoel Fa
gunc1es.- João c1e Mattos Aranhn. 

Resposta.-Podem vossn.s mercês passar provisão de the
sonreho c1esse senado ::to primeiro nomea,c1o Antonio Corrêa 
Pestana . Gnarcle Dens a vossas mercês.- Bahia e Julho 
ele 1071. - A:ffonso Fmtaclo c1e Castro do Rio c1e Mendonça. 

D.XLIX. Pec1ro Cezar ele Menezes, decimo primeiro go
vcmwclor da capi tmüa c1o MiLranhão, tóma posse ela ac1ii:{i
nistração no dia 9 ele .Junho deste anno de 1671. 

DL. D o·míngOs Affonso Mafrn, depois conhecido p·or 
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Domingos Affonso Ser tão, nome que t omou por snas en 
tradas nos sertões elo Brazil, vivia na Bahia mui pobre
mente ; e se resolvendo a fazer entradas nos ser tões, se
g ui n p elo rio ele S. Francisco, penetrou pelos ser tões el e 
l\iina,s e Pernambuco, e se encontrando com Doming os 
Jorge, l)aulista, com grande sequito· ele inc1ios domes 
ticados continuou nas suas descobertas, p enetrou no vasto 
territorio elo Piauhy, oncle se foeam áfa~encl::mclo com 
cnrraes de gado, estabelecemlo -se Domingos Affonso Mn. 
fra, ou Ser lii1o, na fn.zem:h cleuominacla elo Sob1·ado, on clo 
se tomou n1uito op ulen to . 

No P iauhy, chegou a poss nir cincoenta fazendas ele 
gn clo, e elas qnaes fez doação ele trinta ::tos paclres jesuítas 
da Bahin, com a condição ele casarem moças })Obres e 
soccorrerem vim·as h onestas. O governador geral Affonso 
Fnrtaclo ele l\iendonç.n, sabenJo chs descobertas ele Do
mingos Affonso Sorti1e>, manclon fn.zcr alli um povor1clo, 
ou estrrbeleci.monto como n ucleo ou começo ele villa. 

DJ..,I. Computo ecclesinstico. Alueo numero 1 ; cyclo 
solar 1 ; epacta 1 ; letra ~lominical C B. 

D LII. Mm·tyrol ogio. 1. 0 ele J anüro sexta-f0ira; prus 
choa 17 ele Abril ; incl i cação romana ; período J uliano 
0,270. 

DLIII. Antonio V az Gouclin, p or 11atente de 5 de Se
l·cm bro elo 1072, fui nom eado capitão-mór e governador 
éla c::tpitmüa élo H io Grande elo Noite, em en;jo cargo 
esteve nté J.GG'f. . 

DLIV. 1 07"2-Fevereiro, 18.-.A.o senaelo ela camara. Es · 
tão vngas clnas companhias cbol'elenançu, uma ele qne fo i 
capitão Dorningos Ribeiro Franco, no partido Llo coronel 
SelJasUão c1e Aranj o e Lima, pelo matarern : e ouLra que 
servia Bn1z Cal'closo, no ele BalLhn.zar elos Reis Ba rrc to, 
por sm· morto. Vossas mer ês me pr0110nham tros su
jeitos e1n cacln, uma na f6rma gue é estylo. Deus gnarcle 
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a. vossas mercês, Bn.hitl, Fevereiro, 18 de 1672.- AJfonso 
Fm·tado ele Cctst1·o do ]Jio de l11endonça. 

DLV . . A.nno 1672- Novembro, 14.!..-. Ao senado da ca.
mara. Está vaga a eompanhia elo Ignape, Lle que era ca
pitão Sebastião Gonsalves Aranha, peln. cleixação que 
clella fez. Vossas mercês m~ consultem tres sujeitos, como 
é estylo. Deus guarde a vossas mercês, B<thia, Novembro, 
14 ele 1672.- i .l.,tfonso Fm·tado ele Oast1·o do Rio rle j}Ien
étonça. 

DLVI. Computo ecchlsinstico . Aureo n um ero 2; cyclo 
solar 2; epacta 12 ; Jetl'a clom1nical A. 

DL VII. JYiartyJ:ologio. Pasçhoa 2 de Abril ; 1." - ele 
Janeiro domingo; inêlica<;ão romaua 11; pel'iodo Jnliano 
6,386. 

DL VIII. A extensa comarca das Alagôas, qne tanto se 
Jlavia distinguido, e muito padecido na g uerra contra os 
hcllandezes, teve augmento em sua população, porque 
El-rei D. Pedro II ordenou em 1673, ao capiULo general 
Affonso Furtado de Mendonça, mandar povoar a co
marca elas Alagôa.s, com gente ela Ilha dos Açol'es, em 
lugar cubiçaclo, por lhe haver perdido muit,t gen.te na 
guerra, e necessitar-se de :fortificar os portos éle Maceió 
e o do Francez, afim de oypôr-se resistencia á novas tenta
tivas de invasão ; e ele t)bsta;e o contrabanêl.o de páo
brazil. 

DLIX. Na sexta-f~lra , 9 de Jnnho ele 16'73,chega á Bahia 
lt1r . Luiz ela Rcsurreíç:lo, com rnissrtl'io visitado r e refor
mac1or da proviilcia c.le Santo Antonio elo Brnzil, tomon 
posse elo convento ele S. Fran-cisco ela Bahia, e dos mais, 
como Sergipe elo Conde, Paraguassú, Cayrú e Sergipe 
de El-Rei; partinclo logo py,ra Pernambuco, tomou posse 
elo convento ele Santo Antonio elo Recife, e dv,s mais 
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como o Çl.e Oliuda, Igual'assú, Parahyba do Norte, Ípu
juca, Sh•inhaem, Alagôas e Pene clo. 

DLX. Crescendo com a presença do convento a po
voação naquelle bairro, para commodidade dos mora
dores foi a capella, do convento erPcta em parochia em 
1673, da qual foi o primeiro vi.g;ario o Dr. Fernão de 
Góes ; e det1ois passou a classe dos parochos collados, 
sendo o seu prlmeiro vigario collado o padre Estevão ele 
Mattos, ql~e falleceu em 1699. O arcebispo D. Luiz Alves 
de Figueiredo julgou tirar a matriz da capella do Des
teno, e transferil-a pam a . cap"üla da Saude, requereu 
a D. João V, que mandando em 19 de Novembro de 
1784 ou vir a confral"ia de Nossa Senhora da Sa ude, 
esta em 17 de Janeiro de 1785 se oppoz, fundada em uma 
verba do fnndac1or da ca1)elln. da Sauc1e, o tenente co· 
ronel Manuel Ramos Parente, q ne prohibia expressamente 
qu e a dita jgreja servisse de fregnezia ou convento de 
quaesquer religiosos. Ape:!!~u· da opposição, em 1747 se 
transferiu a parochia para a Saude, onde esteve até 1752, 
que se passou para a jgreja de Santa Anna do Sacra
mento, dizendo o respectivo vigario a primeira missa 
no dia 8 de Setembro do mesmo anuo de 1752. 

DLXL Computo ecclesiastico. Aureo numero 8 ; cyclo 
~olar 3; epacta 28; letra dominical G. 

DLXII. Martyrolegio. Domingo de paschoa 25 de 
Março ; dia 1. 0 de Janeiro segunda ·feira ; indicação ro 
mana 12 ; período J nliano 6, 387. 

DLXIII. Peclro ,ele Almeida snccedetl a :B'ernando de 
Souza Coutinho no governo c1a capitania c1e Pernam
buco) e tomou posse da administração no dia 6 de Fe
vereiro de 1674, e governou a capitania ::tté 14 de Abril 
de 1678. Do seu governo nada pude sabe1' por falta 
elos documentos do tempo de sua administração. 
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DLXIV. No dia 30 ele Julho ele 1674, l\!Iarçal da Costa 
volta a tomar posse ·do governo ela, cn.y,itania elo Grão 
Pará. 

DLXV. 1674 - Maio 10.- Ao senado da camara.
Estão vagas as cln rts companhias elo pr1rtido do coronel 
Affonso Barbosa ela Ii'rança, c1e q ne foram capitães no 
di stl'icto de Sergipe Mn,nnel A lves Sllvn, e na ela P a 
tativa João ele Aranjo. Vossas mercês me proponham os 
sn;jeiLos benemed tos na fôrma qne é estylo, para se 
}'ll'Overem logo. Guarde Dens vossas mercês, Bahia e Maio, 
19 ele 167,1.- AJf'onso .F'w·taclo ele Castro elo Rio ele llfen
donça. 

DLXVI. 1674- Setembro 2LJ:.- Ao senado ela C[lll1i1rà . 

- Esti1 vaga a companhia de qne foi capit[Lo Joào c1e 
Fr i tas de Brito, assim po1· en lhe hn.ver concecli.t1o li
cença C]Ue me manc1on 1)ec1ir 1xu·a a c1eixação üelln, 
como por se h :iver mncla(1o elo clistl'icto ch mesma com
panhin pam outro. Vossas meTcês me proponham na 
fôrma c1o estylo SLljeitos benemeritos para ella.- Guarde 
Dcms vossas mercês.-- Br.~hü.1 e Setembro, 24 de .10'"14. 
- A.ffànso R ·u1·taclo de Oasí1·o do Rio ele jJfend(J77,Çct. 

DLXIV. 1674- S<:Jtembro 22.- Ao senac1o c1a ca,mm·a. 
--Rstii,o vagas as companhias c1ns pm'Lic1~w c1e que são 
corou eis Ascen so c1a Silva e Bn.lthazar c1os Reis, de q ne 
foram CU]}Ítües Domingo:: Dias Machac1o e Gonçalo c1e 
Moraes Teixeira, por c1eixaçfLo que ambos vieram fazer . 

·Vossas mercês. me proponham em 9ach u ma c1ellas su
jeitos benemel'itos n~ · fó rm a-"cio éstyi'o . Gnai ·c1e Deus a. 

vossas merc(;s.-- Bahia e Setembro, 22 ele 16'74. - iJ.;(fonso 
Furtado ele Castro elo Rio ele Menclonçe&. 

DI"XVIII. Computo ecclesiastico. Anreo nnme1·o 1± ; 
cyclo solar 4 ; epacta 4 ; letra dominical F . 

DL XIX. 1\l~rt;yrologio. Paschoa 14 c1e Abril; 1. o cl.e 
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Janeiro terça -feira; indição romana. 13 ; perioclo .J nliano 
6,338. 

DLXX. Com a morte elo viC !3 ·rei, governador geral do 
Estado do Brazil, iica govemando o Estado interina
mente um trinmvirato, até o mmo ele 1678. 

DL XXI. D. Fr. Constan tino de Sampaio, religioso ch 
ordem ele Cister, fo i nomenc1o elecimo bü~rl o ch Bahia em 
1675, e quando lhe cheg::tram as bullas pontificias élc confir
mação ;já era falleciclo em Lisboa. 

Esteve a Sé bahiann vaeante até que no mmo ele 1676, a 
instancias do rei D. Pedro II, ele Portugal, foi erec to o 
bispado ela Bahia em igreja metropolitana pela bulla ele 
I unocencio XI, que prindr ia-se?'V1ts servo?·tt?n Dei - aos 
16 das calendns ele Dezembro (6 de Novembro) de 1686, 
no primeiro anuo de sen pontificac1o e foi seu primeiro nr
CGbispo D. Gas1x1r Barata. 

DLXXU. 167õ- Agosto 10- Ao senado da cmnara .-
Pela promoção elo ca11itão Domingos Roc1rigues Dias 
de Carvalho a sargento-mór, na falt.a ele Francisco 
de A viln, fi.cou vngn, n, com1Janlüa de infn.ntatia ela 0rcle
nança que servia nos c1istrictos do l'io ele S. J!'rancisco ; 
vossas mercês me pro11onham sujeitos benemeritos para 
ella; incluindo nellas o seL1 alferes act.ual p ela informação 
c1e seu procec1imento.--Deus guarde a vossas .mercês.-
Dahia. e Ontnbro, 19 c1e 16'75.-i1Jfonso Jil.w·taclo ele Oas
t?·o elo Rio de Mendonça. 

DLXXIII. 167õ- Outubro lf)_,.. Ao se11ac1o da eamara. 
-Por cleixação que fez o capitão J adntho Ribeiro c1e 
Almeida es tib vng::t a companhia ele ordenança que 
servia; vossas mercês me proponham para ella os su
jeitos mais benemeritos daquell a fregnezia na f6rma q_ne é 
estylo para eu l)l'Over o que me pnrecer.-Gnarcle Dens a 
vossas mercês.- Bahia e Agosto, 27 c1e 1675.- A..ffonso 
l1'u?'tc6do (le Cctstro do Rio ele J:fenclonça, 
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DLXXIV. Computo ecclesia:stico. Aureo numero 5; 
cycl0 solar 5 ; epacta 15 ; letra clominic~l E D. 

DLXXV. MnrtJ:"rologio. Domingo de Paschoa 5 de 
Abril ; 1. 0 de Janeiro quarta -feira ; indicaÇão romana 14; 
periodo Juliano 6,389. 

DLXXVI. Pol' pedido de el-rei D. Pech·o II, rei de Pcr
tugal, ao papa Innocencio II, foi elevado á categoria de 
arcebispado primaz do Brazil, o bispado da Bahia, pela 
bulla do dia 16 (segunda-feira) de Novembro de 1667; e 
bem assim elevados á bispatlos sufraganeos da. Bahi~~ as 
prelazias do Rio de Janeiro e J>ernambüco. 

DLXXVII. 1676 -Março 23 . ..:_Ao senado da camara.
Por deixação que fez o cq.pitão Antonio Pacheco de 
Castro, e:3tá vaga a companhia de infanteria da or
c1enança que servia no partido do coronel Affonso Bar
bosa da França; vossas mercês proponham logo a este go
verno snjPitos benemeritos na f6rma do estylo para ella. 
-Guarde Deus a vossas mercês.- Bahia e Março, 23 de 
1676.-Agostinho de Azevedo Monteiro.-Alvaro de Aze
vedo. - Antonio Guedes c1e Brito. 

DLXXVIII. 1676- Junho 9. - Ao senado da camara.
Por deixação que fez de sua companhia Francisco da 
Fonseca Villas-Bôas, capitão da freguezia de Sergipe 
do Conde, proponham vossas mercês para ella a este 
governo tres sujeitos na f6rma do estylo, respeitando 
o merecimento de Roque de Souza Tavares, alferes 
actual da mesma companhia, cuja petição se lhe remette 
com esta.- Guarde Deus f~ vossas mercês. - Bahia e Jn· 
nho, 1.. 0 de 1676.--Agostinho c1e Azevedo Monteiro.- Al
varo de .Azevedo.-Antonio Guedes éle Brito. 

DLXXIX. 1676 - 0tltnbro 26.-Ao senac1o él.:::t camara. 
- -Está vago o posto de capitão de infantaria da ordenança 
do dis tricto da Patativa, de que é coronel Affonso Bar
bosa da França J)ela deixaÇão qne clella fez Pedro da Silva 
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d' Altro. Vossas mercês nomeiem tres sujeitos benemeritos 
para se prover o dito posto. Guarde Deus a vossas mercês. 
~Bahia) ·out;bro 26 de 1676.- Agostinho ele Azevedo 
Monteiro. -Alvaro de Azevecl o. -Antonio Guedes de 
Brito. 

DLXXX. 1676- Dezembro 11.- O senado ao gover · 
uaclor do Estaclo.- Senhor. Snn alteza qne Deus gnarde, 
foi servido escrever a este senado a carta, q:ne com esta 
remettemos a V. S. em respost,n. de ontra que tem delle 
ele 2 ele Março elo anuo passado, e cli?. foi servido resolver 
que V. S. continuasse nesse governo na mesma fórma em 
que deixou disposto o governador Affonso Fnrtado de 
Mendonçn, 11or s~r a:Ssim conveniente a sen serviço, e bem 
commum deste Estado. Este senado o :ílca assim guar
dando em observancia da ordem do mesmo senhÇ>r. Guarde 
Deus a. V. S. - Bah~a, em camara, 11 ele Dezembro de 
1676.- Jeronymo Rogerio, escrivão da camarn, por sun, 
alteza. o fiz escrever e subscrevi.- Pedro Camello Pereira 
de Aragão.- Antonio Vieira Camello.- Gonçalo Pereira 
de Menezes.- J ofi,o da Costa Peixoto. 

DLXXXI. El-rei D . :Pedro II, desejando elevar a jgreja 
c1o Maranhão á categoria ele ' bispado, solicjtou ç1o papa · 

) . 
Innocencio XI a mesma graça que lhe havia. conce-
dido, e por bulla deste mesmo anno de 1676, elevou 
a igreja do M~ranhão á categoria de Sé episcopal, sendo 
n0meado seu primeiro bispo D. frei Antonio ele Santa 
Maria ; mas sendo transfer-ido para o ~;Jpiscopado de O linda, 
foi eleito em seu lngar D. Gregorio dos Anjos, que, to
mando posse do bispado em J p.lho de 1679: falleceu no 
dia 12' de Março de 1689, sendo sepultado na cathedral do 
Maranhão. 

DLXXXIL Por causa ele limites de terras do fertil dis·· 
tricto de Iguape, pertencendo a Cachoeira, na Bahia, as 
duas família& antjgas repi·esentadas pelo capitão Thomé 
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Pereirn, Fn1eão, Sebast.i:lo Pereira Falcií.o, Belchior Bran· 
diLo Pereira e os mais co-herdeiros c1o cor-onel Belchior 
Brandão Coelho, henleiros c1o Francisco c1e Arau;jo Aragão 
Pereirn; que era o capitão Diogo ele Aragão Pereira, 
sobre mrxlições ele t r:nas, resultou que sua alteza pe
c1inüo informações ao govemo gera], este informasse his· 
toli::meb os factos.-- Senhor. Por val'ios requerimentos 
que a fnmilia elos Ar~1gões e Garci:!Ls, e a elos Branc1ões e 
Rebellos tem feito a ,·o:3sa alteza rt CGl'Crt ebs demarcações 
de snas terras, no sitio. que chamam Igcm11e, serviu vossa 
nlteza manc1::n· passar provisão, para que o Dr. Agostinho 
ele Azevec1o Monteiro, chanceJler da relação deste Estado, 
:fizesse aqnellrus medições. Ha f6nna c1eUa obrou o dito rni
nistro pontualmente tnc1o o qu·e vossa alte;;a mandava. A})· 
p ellarmn os Branclões e Rebellos para a relação, c1onc1e ·a 
cansa estava penden te, e pondo suspeição no dito chan
celler, por sen impec1imento; nomeo n o governador Af. 
fonso :B'nrtado de Menc1onC[l, em seu lugar, ao desembar
gador Manuel da Costa, Palma, ;juiz elos feitos ela corôa e 
fazenda: para continuar na execHção da provisão de vossn, 
aHeza. Snccederam duas mortes: uma de :Mannel Garcia 
c18 Mello, ela fa,milia dos Aragões (que foi achn,c1o uma 
madrugada, no sen engenho de Igtut})e, morto a espin · 
g::1rcla, com trinta e tres .fel'ic1as de bastardos e UIIi.a bala 
pela garganta, e duas feridas de catana no rosto; e outra 
ele um escravo ela mesma família dos Aragões, morto de 
c1ia, tambem a espingarcla ; nomeando Affonso :B'nr· 
tado, o mesmo Manuel ela Costa Palma para devassar 
e conhecer dos crimes, sahiram culpados os Brandões e 
Hebel.los, elos quues se prenderam alguns, outros se au
sentaram e havia outros com carta. ele seguro. 

Nestes termos viernm os Branc1ões e Hebellos, tambem 
com imposições á aqnelle ministro; com o que se foram 
impossibilitando toclos os ela relação, pois j<í. não ha nella 
numero ele juizes para conhecer ele causas, em que hajam 
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c1e despachar seis, por estarem os mais jn1gac1os de sus
p eitos. E porque e~ t.n.s são ele t:mta consicleruçiio e se acha 
a rela ção }Jertnrbneln, com eoullcciCL1 affeiçào de rt1guns 
minis tros, e inqui·:·bt por esses e on tros respeitos a obser
vancia ela j n~tiç.n.. Nos parece quo e o n vill ha ao serviço c1e 
vossa alteza, pelo que toca ao socego publico, e igualdade 
com gne vossa alteza qLwr qne se ac1ministre a justiça a 
sens vassallos, cln.rmos conta a vossa altei\::t c1 o os taclo eles te 
negocio, e apresentar-lhe, com a submissão clevicla, que 
para se evitar inconveniente, lle nli.o b.wer numero ele mi· 
nistros para se :j L1lgar, e ::t L1nlinistm.r a ;justiça na incli
nação c1os que a devem jo.lgm·: seria justo expediente qne 
voss:1 alte~~;a se servisse manclm· passrt r In·ov]são pnra que 
toclas as cansns assim crime-; como civeis, entire aqnell<Ls 
duas famílias , ·e remettam :1. c.3s::t cóete, a entregar ao 
:minis tro ou ministros que Yossn. alteza ordenar ; e que 
nesta R elação, se não p:Jssa tomar conhecimento c1ellas e 
nem c1ar interpretação algnrna (L l)j'OYi são que vier que 
Possa ser contraria a seus effeitos . . Vossa alteza manc1a.ní 
o que fôr servido . A real pesson. c1e ,·ossa alteza gnarcle 
Nosso Senhor, como tocl os os seus vassallos havemos 
:mistel'.- Bahb e Maio, 18 de 1676.- Agostinho ele Azevedo 
Monteiro.- Alvaro ele Azevedo.- Antonio Guedes de 
Britp. 

DLXXXIII. Senhor ... A c1esinqnie t:l çi1 o que tem cau
sado neste povo umas medições elas terrrt s c1 Ignape, 
entre partes ~ os herdeiros ele Francisco ele Araujo, e 
os ele Belchior Brnnclão Coelho, sendo hoje mnitos os 
casaes destas <.luas :família::;, sobre que Yiermn provi
sões c1e vossa alteza., pecliclas 1101· parte elo capitão Diogo 
de Arngão Peteira, herdeiro ele Francisco ele Are1ujo, 
para um desembargador clestfL 1·elação h' clemarc:n o 
medir ns ditas terras de Ig uape, i.nteirando a cn <.la u :n 
do que lhfl 11ertencesse c1irectmnente; o que com effcito 
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se fez ; e das taes medições appellaram, e aggravaram os 
herdeiros de Belchior Branclilo Coelho ; e em razão das 
ditas medições, mataram os ditos herdeiros de Brnndüo 
a Manuel Garcia de Mello, cln familia de Francisco de 
Araujo, que anumhr:!ceu morto com trinta e nove feridas 
de basb:wclos, e espingaréla., e duas no rosto, qne mos· 
travam ser de fr~cão, dadas depois ele mol'to ; e :fizeram 
a dita mol'te, 110 pasto do engenho elo dito Man11el 
Garcia de Mello; e já tinham os ditos herdeiros de 
Brandão, nwrto a espingarcl::t a um escr:wo de Pedro 
Garcia de An1ujo, neto de Francisco ele Araujo, sobre as 
di tas medições, de cujas mortes, por devassas, q ne tirou o 
desembargador Agostinho ele Azevedo Monteiro e o cle
sembal'gaclor Manuel ela Costa Palma, ficarmn culpados os 
herdr:dros de Belchior Brandão Coelho, pelas quaes de
vnssns estão aJguns l)Tesos outros com cartas ele seguro ; e 
como de toclas estas c~n1sas assim civeis, como crimes, es
tava conhecendo o desemb~wgaélor Manuel ela Costa Pa i 
ma, por nomeação, que nelle tinha feito o governador do 
Esta.elo Affonso Fnrt.nclo de ~.1endonça ; conhecendo os 
herdeiros ele Brandão a inteireza e limpeza cl.e mãos deste 
ministro, que a toelos é notoria., lhe viemm com suspei
ções, para maior confnsào elas cansn.s, e senão fazer 
j nstiça, resultando desde universal, igual perturbação, 
e desinquietaf;ão, que nos pareceu faz er presente n. vossa 
alteza, como príncipe e senhor ;uosso, para evitar maiores 
damnos, scientificnr e pedir a vossa alteza haja por 
seu serviço, e para deste povo, mandar qne estas causas, 
assim cíveis, como crimes, se remettam a essa Côrte, ao 
tribunal, que vossa. alteza hotl ver por seu serviço ; 11orque 
assim como entendeinos, não poclerá lá faltar justjça 
a quem a tiver, assim conhecemos as grandes difficul
clacles, que haverá, para se acabar nesta reJq,ção; e com 
o exemplo proximo c18s suspeições que fulminaram ao 
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dito desembargador Manoel da Costa Palma. .Além c1e 
que entendemos ni1o haja ministros nesta relação para 
poderem sentenciar feit·os dos seis juizes, conforme a 
ordem ele vossa alteza, por serem os mais snspeitt>s, e 
affetção descoberta em alguns. A real pessoa de vossa 
alteza, Nosso Senhor Deus gnarde como a estes leas vas
sallos desejamos. Bahia, em camara, 15 de Maio de 1676. 
En Domingos Dantas de Araujo, es·cl"ivão da cmnara, a 
subscrevi. Pedrb Camillo Pereira de Aragão.- Bal
thazar de Vascôncellos à e Albuquerque - Gonçalo Pe
reira de Menezes - João da Costa Peixoto - João Ro· 
drjgnes. 

DLXXXIV. Computo ecclesiastico. Aureo numero 6; 
cyclo solar 6 ; epacta 26 ; letra dominical C. 

DLXXXV. Martyrologio. Paschoa 18 de Abril ; 1. 0 ele 
Janeiro sexta-feira; indicação romana 15 ; período J uliano 
6,390. 

DLXXXVI. Na terça-feira, 30 ele Novembro de 1677, 
é crea·da a relação metropolitana da Bahia; e pela provisão 
regia, de terça-feira 30 de Março de 1678, foi confirmada a 
mencionada m·eação, man:dando qúe ella fanccione para os 
effeitos da sua Cl'eação. 

DLXXXVII. 1677-Dezembro 2-Ao senado da camara. 
Muitas \'ezes se te111 escripto a vossas mercês sobre a 

cobrança do donativo do dote e paz, que sua alteza tem 
dedicado para os apprestos das náos da India, que a este 
porto chegassem, e como de presente se ache nelle· a náo 
Bom Jes'l.ts, c1e S. Domingos, vinda daquelle Estado fazendo 
ex:eessivos gastos como a vossas mercês é presente, neces
sariamente se ha de cobrar este donativo para se acudir 
com toda a brevidade ao appresto c1ella, porque o pro
vec10T·m6r da fazenda real c1este Estado assim o tem 
requerido deste governo, e não permitt.nm vossas mercês 

CRH.ONICA ll·EB.A T, SEC. XVI.- 28 
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que o clelnçâo desta cobrança seja a cansa ele se lhe dar 
a vossas mercês a maior culpa, pois este governo por 
muitas vezes tem manàaclo a vossas mercês, façam cobrar, 
e não vemos que tivesse e:ffeito, porque se estã.o devendo 
muitos atrazaclos, que é, a causa d.e a dita náo não estar 
concertada. P elo qne, tanto que vossas mercês receberem 
esta, mandem logo fnzer o lnnçmnento do c1ona.tivo deste 
anuo, para se cobrar com os :ltrazac1os que se estão de
vendo executivamente, pois a necessidade deste dinheiro 
não soffre a mínima delação. JYinito e11carregamos a vossas 
mercês a execução desta ordem, e qne se;ja com effeito 
para que este governo Lenha que agradecer, vossas merc8s 
o zelo com que so ~·vem a sua alteza e sna alteza seja bem 
servic1o, e suas reaes ordens executadas. Gnrtrcle Deus a 
vossas mercês.- Bahia e Dezembro, 2 ele 1677.-Ao senado 
da camara.- Ohristovâo de B'lt1'gos.-' Alvr:wo de Azevedo. 
-Antonio G'ltedes ele Br·ito. 

DJ..~XXXVIII. Pela carta que sua alteza, que Deus 
guarde, se ser vin escrever a este sennc1o, sobre resolver 
que se não :fizesse nova eleição dos ofllciaC::'s ela camara, 
ordenou a vossas mercês conservassem no governo geral 
do Estado as pessoas que nelle deixi m em sen lngar o 
güvernador e capitão geueral Affonso Pm'tado de Men
donça . Agora po1· fallecimento do Dr. Agostinho ele Aze
vedo Monteiro, chanceller da relação deste Estado, um 
dos tres sujeitos qne pelo seu lugar instituiu na ;junta 
geral que antes ela sua morte fez o dito Affonso Pnrba.c1o 
succedeu no seu lngar de chanceller o Dr. Chdstovão ele 
Burgos, ouvidor gemi do crime ('l es te Estado, o qual pre
tenc1e pelo l ng<tr q ne occu p::1. de chrmce1ler entrar no 
qne o chanceller occnpava no governo : E como sna alteza 
não manda conservar os lngares, senão as pessoas, por 
darmos cumprimento a sua real ordem: nos pareceu 
duvidar ao dito Christovão de Burgos entrar como chan-
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celler no governo geral. Em lioc1as as aCÇ\Ões delle nunca 
w·ocnramos mais do que o acerto do serviço de sua alteza 
e evitar previdentemente tnelo o que poc1esse ser p ettnr
bação c1estn. r ep ublica,. A conservação elo governo, SLla 
alte,;a a não enoal'l'egon as mesmas p essoas que o tinham 
a cargo, se nio especial e expressau1ente a esse lilenaelo. 
E posto o negocio ilestes termos, eleve este senado ser 
quem o considere, e principalmente resolvc.t se hão ele 
conservar as p essoas que no governo assistem como sna 
alteza mrmc1a, sem embargo c1e faltar o chanceller, ou se 
ha ele entrar no lugar c1o clutnceller na :fórrna c1o assento, 
sem embargo de snn. alteza fn.Hm· ' só nas pessoas: porque 
n6s estamos 11rom1) tos para obedecer ao que sua alteza 
manc1n, e nes te caso ao q ne esse senado deliberar por 
maior acerto, e conveiiiencia ele seu real serviço. Gnarc1e 
Deus a vossas mercês.-Bahia e Agosto, 4 de 1677.-Ao 
senaelo ela camara. -- Alvaro de A.zeoedo.-A.ntonio G'uedes 
de BTito. 

DLXXXIX. Pela cleixação que fez Roque ele Souza 
'1\warcs, cb companhia cb ordenança elo c1ist.ricto de 
Sergipe c1o Conde, convem provee aquelle posto : vossas 
mercês me proponham tres snjeitosna fórma elo estylo. 
- Bahia e Janeiro, 25 c1e 1677.- Agostinlw de A ze
vedo .1.Wonteiro.- Alv[t·ro ele A..zeveclo.- Antonio Gu edes 
·ele Brito. 

DLXL. Porquanto Mannel de Arocha Vic1al, capitão 
da companhin c1a orc1enança do élistricto de lVIatuy, c1o 
lXlrtido elo coronel Lourenço Barbosa da França está 
cl"iminoso, e não p6cle exercer o c1ito posto, vossas mercês 
nos proponham tres sujeito!'l benemeritos, na fórma elo 
estylo, para occupar o CJ.Lle :fôr c1e mais merecimento. 
Gnarc1e Deus a vossae- mercês.- Bahia e J aueil·o, 13 
ele 1677. - Ar;ost-inlw ele i l zeveclo JYionteiro.- Alvcwo ele 
Azeveclo.- Anton·io G?tecles ele B?''ito. 
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D LXLI. Governa dor do Estado elo Brazi). Eu, o princípe, 
vos envio muito saudar. Havendo mandado ver o que me 
escrevestes em carta de 15 de Maio do anno passado, sobre 
os varios requerimentos que a família dos Aragões, Garcias, 
Brandões e Rabellu!'l me fizeram, tocantes ás demarcações 
das suas terras, sitas no Iguape, ele que o desemb·argador 
Agostinho de Azevedo Monteiro, por orç1em minha, 
tinha feito as medições, que se lhe encarregaram, em 
que obrára pontualmente, e de que os sobreditos appel
laram para a relação clesse Estado : e pondo suspeições ao 
dito desembargador, nomeára o governador Affonso Fur
tado de 1.1endonça, em seu lugar, ao desembargador Manuel 
da Costa Palma, para continuar na .execução da dita 
causa. E que ultimamente tinham succedido duas mortes, 
uma ele Manuel Garcia de Mello, da família elos Aragões 
e a outra ele um escravo, ela mesma família, de que 
tirando devassa o dito desembargac1or Manuel da Costa 
Palma, por orc1em do dito governador Affonso Furtado, 
sahiram culpados os Brandões e Rebellos, dos quaes sw 
prenderam alguns e outros se ausentaram:'e vieram tam_ 

bem, com suspeições ao dito desembargador, com o~que 

se foram impossibilitando todos os ministros da relação, 
de maneira que seria conveniente, que as causas, que 
havia sobre estas duas famílias, se remettessem á esta . 
côrte. _E tendo tambem em consic1eração ao que aqui 
se me representou por parte de Thomé Pereira Falcão, 
e elos mais ·Co-herdeiros do coronel Belchior Brandão 
Coelho, tocante a este negocio, de cuja petição Be vos 
remette cópia, com esta minha carta. Me pareceu dizer
vos que ao ouvidor geral desse Estado, mando ordenar 
que sentencie por si esta causa, dando appellação ou 
aggravo para a relação desta côrte, onde as partes po
derão seguir por procurador, do que vos qniz avisar 
para que tenhais 'entendido a resolução que fui servido 
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tomar n.este negocio. E.scripta em Lisboa a 11 de Ou
tubro de 16'77. - Pn"ncipe. -Para o governador geral 
do Estado do Brazil.. 

DLXLII. O chanceller ela relação e o juiz ordinario, 
em, 15 de Maio de 1677 se e1irigem aos offi.ciaes da camara, 
dizene1o-lhes : Vimos as. cartas de vossas mercês, e a 
f6rma ela pouca obediencia qne tiveram as pessoas 
chamadas a esse senado; manc1amos ao capitão ajLl· 
dante Ignacio Lescavo, que pelos sargentos dos presídios 
os prenda a todos e vossas mercês mandarão a lis ta 
elos desobedientes, para que logo se execute ; e para 
tuclo o mais que convie!l.' ao serviço de sua alteza nos 
tem vossas mercês muito promptos. Deus guarde a vossas 
mercês muito annos. -:- Bahia e Maio, 15 ele 1677.- Agos
t-inho ele Azevedo MonteiTo.- At-oa1·o ele Azevedo.- An
tonio G~becles ele B1·Uo. 

DLXLIII. D. Gaspar Barata, presbitero secular, foi o 
primeiro arcebispo da Bahia, e tomou r;osse em Lisboa 
ep1 3 ele Junho de 1677, e lá falleceu aos 11 de De. 
zembro de 1686, havendo renunciado a mitra. Em um 
manuscripto que possuo, leio o seguinte: não pude en
contrar a certeza sinão que constou de um livro velho 
da camar<.l. ecclesiastica., que já nilo existe, a folha no
venta e dons, verso, que havia tomaclo posse em Lisboa, 
aos 5 de Junho ele 1677, e que Jião viera á Bahia. 

DLXLIV. Aos dons dias do mez de Dezembro de 1677, 
nos paços de sua a1teza e em suas reaes mãos, deu mena
gem Roque da Costa Barreto, seg.unél.o a ordenança, 
;pelo governo e capitania gera1 do Estado do Brazil, 
sendo presentes como tes·temuhas o conde de Villa Maior, 
gentil homem da c~maFa de sua alteza, e o conde ele 
Vimioso. E eu Francisco Correia de Lacerda, do con · 
selho ele sua alteza, e seu secretario de Estado, que a 
dita menagem e juramento tomei, subscrivi e assignei 
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no mesmo dia, mez e anno acima referido.- F1·andsco 
Go?'?'eia de Lace?"Clc&. 

DLXLV. C01:nputo ecclesiastico. Anreo numero '7; 
cyclo solar 7; epacta 7 ; letra dominical B. 

DLXL VI. Martyrologio. Domingo de paschoa 10 ele 
Abril; dia 1 ele Janeiro snbbaelo; indicação romana 1; 
período Juliano 6,391. 

DLXLVII. Roque ela Costa Barreto, foi nomeado em 
3 ele Fevereiro ele 1677 govemaclor geral elo Estado elo 
Brazil, de11ois do fallecimento de D. Sancho Manuel, pri
meiro conde ele Villa·Flor, que havia sido nomeado 
vice-rei ; tomou 110sse da administração ela Bnhia no dia 
15 ele Março de 1678. Foi sem duvida um elos melhores 
governaelores elo Brazil, porque durante o tempo elo seu 
governo empregou-se no augmento ela ciclacle, tendo au
gmentado a cadeia e casa da cnmara. Mandou construir 
a casa da polvora, no bairro elo Desterro, constrnir forti
ficações; regulou as aldeias elos índios por instrucções 
dadas em 23 CJ.e Julho :le 1678; cniclou ela aelministmção 
da justiça, em n~odo que o seu governo contentou a todos, 
senclo geralmente sentida a sua clemiss~o no dia 4 de 
Junho de 1682. 

Fundando D. Manuel Lobo a fortalP.za ela colonia elo 
'Sarramento, e sendo sitiada, pelo governador hespanhol 
ele Buenos·Ayres, manclou-lhe soccorro, pos to que l:i não 
chegasse, pela noticia ele que estavam rendidos. Por 
este tempo se fundou o convento e igreja dos frades 
da Piedade ou capuchos italianos, no anno ele 1679. Foi 
no seu governo que se separou o bispado do Rio ele 
Janeiro do da ·Bahia., por commnnicação que teve nn 

carta régia de 18 de Novembro de 1681. Com tal acerto 
governou, que ainda hoje vive a sua memoria "na lem
brança elos que amam o Brazil. 

DLXLVIII. O go-vet•nado1· Ro-ctue da Co'sBa Barreto, nd 
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dia 26 de Março de 1678, dirige ao senado da camarada 
Bahia a segninte carta:-Responderam os coroneis á orclem 
que lhes enviei sobre 03 novos :fintnclores, que vossas 
mercês me representnram, convinhfl S(~ fizesse, pnra os 
lançamentos, e cobrança elos donativos elo dote da se?·e
nlssima nl'inlz.a clct Grã-BTetanhct e paz ela Ho7lancla, 
que era impossível, sendo já tão tarde, e estando a náo da 
India para partir t.ão brevemente, fazerem novos :fintaa ores 
e cobrar-se co usa algnma pelas novas listas, que se haviam 
de fazer; para a;:; q naes era necessario muito vagar, r par· 
ticular attençi1o a emenda ela passacln, e allivio elos quei
xosos. E como o tempo está já tão entraclo, e eu tenho 
mandado vir todos os assucares dos engenhos, até o iim 
ele Abril, ficará reservado o e:ffeito ela minha ordem, para 
depois ele partir a frota, se executar com toda a considera
ção, que pede a ignaldacle, com que desejo se proceda na
quelles lançamentos. Vossas mercês o tenham assim en
tenc1ic1o, 1nra pela i1nta presente se tomar a conta aos 
capitães, e receberem os thesonreiros t1esse senaclo os clo
nativos.- Dens gnarde a vossas mercê.s. -Bahia, e Março, 
26 ele 1G78.- Roq~&e clct Costa Bct7Yeto. 

DLXLIX. No c1in.17c1eFevereiroc1e1678tomaposse do 
governo do Maranhão Ignacio Coelho ela Silva. 

DC. Em O de Novembro ele 1778, o govemaclor geral se 
dirige ao senado ela camarn, clizendo-lhc :-O Dr. José de 
Freitns, procm·a,c1or ela corôa, me vein requerel' hontem iL 
tarcle peln oLrigflção ele seno:ffi.cio, que mandasse impRclir 
que se lançasse tributo no azeite de peixe que o senado ela 
camara cleterminám cobrar, p::tra as obras do convent.o das 
freiras ; por~11lllnto a corôa :ficava offendida, em haver pes· 
soas, nesta rerinblica, que lhe usnrpa,3sem a suajurisc1icç::i.o 
em lançar tributos de renda, cuja regalia pertence sómente 
ao príncipe nosso senhor. Vossas mercês devem logo 
mandar levnn ta r tributo, esperando pelas orclens de sua 
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alteza, que são as que todos c1nem seguir.-Deus guarde 
a vossas mercês muitos annos.-Bahia e Novembro, 9 de 
1678.-Roq~te da Gosta Ba?Teto . .... 

DOI. Mathias c1a Cunha, com patPnte de brigadeiro, 
foi nomeado governador elo Rio ele J a Miro em 1678, e foi 
quem, no dia 9 de J u1ho do mesmo anno, lançou' a primeira 
pedra para o alicerce Çl.o convento das religiosas ele Nossa 
Senhora da Conceição da Ajuda, do Rio de Janeiro, extra
muros ela cidacle. Este governaclor mais tarde passou a 
governar a Bahia onde fallecen. 

DCII. El-rei, por um alvará especia}, co:m.cec1eu licença 
a João Corrêa Feio, çapitão . <le vigia rlo Rio Vermelho, 
ela barra da Bahia, o qual havendo servido bem este em· 
prego pc>r provimento do governador geral Diogo Luiz 
Oliveira, e depois confirmado com patente real desde o anno 
de 1638 ao de 1678, o:fficio que serviu seu pai Diogo Sodré 
Feio, teve mer-câ de licença para nomear para o dito cargo 
de capitão de vigia do Rio Vermelho, da barra da Bahia, a 
pessoa que casar com alguma ele suas filhas, sendo appro
vado o casamento pelo gvvernador geral do Estado do 
Brazil, o que não servirá de exemplo para outro nomeado. 

DCIII. 1678.- Dezembro 5. - Ao s~naclo da camara. 
-Por promoção de Antonio Rodrignes de Lima ao 
posto de sargento-maior do re_gimento de Balthaza1.· dos 
Reis Barrenhos, ficou vago o posto de capitão de infan
taria ela ordenança do districto do Rio Real ; vossas mercês 
me proponham tres sujeitos benemeritos, na fórma do es
tylo, para aquelle posto. ·-Guarcle Deus a vossas merces. 
-Bahia e Dezembro 5 de 1678.-Bct'l"?"eto. 

DCIV. 1678- Setembro 11.- Ao senado da camara.
Porquanto o provedor-mór da fa:tenc1a real está devendo 
a pensão que é obrigado a pagar do sal para o subsi
dio ela infantm·ia, e não satisfaz por dizer que não· tem 



ç1inhei~·o, ; o, s,e.Jí1~do. d?- cm;n,a~·a wanda pagar as :Earinlttas 
atrazadas que se elevem ao presid~o elo. mesmo genero 
do . s'al, porque ele alguma maneira fique so€conido o 
dito presidia. Bahia, 11 de Setembro ele 1678.- BaTTeto. 

D.CV. 1678 - Maio, 25.- Ao senado ela camara. Estão 
vagas as Gompan1lias que foram elo capitão Manuel ele 
Aroche Viclal, do. regimento do coronel Lourenço Bar
bosa da França, por se ausentar, e de Sebastião ele 
Araujo e L~ma, por fazer deixação: vossas mercês :m,e 
proponham em cada uma tres sujeitos, etc. Deus guarde 
a vossas mercês.- Bahia e Maio, 25 de 1678.- Roque da 
Costa Ba?Yeto. 

DCVI. 1678- Março, 29.- Ao senado ela camara. Pelas 
occupações que accli'esceram) do capitão Ma:uuel Telles 
ele Menezes com o cargo elos juiz de orp:ID,~os, o hei por 
escuso da companhia que servia no regimento do co
ronel Sebastião de Araujo e Lima; vussas mercês me 
vroponham na f6rma do estylo tres sujeitos para aquelle 
posto.- Guarde DeLlS a vossas mercês. ·- Bal;l.ia e Março, 
29 de 1678.- Roq'lte da Costa BaTq·eto; 

DCVII. 1678.- Marçc, 21.- Ao senado da camara.
Vossas mei·cês me proponham, na fórma do estylo, tres 
sujeitos para a companhia ela Vargem do Partido, de que é 
coron.el Guilh8rme Barbalho Bezerra e capitão Antonio 
Gon-çalves do Conto, que hei por reformado. E encom
menclo a vossas mercês que as pessoas que me consul
tarem nesta, e em todas as mais companh~as, para capi
tães cleJlas sejam as m:ii,is nobres, e as mais afazencla,das, 
como. sua alteza manda nas orclen::mças militares, evitando 
J>oder me chegar a nóticia que concorre em alguma dellas 
o menor defeito que a possa fazer indigna c1aquelle posto, 
para o qual se não deve attender. a outro algum respeito, 
n1ais que ele ser benemerito de occupal-o. Assim o tio ele 
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vossas mercês, a quem Deus guarde. - Bahia e Março, 21 
1678.- Roq'lte da Costa Bct?'?'eto_ 

DCVIII. Compnto ecclesinstico. Aureo numero 8; cyclo 
solar 8 ; elJ:-tcüt 18; letrn. dominical A. 

DClX. Martyrologio. Domingo de paschoa 2 de Abril ; 
1. 0 de Janeüo domingo; indicação romana 2; perioclo J u
liano 6, 392. 

DCX. O govemador e cnpitão general do Estado do 
BraziJ, por portaria elo tlia 10 de J n.neiro de 1679, ordenou 
ao thesoureiro do donativo, pagar ao Dr. João do Couto 
àe Andrada, jujz executor do dito donativo elo dote da 
rainha éle Ingla terrn, e a•)S seus o:fficiaes, os tres quarteis 
dos seus salarios. ( JJf. htecl. j 

DCXI. D. Gregorio elos Anjos Loyo, -primeiro bispo 
nomeado para a diocese do Maranhão, tomou posse elo bis
pado em J nlho de 1679, e fal leceu no dia 12 de }.'ifarço 
de 1689. 

DCXII. 1679. Feve1·eiro, 28.-Ao senado da camara. ---
0 senado ela camara c1es ta ciebde me proponha tres su
jeitos benem eritos para a companhia de que era capitão 
Sebastião Mendes da Costa, do districto elo Rio, de Sergipe 
do Conde, elo regimento .do coronel Sebastião ele Araujo e 
Lima, 1~ o r andar ausente da dita companhia por dividas. 
- -Guarc1e Deus a vossas m ercês .- Bahia e Fevereiro, 
28 de 1679.- Roq'lte ela Cosíct Ba?Teto. 

DCXlil. J nlino ele Sonza, tP.nclo comprado um terreno 
na praia, clese;janclo fazer lrapiche, pediu em sesmaria as 
marinhas correspondentes ao govern[!c1or geral Roque ela 
Costa Baneto, e precedenc1o as formalidades legaes lhes 
foi concedida a sesmaria em 6 ele Sei;embro ele 1679, com 
a obrigação ele comprar um pareclão, e fazer um caes jgual 
ao elos padres ela companhia,, e ao ele Santa Barhara; pa· 
gando logo a importnnci~t do paredão. 
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Este trapiche passou no começo deste presente seculo a 
José Fernandes de Castro, e a seus herdeiros. 

DCXIV. Porquanto as dividas atrazadas do donativo 
real desta capitania (que eram cobraveis) estão todas 
postas em arrecadação, e as elas outras capitaniafl1 suas 
annexas, são ele tão pouca monta, que me disse o juiz 
executor, o Dr. João elo Conto de Amlracle, era desne
cessario, e escusado passar a ellas a sua pessoa, com 
os seus officiaes, exce11to a de Stn·gipe de El-Rei, cuja 
cobrança depende ela resolução de Sna Alteza, por 
eu lhe haver representado algumas . difficuldacles e in· 
convenientes qne s0 me offereciam ; o senaclo e a ca· 
mara desta cidade ordene ao thesomeiro elo donativo, 
Antonio ele Azevedo Moreira, suspenda o pagamento do 
salario elo dito juiz executor e ~Jens officiaes, o qual 
lhes fazia em virtude ela carta e regimento ele 20 elo mez 
de Outubro ele 1677, até nova ordem ele sua alteza, snp
posto haver cessado a cansl:l, por qne o príncipe Nosso 
Senhor lhes mancln v a soccorrer com os ditos salarios. 
Bahia e Novembro, 25 ele 1679. - Roq?..be ela Costa BmYet?. 

DOXV. Computo ecc1esiastico. Aureo numero 9; cy
clo solar 9; epacta 29; letra dominical G F. 

DCXVI. Martyrologio. Domingo ele paschoa 21 ele 
Abril; dia 1. 0 ele Janeiro seguucla-feira ; inclicação ro
mana. 3 ; período J nliano 6, 393. 

' " 
DCXVII. Para segnrar os limites elo Brazil pelo lado 

elo Sul, mandou o princip_e D. Pedro, regente ele Por· 
tugal, fnnrlar na ilha ele S. Gabriel, no Rio ela Prata, 
nma colonia, com um templo c1ec1iGac1o ao Santíssimo 
Sacramento, em ben~ficio espiritual elos novos povoa
dores; e para a fnndação ela colonia escolheu D. Ma
nuel Lobo e o nomeou governador elo Hio ele Janeiro 
em 1679, cuja posse tomou no dia 9 de Maio do mesmo 
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anno. C.o.mo t~·.o.uxesse in~;~trucçõ.es mui terminantes para 
fundar a colonia, entregou o governo ela capitania inte
rinamente a; João Tavares 'Rondou, e partiu para o Rio 
da Prata no dia 30 de Out\1bro: com duzentos homens, 
a]gumas familias, e todo o neêessario para as obras ela 
fortificação e ec:lifi.cação ; partiu em navios para o Rio 
da Prata, onde chegou felizmente com tudo o que 
levava, e saltando com a sua gente no continente fron
teiro a ilha de S. Gabriel, c1eu começo as obras da for· 
tifi.cação ela igrej_a elo Sacramento, emquanto que os de
mais povoadores faziam suas habitações ; e quando a 
colonia estava em via . de augmento, na madrugada do 
dia 6 de Agosto de 1680 · ( sete annos ele pois), sem 
motivo justifi.cavel, D. José Garro, governador d.e Bue· 
nos-Ayres, á frente c1e quatro mil e quinP,entos homens 
inc1ios, mulatos e negros, invadindo a colonia do Sa
cramento, apesar da muita resistencia, em que houve 
muitas mortes, foi feito prisioneiro o governador Ma
nuel Lobo, e levado para Buenos-Ayres, onde fallecelll 
na prisão, sendo em seguida arrazacla a fol.·tifi.cação e o 
mais que os invasores quizeram. 

DOXVIII. D. Manuel Lobo, tendo chegado á margem 
esquerda elo Rio da Prata no dia 1. 0 de Janeh·o de 1680, 
na enseiada fronteira a' ilha de S. Gabriel, deu começo 
a construcção de uma forta.leza, que foi o principio da 
colonia a que elle denominou elo Sacramento; e quando 
continuava nas obras della, na segunc1a-feira 5 de Agosto 
do mesmo anuo, o governac1or de Buenos-Ayl·es, Dom 
José Garro, mandou yelo mestre de campo D. Antonio 
de V era e Mujica, a freme ele quatro mil e quinhentos 
homens inc1ios, mulatos e negros sobre o governador 
D. Manuel Lobo, e apesar da tenaz resistenc:ia foi to
mada e armzada, levando Mujica prisioneiro de guerra., 
D. Manuel Lobo e a gummição portugueza, fallecenc1o 
D. Manuel .Lpbo em Buenos Ayres. 
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DOXIX. Os officiaes do senado da camara desta cidade 
dêm cumprimento ii carta junta, que o príncipe Nosso 
Senhor foi servido mandar-me escrever, em . 2 elo mez 
de Abril deste presente anuo, fazenc1o o lançamento da 
finta, que se repartiu á esta capitania, para se desen
tupir a barra da villa de Vianna, na f6rma elo Jlllrará, 
que se passou á este :fim, em 12 do mez de Setembro 
de 1676. 

E depois de registrada a carta e esta portaria nos 
livros ;da camara, se me restituirá a dita carta, parã dar 
conta a sua alteza. Bahia, 14 ele Jnnho_de 1680.-Roq'lte 
ela Costa Ba?"Teto. 

DOXX. Em 10 ele Outubro de 1680, o governador 
geral se dirige ao senado para que mande pagar os 
soldados qúe vão marchar em soccorro da. colonia do 
Sacramento, no Rio da Prata. Os officiaes do senado 
da camara mandem pagar terça-feira, em que se contam 
15 do corrente, dous mezes adiantados, as quatro com
panhias de infantaria, que vão ao · Rio da Prata de 
guarnição na charrua S. F1·anoisco, levar socoorro a 
fortaleza do Sacramento, pa1;a que possam embarcar no 
mesmo dia e partir, com a brevidade que convem. Bahia 
10 de Outubro. de 1680.- Roque da Costa Ba1-reto. 

DOXXI. Varios commerciantes de Lisboa se reuniram 
e pediram privilegio por vinte annos para estabelecerem 
commercio directo com as capitanias do Grão .Pará e 
Ma1·anhão, e obtiveram o privilegio, com a condição 
de mandarem para alli quinhentos escravos ela Africa 
annualmente pelo preço ele cem mil réis cada um. 

DOXXII. Computo ecclesiastico. Aureo numero 10 ; 
cyclo -solar 10; f>pacta 10; letra dominical E. 

DOXXIII. Martyrologio. Domingo de paschoa 6 de 
Abril; d~a 1. 0 de Janeiro quarta-feira; indicação ro
mana 4 ; periodo J uliano 6, 894. 
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DCXXIV. Na quarta-feira, 7 de Maio de 1681, foi 
celebrada a convenção entre Portugal e a Hespanha, 
restituindo-se á, Portngal a colonia do Sacramento, em 
satisfação á corôa portugueza. 

Não se passaram muitos annos que a me:sma colonia 
fosse novamente toma ela, pelos hes panhoes em 1704, e 
só restituída em 1715. 

DOXXV. O governo de Lisboa, em proveito elo aug
mento da fé catholica apostolica romana, manda pela 
carta regia de 7 de Março de 1681 crear, em dhersas 
ca})itanins elo Brazil, juntas ele missões, subordinadas 
a de Lisboa, com jurisdicção civil, ecclesiastica e cri
minal. 

DCXXVI. O paulista Garcia Rodrigues Paes Leme, 1111 

terça-feira 26 de Junho de 1681, apresenta ao administrador 
geral das minas, D. Rodrigo Castello Branco, as amostras 
de esmeraldas, qne haviam sido descobertas por se]I pai 
Fernando Dias Paes, à qual falleceu na volta do sertão. 

DCXXVII. Pelo tratado provisional celebrado em Lisboa 
a 7 de Maio de 1681; entre Carlos II rei de Hespanha e o 
príncipe D. Pedro, regente de Portugal, se ajustou, que os 
.portngnezes e hespanhoes licassem no uso e fructo da 
margem septentrional do Rio cb Prata., em que os portu
gnezes, como em solo proprio, haviam fnnclado a praça 
da nova colonia do Sacramento, c1efi.·onte ela ilha de S. Ga· 
briel, no anno passado de 1680, e isto até fazer-se ver 
aos mesmos a injustiça e violação do direito das gentes, 
com que o governador dP- Buenos-Ayres se havia apo
c1erac1o dfl.quella praça, no dia 6 de Agosto do mesmo 
anno, 11renclendo o governador della D. Manuel Lobo, 
matando parte da sna g11amição, captivando e prendendo 
muita genbe de milícia e yizinhança, aprisibnanc1o a 
ai·tilharia, armas, petrechos e munições de gllerra, com 
o pretexto de haverem dous seculos que a Hespanha se 
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acha na livre posse c1a navegação daqnelle rio, das suas 
ilhas, e terrenos adjacentes, o que nâo era exacto, por 
pertencer a Portugal, e ser o limite territorial que ficou 
á corôa portugueza até a bahia de S. Ma thias, pouco 
menos de duzentas legnas ao sul do Rio da Prata, que os 
castelhanos se apoc1eraram, sem que Portugal o aprovei
tasse e nem reclanl.asse. 

Pel0 tratac1o ele Utrecb, de 6 de Fevereiro de 1715, entre 
D. João V e D. Filippe V, iicon convencida a Hespanha, 
do pouco ou nenhum direito q nA tinha ao terreno septen
trional elo Rio ela Prata, e ceclen sua magestacle ca· 
tholica á sna magestade fi.clelissima, para sempre, 
a praça da colonia elo Sacramento, com a clausula, ele 
poder a Hespanha, dentro elo prazo de anno e meio, con· 
taclo elo dia da retifi.caç:lo deste tratado, offerecer pela 
colonia-clo Sacramento, á Portugal, nm eqnivalent.e, ela 
approvação e contento ele sua magestacle fid.elissima, que 
não o aceitando no referido prazo, iicari:1 para sempre a 
colonia elo Sacramento, e seu tenitorio, como que de tal 
ajuste se não houvesse feito mençfLo, fi c::mc1o sem effeitC>, 
nem vigor o tratado provisional, motivado, como dizem os 
castelhanos, pelo arrojo proprio c1o governador ele Bnenos
Ayres, e celebrac1o em 7 de Maio ele 1681, como dissemos. 

Pa·rece que não poderia haver decisão mais ter.mirumte 
ele ])retenções e controversias, que esse tratado de Utrech, 
o mais claro e expressivo; não servin porém ele nac1a, 
porque as tergi versões dos hespanhoes, de tal f6rma ope
raram, que vein Castella a ficar de melhor pnr'bido, com 
a cessão que fez Portugal ela colonia elo Sacramento e seLl 
territorio, inc1ustdanc1o o govenac1or de Bnenos--f\.-yres 
para interprete daquelle artigo do tratado e a;juste elos 
dous soberanos, a face elas nações, governaclúr das mesmas 
qualidades elo primeiro, pois qme, como se lhe desligára o 
arbítrio, dizem os hespanhoes,-annnindo, que elle devení 
entregar, como fez, a praça e territorio, mas que este se 
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entendia, o que unicamente ficasse dentro de um tiro ele 
canhão, que della se atirasse para a campanha. Pena foi 
o não lembrar-se, que este seria carregado por um ar
t ilheiro hespanhol, :ficando aquella ambiciosa nação nn. 
posse ele toclas as mais terras, sobre que se questionava, 
e em que depois se fundou a praça elo :Mont'evicléo e 
di:fferentes outros estabelecimentos ; accrescendn mais aos 
prejuízos de Por.tugal com a reiteração da toma,da da 
nova colonia do Sacramento, no anno de 1735, para o de 
1736, a somma de trezentos e cincoenta e um contos seis
centos e quarenta e cinco mil quatro centos e quarenta e 
sete réis em toda a clevastação, que os hespanhoes então 
fizeram naquella praça, cor_n a fi.;n1a~ L11iz dos Santos 
Vilhena, que leu en1 um manuscripto 1 pouco vulgar, feito 
por Henrique :Manuel de Miranda Padilha, qqe circnms-

. tanciadamt>nte descreve todos os successos da gnerra da 
colonia do Sacramento. 

DCXXVIII. O governador gtlral Roque da Costa Bar
reto, em officio de 10 de Julho de 1681, diz ao senado :
pela licença que concedi a Christovão Cavalcanti de 
Albuquerque para se passar á côrte, ficou vago .o posto 
de capitão de infantaria de orclenança do districto de 
:Maragogipe, do regimento do coronel Guilherme Bar
balho Bezerra : vossas mercês me proponham tres sujeitos 
benemeritos, e moraà.ores no dito clistricto, na fórma do 
estylo. - Deus guarde a vossas mercês.- Bahia 10 ele 
Julho de 1681. - Roq'lte da Costa BaTreto. 

DCXXIX. Computo ecclesiastico. Aureo numero 11 ; 
cyclo solar 11; epacta 21 ; letra dominical D. 

DCXXX. :Martyrologjo. Doming-o de paschoa 29 de 
:Março; 1. 0 ele Janeiro quintru-feira; indicação romana õ; 
período J uliano 6, 395. 

DCXXXI. D. João ele Sonm toma possá em 21 de Ja· 
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neiro elr. 1682, elo governo ela capitania de Pernamb11co, e 
servio até 13 de Maio ele 1685. 

DCXXXII. Roque da Costa Barreto, em 26 ele Janeiro 
de 1682. - Os o:fficrnes do senado dá camara clesta cidade 
IUaJnclem registrar a carta e provisão junta, sobre a nova 
propina, que sua altezn, é servido mandar se tire çlas 
rendas reaes e contribuições que a cam~ra administra, e 
pela parte, que lhes toca, façam dar com e:ffeito, o seu real 
e inteiro cumprimento.-- Bahia, 26 de Janeiro ele 1681. 
Roq?.te da Costa Ba?Yeto. 

DCXXXIII. Francisco ele Sá ele Menezes, governador 
do Maranhão, toma posse elo governo elo Estaclo no clia 27 
ele Maio ele 1682. 

DC.XXXIV. Em 20 ele Agosto ele 1682, responéle o go
vernador geral ao senaclo ela camara.: Recebi a carta de 
vossas mercês, com o aviso ela nomeação que fizeram elos 
officiaes, para a saude, pois tanto convem haver esse res
guardo, como se conhece do elamno que houve com a 
faHa delle, pela entrada ela fragata Macl1·e de Deus, que 
veiu da Mina ,á esta Bahia, cheia ele bexigas, para Cl:is
truição deste povo, como se experimentou tanto a custa 
delle : e assim devem vossas mercês erdenar ás pessoas 
nomt:mdas, para esta cliligencia, que promptamente acudam 
a toda e qualquer embarcação, que entrar nesta Bahia, a 
visital-a em companhia do medico, e quando se necessite ele 
alguma elespeza para este effeito, serR. justamente para 
que se ponha por obra, o que não entendi depois que tive 
aviso ele vossas mercês, · ou por esperar a minha resolução. 
- Deus guarde a vossas mercês.- Bahia, 20 ele Agosto 
de 1682. - Antonio ele So?.tza Menezes. 

DCXXXV. Aos 23 dias do mez ele l\farço deste anno 
presente de 1682: nesta cidade de Lisboa, nos paços ele 
sua alteza, deu menagem em suas renes mãos, segundo a 

CTTlWNTCA GlllH.AT. SEC. XVI. - 29 
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ordenança, Antonio ele Souza. de Menezes, pelo governo 
e capitania geral :J o Estado elo Brazil, sendo presentes 
como t estemunhas, o conde L\{n nuel Tell (:;s dn Sil vn, gentil
homem ela camara. ele sua. altP.w, vedor éb s11::1. fnzenél.a e 
elo conselho de estaLlo : E en, o biSl)O P r. :M:ann el Pereira 
elo conselho de sua alteJ~a, seu secreta.rio de estado, 
que a dita menagem tomei, snbscrevi e ass ig nei; e foi 
mais -presente Simão ela Cunha, ela qual menagem e ;jt.:1l'a
mento passei esta certidão em Lisbon , no mesmo dia, mez 
e anno acima referjclo. - O bispo F 1·. 11!Ianuel P e?·eiTCt. 

DCXXXVI. RoqL18 da Cos ta Barreto. Amigo . - Eu o 
príncipe vos envio nnüto snndar. A An tonio de Souza 
de Menezes fui servido :fazer nwrcê é! o cargo ele gover
nador e capitão general desse Es tado, como vos cons
tará ela carta patente, que clell e lhe mandei passar. 
Encommendo-vos, que na fórma costumada, lhe deis a 
posse desse gove1 no, que es tai s exer citando, com as ce
remonias, que em semelhantes Bctos se costuma, de que 
se fará o assento, em que todos nssignareis ; e ha
vendo-lhe dado a dita posse, e as no ticias que jul
gm·cles por convenientes a meu serviço , vos hei por 
desobrigado ela homenagem, qne pelo di to governo me 
fizestes. Escripta. em Lisboa n. 18 c1e Março de 1682. -
PTincipe. - Conde de Val ele Rios. - P ara o mestre ele 
cam110 general do Estado elo Brazil. 

DCXXXVII. D. Antonio de Souza Menezes, conhecido 
pelo alcunha ele BTaço de P 1·atct. Este fidalgo tinlw. um 
braço ele menos, que na gnern t c1e Pe1·nambnco o sacl·i 
ficou .ao poder elos hollanclezes, e por isso o substi tuiu 
por outro ele prn.ta, e disto se orjginon o nppellido 
com que se memora o seu nome, e se fazem conheciclas 
as suas acções. 

Tomou posse elo governo geral em 26 c1e Maio ele 
1682, oomo consta do livro das posses á fi. 59, e :finalisou a 
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4 de Junho de 1684. No segundo anno elo seu governo, que 
foi o ele 1683, b llecen D. Affonso VI, em 12 ele Setembro, 
e foi acclamac1o sen irmão D . P edro I I. Foi por est.e 
t empo qu ; lw ;n· e noktvel inquietaçüo na nobreza c1a ci· 
dacle da B n.lJ.in, q ru:J canson rnnitas queixas em Portugal, 
razfí.o 11or qne não acabon o sen t ri ennio. Deix ando-se elo 
minar pelo alcaide-mór Francisco ~relles ele Menezes, que se 
haviêJ, tomrtclo u m rega1o, Joi assassinado na Tua atrás c1a 
Sé, em pleno d ia, como min uciosamente conta Ignacio 
Accioli, q n e tendo i tlo F rancisco Telles ele Menezes 
preso parn, L i.sbon, no ternpo elo governador cemcle c1e 
Obic1os, conseguiu livrar-se e vol tar para a Bahia, com 
o lnga.r c1c alcaide m6r, por t.el-o comprado a Henrique 
de Miranc1a, proprietario elo emprego. 'romou-se na Ba
hia uma po tencia, p orque o governn,clor Braço ele Prata 
subscrevia a t nclo o qno ellc queria. 

Não tardou m nito a vi ngança p assada, principiando por 
André ele Brito e Castro, l)l'Oi"e(lor da a.lfanclega., os 
irmãos deste, assim tambem Gonçalo Ravasco ele L l· 
buquerque, seu pai Bernardo V ieira Ravasco, irmão elo 
padre An tonio Vieira, secretario el o Estado, Antonio ele 
Moura Ro lin, Manuel ele Barros ela França, João ele 
Couros Carneiro, escrivão l1a eamara, Francisco Dias 
elo ;l.mantl , escrivão ch fa 't,GJHb. p nblica, os capitães elo 
presidia Di.ogo ele Sonz::t ela Cam:na e José Sanches clel 
Po~o , c oHtros nn1ito~3 p~ 1 rente::; e a migos, os acima re
fericlos. Uns formn presos n :1. G11('hov-ia: e os que sere
colheram no coll ~gio dos jesni.t ::ts Tler c1eram os seus em
pregos , que se deram aos f~wm·í tos elo alcaide-mor; 
pois tamb e. m faz"ia.m toda n, caslirt de vj olencias ; mas An
tonio de Brito1 irmão de Ancl ré ele Brito e Cas tro, pro
vedor ela alfanclega, desssperaclo por tantos attentados 
unido a mais sete individnos ele confiança, mascarados 
toclos, ás dez homs ch manhã, a trás da Sé, mataram a 
FrR,;~:lCisco Telles ele J\ienezes, que acabava ele sahir do 
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palacio, com quatro tiros de baqamarte. Houve lucta e 
alguns sahiram feridos. 

Antonio de Brito, tirando a mascara .e avançando sobre 
Francisco Telles de Menezes, o apunhalou com quatro 
golpes, dos quaes falleceu á tarde do mesmo dia. 

Os conjurados foram se abrigar no collegio, sem que 
ninguem, os embaraçasse no caminho, tal era o odio que 
havia contra Francisco Telles de Menezes. O governador 
Braço de Prata, logo que teve noticia d0 succecliclo, man· 
dou metter Bernardo Vieira Ravasco, secretario elo Estado, 
na enchovia, cercar o collegio elos jesuitas e muitas casas, 
commettenclo toda a casta de desatinos, até que foi 
substituído, antes ele findar o tempo ele seu governo, 
por D. Antonio Luiz Telles de Menezes, segundo mar
quez elas Minas, que tomou posse do governo geral elo 
Estado em 4 de Julho de 1684. ,, 

DCXXXVIII. Computo ecclesiastico. Aureo numero 12; 
cyclo solar 12; epacta 2 ; letra dominical C. 

•, 

DCXXXIX. Martyrologio. Domingo de paschoa 18 de 
Abril; dia 1. o de Janeiro sexta-feira; indicação romana 6 ; 
período J uliano 6, 396. 

DCXL. Sendo nomeado o mestre ele campo Duarte 
Teixeira Chaves, para governar o Rio de Janeiro e capi
tanias do sul, de cujo cargo toma posse no dia 3 de 
Junho ele 1682, recebendo ordem regia para ir tomar 
conta da quasi toda arrazacla fortaleza e colonia elo Sa
cramento, ele entregar o governo ao senado da camara, 
no dia 6 ele Junho do anuo seguinte de 1683 partiu 
para o Rio da Prata, com todo o pessoal e material 
necessarios, alli chegou, e tomando conta da destruída 
fortaleza, a reconstruiu, durante um anuo em que n·a 
colonia do Sacramento este;ve. V oltanclo para a cidade 
ele S. Sebastiã,o, séde da capitania do Rio de Janeiro, 
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reassumiu o poder, dando de tudo conta á corôa de 
Portugal. 

DCXLI. O governador geral Antonio de Souza Me
nezes, se dirige ao senado ela camara ela Bahia, em 3 
de F evereiro de 1683. Quando cheguei á este Es'taclo, 
foi junto a partida da frota, e não tive lug·ar ele saber 
o estaclo do donativo real, e o que se havia 1·emettido 
an~ecedentemente ; e para que nesta frota, que embora 
ha de ir, se possa remetter tudo, o que possivel fôr, 
1ne intime o seuado, do que es bá lançado, que act nal
mente se deve, para com e.ffeito mandar cobrar e re
metter a ordem ao conselho da fazenda, e tt1do o mais 
que se offerecer para bem clesta diUgencia e alTeca
dação me enviem vossas mercês com clareza bastante. 
Deus guarde a vossas mercês muitos an.nos.- Bahia, 3 
de Fevereiro ele 1683.- Antonio de Souza ~!11enezes . 

DCXLII. Carta escripta pelo padre Antonio Vieira, 
da cidade da Bahia, a Roque da Costa Barreto, em 
que lh<'l clá conta da prisão de seu irmão, e lhe 
conta o que se passou com o governador Antonio 
de Souza Menezes, da morte do alcaide-m6r, a quem 
matou Antonio ele Brito. - Escripta em 25 de Junho 
de 1683. 

'' Meu senhor. - Dou as graças a V. S. nesta peb 
honra que em todas as suas faz V . S. a meu irmão 
e sobrinho. O primeiro não sej se poderú. escrever lJelo 
aperto com que fica na enchovia : o segundo terá V. S. 
em Portugal, se lhe não impedirem o embarcar.se, e 
porque eu tambem fico excluído, ou excommungado ele 
palacio, e sobre isso criminaclo capitalmente, deixando 
a:s queixas geraes aos que vão, e ficam : quero nesta 
para minha satisfação referir a V.. S. as causas do que 
me toca, para que a V. S. cons.te dellas com toda a 
formalidade. 
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" Como o intento do successor de V. S. era fazer 
mercancia de toclos os officios e provim entos, e que s6 
passasse este in;ju1;to commercio p ela sna mão e pel::l. 
dos seus confidentes ; o seu primeiro cnic1ac1o foi ex4 

cluir o secretario. Tomou por pretex to, inHnido <.lo al
caic1e-mór, que eHe 1-lngira uma carta de sua alteza a 
favor de Sebastião de Araujo : e como nüo bastasse 
mostrar-se a c1ita earta registracl:l, foi Deus servido que 
a1Jpareceu a propria : e o f r ucto que tiron o governa
dor desta evidencia c1a verdade cb um e facilidade c1o 
outro, fo i abraçar-se mais com o aJcaide·m6r, e cobrar 
odio mortal ao secretario. P l'i,·ou-o totalmente do exer
cício do despacho ; e ]Xtm ·que os provimentos ficassem 
mais vendaveis, sem os direitos da secretaria, não queria 
passar provisões, dizendo aos r>rovidos: ou compradores : 
Pcwa q~te que?·em agont ela?· isso ao secreta?·io? Se al
guma provisão (quando nfío 1Jo c1i a ser menos) se passava, 
e depois não tinha effeito, mandava qne o secretario 
logo repuzes.se o que tinha Tecebido ; e tudo executava 
á risca. Assim deelarou qu e os b:t rcos de Boipeb::1, Cayrú, 
etc., 11ão eram da costa para qne não pagassem .. E fi
nalmente mandou que n~1 secretaria se não guardasse o 
regiinento de sua alteza, senfLo um que tinha feito antes 
delle o conde de Obidos, e 11elo de sna alteza est:-tv a 
annl1 ac1o. 

"Ficou com isto morr~?ndo :te fome o secretario, r:;obre 
os seus e1111)enhos ; e parecendo aos padres q ne era re
tiro escandaloso não acudil' eu n. meu ü-milo neste estiado, 
fui fallm· ao governador na ante-vespem do Natal, e lhe 
disse deEü:t maneira : Para que n V . S. seja, presente 
todo o djalogo, venl~o ela?· anteCipadamente as boas 
f estas a V S., e tambem p eclir ct V S . 1.t?7W ?77Je?'c~; 
o q~te não ji.ee?'a, se não entend8nt se1·via ta?nue?n nisto 
a V S., po?' se1· mcde?·ict de f~tstiça e consciencict. En
tendeu logo q11al era a materia, e enfurecido respon-
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deu : Q'lte elle ainda não era pad1·e da cnrnpanhia / q'ue 
Unha melhor consciencia q1.w ezt e conhecia mellwrr a 
Deu s. E isto com vozes' clesentoadas. O pique era muito 
pnra perc1er a paciencia; mas foi Deus servido c1ar-m'a 
n::tqueJle caso e respondi: Qzte po1· 'isso 17W8'77W espe
Tetvet ela consciencict de H S. q1te na sec?'eta1·'ia de meu 
irmão se obse1·va.sse o 1·e,q'i1nento elo JHlnc'ipe, de q'lte?n 
e1·a elle goven wclor, e não o do concle de Obiclos. Con
tinuou co m os gri tos bramanc1o : Querem pode1· 1nais elo 
q1.te e?.t / Ao qne tornei a instar : Qne antes po1·q1te S. S. 
pocl?:a t?.Lclo, Uvem con:fiança pant lhe pecli1· aquelle 
.fcwoT, lembn~do tambem, ele que q u.a·nclo e'l.t pod'ia al
guma co?.tsa, tinha servido a S. S. Alluclia nisto a uma 
intercessilo 11ara com o duque, que este fidalgo me foi 
pedir a Santo Antào, a unica vez que o vi em Portu
gal. Aqui se levantou dizendo com as mesmas vozes : 
.Nanoa lhe pecli 1~acla, nw wct lke p edi nada. E eu a 
elle: Si1n, p ccli?.t, si?n, p edi'lt : Ne1n tem_ q1.w se descon
fiar cUsso / 270TÇ'lte ?Wq'l&elle terrtpo se podiam vale1· ele 
mim, e e'lt f aze?· serviços a o1.d1·o.s maions, t'iTanclo o 
P?'i?WÍ2JC. H.eplicon : J.ll-ing?.um& é melhoT elo que eu, / EH 
·não fallo ele q1.wl'idades , respondi, senão de postos e 
tit'nlos. E com is to me disse com a mesma furia. Vá-se 
cláq'lti, e nâo ?lW ent?·e 17W'bS em palaO'io . Era.isto j :i em 
1)m·te aonde nos ouviam, e viam, o Matta, e outro criado: 
e eu ri ncl o-me 1)m·a todos d isse : Po1· ce1·to q'lte 8eTá 
mateTi.a de {}Ta ncle ser;.ümento nâo ent?"ct?' neste p alctcio, 
'qnem com tâo cZttferente Tespeito tem enüaclo no ele toclos 
os 1·eis , e p 1·incip es ela E 'tt?·oz;a. Volton as costas di
zenc1o : B em sei oncle ent1·a, bem se'i onde ent?·a. E com 
isto acabou o dialogo, em que V. S. notaria que qnanc1o 
me negou a paternidade, me esqueci eu tambem da 
senhoria, que é o que só senti, e de que bati nos peitos 
no exame ele consciencin, peior que a do senhor go
vernador. 
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Aindq. a V. S. tem m~is que admirar! Antonio de Brito, 
irmão elo provedor da alfandega, matou ao alcaide-mór na 
rua c1etriis da Sé, ás 10 horas do dia : e tanto que o soube 
o governa'll.or, deixando na galeria o arcebispo, com quem 
estava, se foi furbsamente a secretaria, e depois de muitos 
nomes a:ffrontosos, mandou metter o secretario na enxovia, 
com a prob.'ibição de que ningnem fallasse com elle, nem 
escrevesse; e para dar alguma côr a injusta e indigna 
prisão (agora se segue a 'circumstancia mais escanclalosa 
e verdadeiramente infernal), affirma e l)Ublica o gover
nador que na noite antecedente se resolvêra no collegio a 
dita morte, e que en fôra um dos con~ultores, com outros 
paclres, e meu irrnã.o com outros se.culares; sendo que au 
estava na quinta e meu hmão naquelle dia não tinha ido 
ao collegio. O peior é, que tudo isto se provará facilmente 
e com muitas testemunhas, porque ho;je na Bahia ninguem 
se atreve a jtnar sen~o o que o governador qu~r. E por · 

/ isso se diz que se tem provado, que Gonçalo Ravasco 
acompanhou a Antonio de Brito no homicídio, estando 
elle ao mesmo tempo no collegio, aonde havia muitos dias 
se tinha retirado por o governador tambem o 1~andar 
prender, e naquella mesma hora conversando com alguns 
padres e outros seculares. 

Esta é, senho1·, a h istdria . Esta é a terra de que com 
razão fogem todos qu antos poc1em; e este em:fim sou eu, 
tão máo sacerdote, tão máo religioso, tão mâo christão e 
tão máo homem, que deixei Hom a e Portugal em idade de 
75 anuos, para vil' n.o Ernzil mandar matar homens. E 
quem is to cuida, ou affirma, sem o cuidar, é aquelle homem 
ou meio homem, a quem se E.ntrega este Estado, e ele quem 
se fian~ as fazendas, as homas, a liberdade e as vidas de 
tantos e tão; l~aes vassallos, que só pela obediencia e · 
respeito, c1e quem tão mal representa a pessoa de sua 
alteza, so:ffrem todas estas injurias. Queira Deus que se 
lhe não acabe a paciencia, e V. S. guarde como desejo. 
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Bahia, 29 de Junho de 1683.---:- Capellão e criado de V. S. 
-.Antonio V-iei?·a. (Braz. Hist . ) 

DOXLIII. Computo ecclesiastico. A ureo numero 13 ; 
cyclo solar 13 ; epacta 13 ; letra dominical B A. 

DCXLIV. Martyrologio. Domingo de paschoa 2 de 
Abril ; 1. 0 de Janeiro sabbado ; indicação romana 7; pe
ríodo J uliano 6,397. 

DO XLV. No dia 24 de Fevereiro de 1684, manisfestou-se 
na cidade de S. Luiz do Maranhão um motim popular, 
sendo preso nessa occasião o capitão-mór Balthasar Fer
nandes. 

DCXL VI. Aos sete dias do mez de Março de 1684, 
nesta cidade de Lisboa, nos paços da côrte real, deu 
menagem nas reaes mãos de sua magestade, o marquez 
das Minas, D. Antonio Luiz de Souza, segundo a or
denança, pelo governo e capitania geral do Estado do 
Brazil, sendo presentes como testemunhas os condes de 
Atalaya e da ilha do Príncipe; e eu o bispo D. Fr. Ma
nuel Pereira, do conselho de sua magestade, seu secretario 
de Estado, que a dita menngf!m e juramento tomei, sub
screvi (e· assignei, de que passei esta certidão em Lisboa, a 
13 do mesmo mez e anno achm1 referidos.- O bispo F1·. 
111anuel Pe?·eira. 

DCXLVII. D. Antonio Luiz de Souza Telles de Me
nezes, segundo marquez das Minas, tomou conta do go
verno geral a 4_de Jnnho de 1684, como consta do livro 
das posses á folhas sessenta e duas, e o deixou a 4 de 
Julho de 1687, entregando-o a seu successor. 

Era o marquez das Minas homem muito a:ffavel e de 
boa educação' ; e achando presas algumas pessoas, por 
arbitrio do seu anteuessor, as mandou pôr em liberdade. 

Tratou de conciliar qs arrimos que se achavam agitados 
e ao mesmo tempo de abastecer a cidade de viveres, cuja 
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falta se sentia por não q nererem vir os Ia,vracl.ores tra
zel-os á ciebclt~, 11elo t error que lhes inspi1'ava o gover
rmclor Antonjo ele Souza. Em De:cemlm) ele 1685 appareceu 
um eclipse total ele lua e rmtes outro ele sol; e em 1686 
appareceu a t errivel epidemia éla febre amnrella, que por 
ser uma molestia clesconhedcla se lhe clen o nome ele 
bicha, a qn:1l p roclnziL1 enorm es es tn:tgos. 

O povo,_ nüo tenclo espera nça de salvnção, recorreu á 
misericMdia c1i viua, e submetten-se á protecção elo glo· 
rioso f::l . F rrmeisco X avieT, e passn.nclo no clia 10 ele Maio 
ele 1686 {b igreja elo Collegio ele Je~ns , conclnziu a santa 
imngem elo gTan cl e apostolo elas I nclias em procissão ; 
aconteceu que deste dia em clinnte, o mal, como por um 
verdadeiro milàgre, clesaJ.)pareceu. A camnra ela capital, 
conscia elo que via, tomou a si continuar no elia 10 ele 
Maio de todos os annos a fazer a procissüo ele S. Francisco 
X avier {L sua custa, o que effectiva.men te observou a11é o 
anuo ele 1828. 

A camara ê o pov·o ela J3alria, desde o dia 10 de .M:nio 
de 1686) tomaram o lJemaventnraclo S. Francisco X avier 
por padroeiro ela ciclncle do sr;J.vado1·, Bahia de TGdos os 
Santos. 

D' entre as pessoas qu,e ma.i::; r:; e clis ti.ngniram em piec1a,c1e 
e aclmir:wel cal'iela ele, foram o ma rquez d.as Minas e a 
vinva D . F r::mcisca ele Sancle, qne fez da sua casa ho E'lJital 
11ara recolher os indigentes, qne n~o cabiam na Santa 
Casa. c1a M:i sel'icorCiia. 

DCXL VIII. Em Agos to cle 1684, A ntonio ela. Silva Bar• 
bow to1na posse elo governo ch Pa.rahyba do Norte, 
em cuja ac1ministraçfiJo se eo:m.servou por t:res annos e 
um mez. 

DCXLIX. O marquez elas Minas, em 11. ele Jnnb.o ele 
1684, o:fficia ao senado da camam da Bahia :-Porquanto 
o doutor synclicante André de Moraes Sarmento, eles• 
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embargaclor da casa da supplicação de L -i sboa, me r epre
sentou qne necessHava de causns pnra eJle e seus 
officiaes, e ver eu nas instrncçôes de El-rei. men senhor, 
ser servido se lhe clêm tambem ; o senaclo ela camara 
desta cidade lhes nssistir (como tem feito com o mab) 
na fórma ele suas reaes orc:lens. Bcl1Üa, 11 ele Jnnho 
de 1684.- J11cwq'l&e.z das ll:fi nas. 

DCL. Oompnto ecclcsiast.i.co. Ai.treo numm·o 1•1 ; cyclo 
solar 14 ; eiJact<t 24; letra dominical A. 

DCJ...I. Mnrtyrologio . Domingo de paschoa 22 de Abril; 
dia 1.0 ele Janeiro seguucla-feim; indicação romana 8; 
período J nliano G, 398. 

DCLII. No dia 16 ele Maio ele 1685, Gomes Freire 
de Andrade desembarca na cidade ele S. Lui;-; elo ~v[a 
ranhão e tomo. })Osse elo guverno com re:.ü on fingido 
contentamento elo povo, ficando com a sn:1. presença 
e aclministraç~'Lo restabelecicla a ordem legal, e termi
nada a revolta de Beckman. 

No dia 25 ele Jn]ho elesbe mesmo anuo, o capitão-mór 
Antonio ele Alb uquerque Coe1llo ele Canrnlho tomrt p os:se 

do governo do Pará. 

DCLIII. No dia 15 ele Maio c1e 1685 chega 5, vístrt c1a 
ciclacle ele S. Luit., capital elo Maranhão, um.a esqua
drilha levancl.o Gomes Freire ele Anrhacle, llO\'O gover-
11aclor, nomeado lJela côrte ele Lisboa para snffocar a 
revolta chamada ele Becl.;man, clissolvenclo-se immecliata 
e precipitadmuento o go,·emo :illegnl, e fn.~· inc}o todos 
os principaes chef s elo movimento re>Toltoso. 

DCLIV. Computo ecclesiastico. Ameo numero 115; 
cyclo solar 15; epacta. 5; letra dominical F. 

DCLV. Martyrologio. Domingo ele paschoa 14 ele Abril; 
dia 1, o ele Janeiro terça-feira, ; indicação romana 9 ; perioclo 
J u1iano 6, 399. 
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DCLVI. Em Maio de 1686 appareceu em Pernambuco 
uma terrível epidemia, a que o povo chamou de males, 
que se ignül'ando as causas, attribuiu.se a umas barricas 
de carne, que voltaram em viagem ela ilha ele S. Thomé, e 
aberlias por um tanoeiro, q11e :aendo atacado do mal ca.hiu 
gravemente enfermo e morren; e logo algumas pessoas de 
suq. casa que tiveram a mesma sorte. Este mal se foi 
ateando logo na população do Recife, em tanto excesso 
que n~orreram mais de duas mil pessoas, numero g1;ande 
para a povoação daquella villa. Dahi foi passando á cidade 
de Olinda e seu reconcavo, sendo mui poucas as pessoas 
que escaparam daquelle mal, pela malignidade e vehe · 
menci:1, em cujos sympLomas di:fferentes não podia atinar 
a scieneia medica, conformando-se os medicas em lhe 
darem o nome ele B 'lcha, da qual livrando-se poucos, 
e1·am sem num8ro os que morriam, deixando ermas {le 
moradores as cn.sas e famílias de Olinda e do Recife. Da 
calamidade de Pernambuco, refere uma memoria manu
scripta antiga que possuo, chegou com a noticia o con
tagio á Bahia, ou pelos avisos communicados, · ou porque 
os eclipses não teriam nella disposto para tanta cor
rupção o ar, tão bTevemente como em Pernambuco. 

Os prim')iros feridos do ataque foram dons homens, que 
jantando em casa de uma mulher meretriz, morreram em 
vinte quatro horas, caso que a fez assustar, por se lhe ar
gnir que em um pl'ato de mel lhes disfarçára o azibar do 
veneno; mas pelos syrríptomas, e signaes com que foi fe
rindo o contagio, se conheceu que delle falleceram. 

Continuou com alguma pausa mas com tal intensão e 
força, que era o mesmo adoecer, que em breves dias acn.bar 
lançando pela bocca copioso sangue. Destes :foi no prin
cipio o desembargador João do Couto· de Andrada. Foram 
logo adoecendo e acabando tantas pessoas, qu~ se con· 
tavam os mortos pelos enfermos. Houve dia em que ca· 
hiram duzentas, e não escaparam duas; os ·symptomas do 
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mal eram os proprio·s na Bahia que em Pernambuco, mas 
entre si: tão di:fferentes e varios, que não mostravam 
signal certo. Era em uns o calor tepido e o pulso socegado; 
em. outros inquieto e grande febre : nns tinham ancias e 
delirios, outros animo quieto e cliscurso desembaraçado. 
Uns com dores ele cabeça, outros sem ella; e finalmente 
desiguaes até na crise mortal do contagio, porque aca
bavam ao terceiro, quarto, quinto, sexto, setimo e 
nono dia ; algumas pessoas ao p:dmeiro e ao segundo. Es
tavam cheias as casas de moribundos, as igTejas ele cada
veres, as ruas de tumbas ; não havia :já pessoas para acom
l)anharem o Santíssimo Sacramento, etc. (Vid. o governo 
do marquez das Minas.) 
. Na Bahia o contagio cessou, segundo as crençrus do 
tempo, pelo voto que a população fez a S. Franeisco Xa
vier, interpondo .o valimento deste santo a conseguir do 
eterno Deus, a cessação do mal, :ficando como o padroeiro 
da cidade da Bahia. . 

Conta o autor de outro manuscripto antigo, que tenho 
á vista~ que a Bic7w, ji degenerada, durou até 1688, des
envolvendo uma dysenteria putrida com gangrena do 
recto. Seguiu-se á peste da BicluiJ a das bexigas, em Per
nambuco e na Bahia, havendo dias de duzentas pessoas. 
N" est::'L grande calamidade se distinguiram o governador da 
Bahia o marqueg das Minas, e a viuva D. Francisca de 
Sande, que não s6 tratava com as suas mãos as pessoas in
digentes como fez da sua casa hospital, onde recebia a po
breza enferma que não cabia no hospital da Misericorc1ia. 

DCLVII. Computo ecclesiastico. A.nreo numero 16 ; 
cyclo solar 16 ; epacta 16 ; letra dominical E. 

DCL VIII. Martyrologio. Domingo ele 1)aschoa 30 ele 
Março ; 1. o ele Janeiro quarta feira ; indicação romana 10 ; 
período Jul iano 6,400. 

DCLIX. Aos clezasete dias do mez ele Março de 1667, 

'-
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nos J.XLÇOS d e su:1 mngestftcle, em sun, real J.wesença, d e11 
memtgem em Sll<t S r eaes mSos Mathias ela Cnnhn,, pelo go 
verno e capitanb fl,'"'l ': t l t1o R3liac1o elo Brazi1, sendo pre
sen tes COliJO testem1~:ú.ws , ~Jegnnc1o :1 ordenança., D. 111a.
nuel <Je Sot1Z:.L e Tds!~üo <ll Cnnhn, ; e eu M en c1o ele Feyos 
Pereit·a, <lo conselho elo :mn. nn.r;estrrc1e ('J secretario de es
t ado, que a üita m enr.1gem o jill':l~·n mlto tomei, rmbscrevi, 
e a:>signci, elo que pa:3se'i e:;ta certil:lilo, vor co:1star elo re
ferido . Lisboa no mesmo mez de l~Luço elo c1ito anno 
acima l'C ·eri<lo.- jJ!lan'l.&el ele F'eyo s Perei1·a . 

DCLX. Honrado marqnez c1as Müms, Amigo. En El-rei 
vos envio rmüto saacb.r, como aq nelle que prezo. A Mathias 
ela Cnnha f ni serdc1o fazer mercê elo governo desse Es
tado, como vos constaní, ela carta patente que lhe mandei 
passm·. Encommenclo-vos qne, na f6rma costumada, lhe 
deis a posse elo dito govemo, que estais exercitando com 
ns ceÔ:110nins qtte em semelhantes netos se eostumam , 
d e que se f:n-i assento, em que ambos assignaTeis : e 
haYentlcJ ·llle c1aüo a clif;a J.)Osse, e :.ts noticla.s que julgar
eles IJOr convenientes a meu ~:erv iço, vos h ei por c1es
obrir;ac1o da homenagem, que pelo dito governo, me 
fizestes. J.'}script~L em Lisboa a 27 de Fevereiro ele 1687.
R ei- O conc1e de Vnl ele Reis. P . - Para o governac1or e 
capitão g(meral êlo Estado elo Brazil. 

DCL:XI. 1Ylathi::ls ela Cunha tomou pos~e do governo 
gentl a LJ ele Junho <le 1687, e nelle esteve até 24 ele Ontu
bro do anuo seguinte de 1688, dia em que fallece n, como 
consla do livro das posses, com grande sentimento d e todo 
o povo, sen·lo scpnlen.llo na cnpelb.mór c1o mosteiro de 
S. B ento no dia segninte ao em q ue falleceu . 

M:athias da Cunha morreu de febre amarella ou da 
bicha, e eu hont este mal deixasse os habitantes cb Bahia 
e PernarXJbuco, comtudo acommet!;i::t aos que llela pri
meira ver, chega.vam ao paiz. 
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Ainda em seu juizo perfeito, reconhecendo q ue morria, 
mandou reunir em l)Dlacio a camnra e as demais pessoas 
gradas para nomear-se :::nr'c:e:-;suo r:o gover;·w, e a eleiçã0 
recaJüu no arcebispo D. Fr. nhnud c1a Resnrr eição, fi
can d.o os negocios da jnstiça a cargo c1o chnnceller éla re
lação Manuel Carneiro ele Sá .. 

No mesmo dia c1a eleiçüo elo novo governador se amo
tinm:mn os soldados no campo Llo Desterro, exigindo o 
pagamento de nove mezes c1c soldo que a camara lhes 
devia, e só se apazigt1aram <1Lunc1u fol'am pagos e obti
veram o perdão, assignac1o pelo arcebispo e por Mathias 
da Cunha, que quasi ngonisante tambem assignou. 

Governo interino : 
O arcebispo D. Manuel da R.osnrreiçuo . 
O chanceller ]Yümuel Carneiro de S:t .. 

· O arcebispo, para a,quietar os amoLinadores, ro1 em 
pessoa ao campo do Desterro, e em fl'ente da tropa fez 
.uma aJlocnção, e sendo ou v ido com mni ta <1ttenção, rece
bidos os soldos, ficou a cic1ac1e em socego. 

Governaram os dons eleitos até o dia 8 de Ontubro de 
1690, em que tomou posse o novo governador. 

DCLXII. .A.Tthur éle Sá de Menezes tomou J!Osse do 
Governo do Maranhão no êlia H de Julho de 1687. 

DCLXIII. Amaro Velho Cerqneira, em Setembro c1e 
1687, tomou posse do governo da Parahyba do N m·te, e 
nella permaneceu qn a(I'O :-l!mos c sete mezes. 

DCLXIV. Far[L presentt-J o secretal'io cleste E:3tado, ao 
dito Sr. Mathius c1a Cunho, o que sna mngest.ade ha os
cripto ao Sr. marquez das Minas, p ertencente ús Missões, 
como consta das cartas qne estüo na secretaria. 

Entregar-se-ha mais a carta de EL-rei, meu senhor, <JUe 
deixo na secretaria com as p1·emcdicas, ])ara que conste, 
que o dito senh or ha mandado, pertencente a moéda, 
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cl.ando conta o secretario do Estado do que obrei, neste 
negocio, nos poucos dias que tive depois della chegar. -

Fará presente o secretario elo Estado, a importancia da 
fortificação da barra de Camamú, por requerimentos dos 
o:ffi.ciaes da camnra, e pessoas m::tis praticas deste Estado, 
para cujo effeito, mandei pôr esta obra em praça, a quem 
mais barato o :fizesse, como consta da minha portaria, 
que est:í nos livros ela fa,zenda, e que convirá muito ao 
serviço de sua magestade, que neste particular se não 
perca horas nem instante. 

Que a infantaria do presídio desta praça :fica paga de 
tudo, o que se lhe clevia, pagando-se-lhe de tres em ·tres 
mezes, e que será eonveniente ao serviço de El-rei, meu 
senhor ( supposto ha consignações app1icadas ao tal pa
gamento), não se lhe falte com elle, que é certo, não expe
rimentará, el').1quanto o Sr. Mathias da Cunha governar 
este Estado. 

Pelas eartas e orclens de sua magestade, que ficam na se
cretaria, principalmente as que nes·ta frota se entregaram, 
que comprehendem va.rios negocias, fará presente o dito 
secretario de Estado ao Sr. M81thias da Cunha. 

Que a.o desembargad0r Bento de Bar;ros Bezerra, no
meei para cobrar o que pertence ao Donativo, como 
cons·ta da portaria, que sobre este particular lhe mandei 
passar ; e será, conveniente que o secretario do Estado 

' faça presente ao. d,ito Sr. governador, para que nomeie 
ministro ; porquanto, o clito Bento de Barros Bezerra se 
vai para o reino; e est.e pa,pel se registrará nos liv1~os da 
secretaria do Estado, em que se assignará o secretario 
delle, para qua conste dos negocias mai's precisos, que 
me pareceu, se fizessem presentetil ao dit0 Sr. :Nhthias da 
Cunha.- Bahia, 1. o de Junho de 1687.- Be1·nardJo Vieira 
.Ravasco. 
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DC;LXV. Computo eccles:iastico. Aureo :r.mmero 17; 
cyclo solar 17; epacta 27; letra. dominical D C. 

DÇLXVI . Martyrologio. Paschoa 18 de A:bril i 1. a de 
Janeiro quinta-feira; indicÇLção romana 11; período Ju
liano 6, 401. 

DCLXVII. Computo' ecclesiastico. Aureo nmnero 18; 
cyclo solar 18; epacta. 8 ; letra dominical B. 

DCLXVIII. Martyrologio . . Domingo ele paschoa 10 
· de Abril i dia 1. 0 ele J aneiro sabbaclo i indicação romana 12 ; 
período Juliano 6,402. 

DCLXIX. Reverendo em Christo, paclre arcebispo ela 
Bahia. Am!go. Eu El-rei vos envio muibo saucln,r, como 
aquelle de cujo virtuoso acrescentamento muito me pre
zaria. Ao alqwtacel-mór, Antmlio. ~ins Gonçalves da; 
Camara Coutinho, fui serviGI.o fa;,er mercê desse governo, 
co:ino voa constará da carta patente que lhe mandei 
passar; encommendo-vos que, na fórma eost.umàcla, lb,e 
dês posse do dito governo que estais exercitando; com 
as ceremonias que em semelhantes actos se costumam, 
ele que se f;uá assento, em que ambos assignareis; e 
havendo-lhe dado a dita posse e as noticias que jul~ 

' gardes por convenientes á meu serviço, vqs hei por eles: 
obrig::t do ela homenagem que pelo dito governo :fizestes. 
Esá ipta em Lisboa a 8 de Junho ele 1689.- R ei:.__ Conqe 
ele Vai de R.eis P.- Para o arcebispo d:a Bahia. 

DCLXX. Computo ecclesiastico. ·Anreo nwp.ero 1() ; 
cyelo SOJa.r 19 ; epact.a 19 ; letra dominical A. 

DCLXXI. 1\tlartyrologio. Domingo ele pasc~oa 26 de 
Março ; 1. o ele Janeiro Çl'omingo ; inclim~ ção romana; P~:: 

rioclo Juliano 6,294. 

DCLXXII. Pela car.ta regia de 28 de Feve.reiro de 
1690 mandou El-rei ao governador do R.io de JaReir;o 
qp.e prohibjsse a fabricação do sal que se preparawa em 

CIDW NTCA GlilJ:tA;r, SEC. X VT..- !il0' 
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Cabo FTio, por ser a, sua, fartura tal, que prejudicava o 
consumo do q ne se importava de PortugnJ. 

DCLXXIII. Antonio de Albuquerque, sendo nomeado 
governador elo Maranhão, toma posse elo cargo no dia 
17 de Maio de 1600. 

DOLXXIV. O capitão-mór Hilario de Souza e Oliveira, 
nomeado governn.c1M do Parú, toma. posse da adminis
tração nu dia 27 de Agosto de 1690. 

DCLXXV. Em os oito dias elo preseutemez ele Outubro 
deste anno de 1690, na sala do collegio de J esns desta 
cidade da Bahia, fez preito e homenagem nas mãos 
do arcebispo deste Estudo,_ pelo governo e ca.pitania 
geral delle, o almotaceJ-m6r do reino, Antonio Luiz 
Gonçalves da Camara Cantinho, e deu juramento na 
fórrna ela patente de sua magestacle, retro escripta, 
Sl:'gnndo o uso e costllme elos reinos de Portugal, assis
tindo como testemunhns o chanceller da l'Plação Manuel 
Carneiro de Si, a cujo ca.rgo estava o governo ela jus
tiça, e o ,mestre de campo Antonio .Guedes ele Beito, 
e úm dos tres governadores que clelJe formou: e eu 
Bernardo Vieira Ra.vasco, secretario elo mesmo Estado, 
que a dita menagem escrevi e assignei na Bahia a 10 de 
Outubro de 1690. - BeT1WTdo VieiTa. Ravasco. 

DCLXXVI. Antonio Luiz Gonçalves da. Camara Cou
tinho, almotacel-m6r elo rei, cu;jo desvelo no real serviço e 
interesse commum na distribuição da justiÇa: e desinte
resse em conveniencias particulares se admirou Pernam
buco e venerou a Bahia em ti'es annos, sete Inezes e qua
toi:ze dias, tendo elle chegado em 8 de Outubro de 1690, 
tomou posse na rela.çfLo a 22 elo mesmo mez, e o deixanelo 
a 22 de Maio de 1694, como consta do livro de posse ru :fi. 79. 

Antonio Luiz, logo que tomou posse do governo, man
.dou publicar em lO de Novembro de 1690 um band0, 



pelo qual determinou que os morac1ores residentes c1entro 
da distancia de dez leguas, em-redor da cidade, fossem 
obrigac1os a plantar q uinheHtas covas de mandioca, para 
haver abnnchncia ele mantimentos e evitar .fomes, sob 
pena de pagar cada. infract:or a quantia de cem mil réis, 
que seriam applicados pata as obras das fortificações. 

Mandou distribuir pelas capitanias do Maranhão, Per
nambuco ~ Rio c1e Janeiro, sementes de pimenta negra e 
canella da Inc1ia, autorisado pela carta régia de 16 de 
Janeiro de 1691. 

Mandou dividir os portos de mar do Çeará em capita· 
nias particulares a quem os quizesse povoar e fortificar. 

Estando o celebre jesuíta Alexandre de Gusmão con
struinc1o o famoso seminario ele I?elém, no termo da villa 
(hoje cidade) da Cachoeira, o auxiliou em tudo que elle 
exigiu. 

No seu governo, anuo de 1693, vieram a fnndar casa na 
Bahia os religiosos descalços de ·Santo Agostinho, com a 
invocação de Nossa Senhora da Palma. 

Contim10u elle a fortificação das trincheiras, que cer• 
cavam a cidade pela pa1·te de terra. 

Findo o tempo do seu governo, passou-se para Lisboa 
em 22 de Maio de 1694, e depois para a India, para go- . 
verp.al-a como vice-rei, e no s~u regresso, tGcando na 
Bahia, ahi falleceu, e foi sepultado na igreja do Collegio 
c1e ,Jesus em 1702. 

DC~XXVII. Computo ecclesia'3tico. Aureo numero 1 ; . 
cyclo solnr 20 ; epacta l ; letra dominical G. 

DCLXXVIII. Martyrologio. Domingo de paschoa 15 <.le 
Abril; 1.0 deJaueiro segnncla-feira; indicação romana 14; 
perioc1o J nliano 6,404,. 

· DCLXXIX. P<n' carta. regia c1e quinta-feira 18 de Janeiro 
de 1691, manda. El-rei terminante ordem ao governador 
geral do Estado elo Brazil, que não consentisse cons1.,1mo 
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de outro sal, senão o que fosse fabricado no reino, e delle 
importado no Estado do Brazil. 

DCLXXX. Computo ecclesiastico. Aureo nnmero 2 ; 
cyclo solar 21 ; epacta 12; letra dominical F E. 

DCLXXXI. Ma'l'tyrologio. Domingo de paschoa 6 de 
Abril ; 1. o de Janeiro terça-feira ; indicação romana 15 ; 
período Juliano 6,405. 

DCLXXXII. Antonio Luiz Gonçalves da Camara. 
Amigo. Eu El-rei vos envio mnito saudar. Viu-se o que 
informastes em carta de 17 de Novembro do anno pas
sado, sobre a obra da igreja parochial de S. Pec1ro, 
dessa cidade, e instituição Cj.a capella de Antonio Cor
deiro, e pareceu-me dizer-vos, que se o administrador 
da dita capella, Francisco Ferreira, seu immediato suc
cessor, me quizer ceder livremente o direito e paclroado 
da dita ·igreja, ficando sómerüe com 11ma das capellas 
que se nella fizerem, a custa da fazenda real, para que 
nesta sómente se verifique as claltslllas da institui<;ão, 
terá lugar, que pela minha fazenda, se acabe tocla a 
igreja, pois ao administrador será impossível acab~l-a, 
por ser grande e tnuita a obra ele que necessita ; e nesta 
conformidade, vos ordeno, proponhais este negocio e 
ajusteis, ouvida a instituição e ao procurador da corôa 
e fazenda desse Estado, e me deis conta para que se 
confirme, como parecer mais conveniente. Escripta em 
Lisboa aos 9 de Dezembro ele 1692. -Rei. 

DCLXXXIII. Manuel Nunes Leitão, nomeado gover
nador para a Parahyba do Norte, toma posse da admi
nistração em Junho de 1692, e governa a Parahyba 

, cinco annos e tres mezes. 

DCLXXXIV. Computo ecclesiastico. Aureo numero 3 ; 
cyclo .solar 22 ; epacta 23; letra é1ominical D. 

DCLXXXV. Martyrologio. Domingo de paschoa 22 de 
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Março; dia 1. 0 d~ Janeiro quinta-feira; indicação romana 
1; período Juliano 6,406. 

DCLXXXVI. Por aviso de 23 de Fevereiro de 1693 
se communica ao governaGlor geral elo Estado do Brazil, 
que sua magestade, que Deus guarde, teve noticia por 
uma carta de Francisco Lamber to., que dessa cidade 
se haviam levado algumas arvores de canella para Per-

, nambuco, Rio .de Janeiro, Espírito Santo, e ainda para 
o Maranhão; e como podem resultar grandes prejuízos 
de se cultivar canella nestas capitanias, sua magestade, 
que Deus guarde, é servido que V. S. ponha particular 
cuidado em que se não 'levem. mais plantas, nem se
mentes para outras partes, contando-se no melhor moela 
que fôr possível, que bem considero a di:ffi.culqade que 
terá esta prohibição. Deus guarde a V. S. Lisboa, 23 . 
de Fevereiro de 1693. - JJ!fendo de So'ltza. - Sr. gover
nador geral do Brazil. 

DCLXXX:VII. Succedeu-lhe no governo Caetano de 
Mello e Castro, que tomou posse no dia em que elle acabou 
e serviu até 15 de Março de 1699. Alnda hoje se não aboliu 
em Pernambuco a memoria do nome deste governa elo r, pela 
lembrança elo zelo, justiÇa, desinteresse e valor com que 
governou aquella capitania; a memoria das sua.s relevantes 
virtudes tem por despertador a da guerra dos Palmares, 
e completa victoria que conseguiu dos negros fugitivos, 
que dalli infestavam os povos de Pernambuco. 

No tempo em que os Hollftndezes possuíam esta capita
nia, haviam fugido de diversas fazendas quarenta ou mais 
negros para um sitio intermedio das villas de Porto Calvo 
e Alagoas, pela latitnde de nove gráos no interior do con
tinente, a que deram o nome de Palmares, pelas muitas 
palmas que nelle plantaram, cujo sitio e suas i~mediações 
se acham quatorze leguas, ·.pouco mais ou menos, distante 
ela cidade das Alagoas· : foram recrq.tando á sua povoação 
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muitos outros que se lhes aggregavam, com mulheres e 
concubinas, em fó1·mn tal, que ;juntaram uma povoação de 
mais de vinte mil pessoas, de ambos os sexos, composta 
de negros, pardos e mestiços. 

Era a sua povoação circum valada ele uma estacadà de 
duas ordens de altos páos, falquejados em quatro faces, 
ele madeiras rijissimas, r.lrcuito de uma legua, com tres 
portas para a serventia, suas platafórmas de distancias 
em distancias iguaes, guarnecidas cada uma por um ca
pitão dos de maior su pposição, e mais de duzentos homens 
arma(los, ainda em tempo de paz, com muitas armas de 
fogo, de anemeço e branc::~s, furtadas umas e compradas 
outras. 

Havia dentro desta estacada uma elevadíssima eminencia 
(hoje serra do Barriga), donde atalaiavam para toda a 
parte, bem como uma lagôa e differentes cacimbas e re
gatos, que lhes su bministravam agua com abundancia. Por 
fóra da trincheira tinham muitas lavouras e pomares ; e 
para guarda desta, havia diversas povoações pequenas, 
com o nome de rnoca1nbos. 

Formaram para o seu governo uma especie (!le repnblica, 
para cabeça, ou principal membro della, elegeram d'entre 
todos um, que diziam ser mais bem morigerado e valente, 
a que deram o nome de Zambi / era dignidade electiva, 
mas vitalicia, e só tinham accesso a ella os negros, pardos 
ou cabras de maior experiencia ou valor. Além destes, ti
nham outros ,cabos de milicias e ministros de justiça. 

Pelo que pertence á religião, se podia ter por christãos 
scismaticos, pela miscellanea de dogmas e ceremonias. que 
praticavam. Pelo horror elos acommettimentos destes 
servis republicanos, 1mviam alguns dos habitantes da
qnelles district.os secretas intelligencias com elles, snbmi
nisti'áJ.ldó-lhes tü'mas, p·o1v<1r~, ba'la'a, totithi, eió.; pé1ó dí-
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nheiro e pessas que haviam roubado a outros, pelo que 
foram muitos delles castigados. 

Tüo grande era já a oppressüo que c:1usavam aquelles es
cravos rHbellaclos em Pernambuco. e tanto o ano·e elas 

' b 

suas forças, que os governadores se não achavam com 
força precisa para combatel-os e aniqnilarem aquelle op
probrio, e. muito mais pelas noticias que davam alguns es
cravos, que lhes escapavam, do grande augmento ela po
pulação, destreza dos cabos, fornecimento ele munições e 
fortaleza da estacada, com differentes baluartes para ele
fender- lhe o accesso. 

Tendo porém o governador Caetano ele Mello por igno
minia conservar-se no clistricto elo seu governo uma tal 
congregação ele rebeldes, se entendf~U com o gov:ern~dor 
capitão general elo Estado, D. João ele Lencastro, que 
prompto lhe enviou um terço de milícias para Porto 
Calvo. 

Antes ele chegar a esta villa, quiz o mestre de campo 
claquelle terço de Paulistas, que residiam no sertfi.o da 
Bahia, dar nm~t vista ás fortificEtções dos negros d,os Pal. 
mares : e alojando-se no sitio de Gar~unhús, á ponca dis
tancia clellas, com o seu terço, composto ele mil homens, a 
teni po q ne se achavam em pregados em clesfructar um ba_ 
nanal dos negros, se viram atacac1os por um grande troço 
clelles, sahidos da fortificação, e ele tal fórma se atacaram, 
que de ambas as p:utes :ficaram mortos no campo mais 
ele quatrocentos homens, não sendo menor o numero dos 
feridos, depois elo gne se retirou o mestre ele campo Do. 
mingos Jorge para Porto Calvo. 

Naquella villa se vieram incorporar com elle tres mil 
homens, vindos ele Olinc1a, elo Recife e elas povoaçÕes mais 
\7izinhas: induiam-se neste nnmero muitas pesso~s ricas 
e queixosas; alé1n de a.lgmnas companhias dos terços 
pagos, vieram mas mil e quinhentos homens elas villas c1as 



CHltONIO.h.. t'J-ERAI, 

A.lagôas, P.eTI'ec1o, S. Miguel e Lagôa do N m'te, vindo a 
~ompôr se o exercito de seis a sete mil h<:>mens, ~ujeito 
ás ordens de Bernardo Vieira de Mello, C(i)m a nomeação 
de capitão-mór, com que o governador o condecorou. Poz 
este em ordem o exercito e marc1wu para os Palmares, 
onde achou iiá destruídas todas as roças e mocambos. 

Dividiu-se o exercito em torn'o da estacada ou ,muralha, 
ar-vorara"m-se escadas, repetiram-se assaltos: tudo, poTém, 
era rechaça:do lJelo animo elos éercados, com espingardas 
flexas e mais armas de arremeÇo, com que atiravam dos 
baluartes, seneló muita a . perca de uma e outra pa·rte ;. e 
como se visse o pouco que, para arrombar as portas e mu· 
ralhas, s.erviam machac1os e mais instrumentos que se lhes 
a~plicavam, e a mui ta gente que nisso se ;perdia, pediram 
ao governador lhes en viasse soldados e artilharia para 
com batel-os. 

Ao tempo, r>orém, que estes se aprompliavam a muito 
custo no Recife, e mantimentos, que já no campo se care· 
cia Nmito, iam os negros afr ou4ando pela falta ele man
timentos e armas de arremeço qne tinham perdido. Quando 
pois, descobriram c1o cume da sua atalaia ou d~ serra o 
muito gado, carros e cargas, que elas villas do sul vinham 
com alguma gente para reforça r o exercito, então desani
·maram, vendo frrmtmcl as ;:ts esperanças <g_ue tinham de le
vantar- se-lhes o sitio ; viram as portas e trincheiras batidas 
~ escaladas por diversas partes ; viram o seu Zambi e mais 
esforç:q.dos guerreiros precipitarem-se volnntarios do despe
nhadeil'o da serra, motivos estes por que todos os mais se 
renderam, sendo pobre o despojo que se achou; participou
se logo a noticia ao governador, que com dous mil homens 
e seis peças de artilharia estava a partir- para o campo. 

R ecebeu elle a noticia com surhmo prazer; d e1'am-se so
lemnes graças· a Deus, e assim teve Caetano ele Mello e 
Casbro a gloria de destruir no tempo do seu governo, 
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aquelle pernicios·~ssimo ·qail0mbo, fo:rmidavel já a. maitos 
dos seus antecessores, pois que os negros destruidos eram 
vistos . já dos primeii·os que para 'alli haviam · fl!l'gido. 
( Brazil Hist.) 

DCLXXXVIII. .No dia 3 ele Fevereiro de 1693 falleceu 
em Lisboa Fr. Pau}o dl.e Santa Cathal'Ína, que Nasceu em 
Pernambuco no anno de 1632. Em Lisboa publicou varios 
sermões, preg;ados por elle em diversas occr,siões. 

DCLXXXIX. Antonio Luiz Gonçalves ele Camara Cou
tinho. Ami?;o. Eu El·r\3i vos envio muito saudar. Ha
vendo visto o que se me representou por parte de Pedro 
Fernandes . de Azevedo, mestre carpinteiro nessa cidade, 
ácerca ela duvlcla, que se lhe poz ao pagamento do custo 
que fez a casa nova, que por ordem de Mathias ela Cunha, 
que governou essH Esta,do, construiu no palacio, e concertos 
que nelle fez, com o fnndamento de estar prohibido 
mandar fazer obra. nova, sem particular ordem minha, e 
clar·me primeiro conta, o que lhe havia dado. grande 
perda, pelo custo que havia feito na dita obra, com os 
materiaes que estava c1evenc1o ás pessoas que os deram, 
e o ::upertavam peJos seus pagamentos, que elle dito Pedro 
Fernandes não devia bzer, pelo obrigarem ~to trabalho, 
e clispendio ela dita obra, e lhes não tocava averignar si 
se poclia, ou não, ma.nc1ar fazer pelo governador Mathias 
de Albuquerque, e vendo Lambem, sobre que estn. materia 
infoTmastes, documeRtos, vistoria e avaliação, que re
mettestes: porque se mostra estar se devendo ao dito 
mestre carpinteiro, de toda a dita obra trezentos e .trinta 
e um mil e trinta réis líquidos. Fui senido resolver, se 
lhe paguem promptamente . pela fazenda real, com decla
ração que esta graça não fará exemplo á outra obra 

I < 

nova, que algum governaclor fizer, sem primeiro dar conta, 
e ter minha approvação: porque em todos se pagarão os 
officütes, por seus bens, e nã0 pela minha fazenda, ele que 



vos aviso para o terdes assim entendido. Escripta em 
Lisboa a 2 de Março de 1693. - Rei.- Conde de Alvôr P. 
- Para o governador e capitão general elo Estado do 
Brazil. 

DCXC. Computo ecclesiastico. Aureo numero 4; cyclo 
solar 23 ; epacta 4 ; letra dominical C. 

DCXCI. Martyrolugio. Domingü de paschoa 11 de 
Abril; 1. 0 ele Janeiro t:iexta-feira ; inclkação romana 2; 
periodo J uliano 6, 407. 

DCXCII. El·rei em 12 de Fevereil'o de 1694, escreve a 
D. João de Lencastro que empregue os seus cuidados con
;junctamente com o chanceller da relação Manuel Carneiro 
ele Sá, para q ne as sobras dos rendimentos do conselho, e 
as dos subsídios se appliquem nas obras da cadêa da Bahia. 

DCXCIII. D. João de Lencastro. Amigo. El-rei vos envia 
muito saudar. Da parte do glorioso Santo Antonio, se me 
representou aqui o estado em que se acha a sua igreja de 
Além do Carmo, com a ruina da sacristia assim os seus 
prejuízos não podem acudir por pobres ; requereu uma 
a;juda de custo para o reparo, e augmento da dita igreja, 
ol'cleno-vos informeis com vosso 11arecer, 6 que se po
derá a1)plicar por esmola para o reparv, e concerto dessa 
igreja, pam que se possa deferir a ul>ra tão pia, e do 
serviço de Deus ; é justo que este glorioso santo, esteja 
em seu templo com toda a c1ecencia. Bscripta em Lisboa 
a 22 de Novembro ele 169<L --Rei.- Para o governador 
do Estado do Brazil.- Conde de Val de Reis. 

DCXCIV. Aos onze dias elo mez ele Março do a:nno de 
1694, nesta cidade ele Lisbou, nos paços ele sua magestade, 
deu menagem em suas reaes mãos, segunc1o a ordenança, 
D. João de Lencastro, pelo governo e capituuia geral elo 
Estado do Brazil, sendo presentes, como testernnnha;s, o 
màl'quez de Mntialvà, g·e'llliil·hon)·em da cmnara ele sua ma· 
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gestade, seu mordomo-m6r, e o conde de Vianna, estribeiro· 
m6r. E eu Menc1o ele Foyos Pereira, elo conselho de sna 
magestade, seu secretario ele estado, que a dita menagem 
e juramento tomei, subscrevi e assignei, ele que passei 
esta certidão em Lisboa aos 18 dias elo dito mez ele Março 
e anno adma. refericlo.-1J1enclo de Foyos PeTâra. 

DCXCV. D. João de Lencastro chegou á Bahia a 22 ele 
Maio de 1694, como consta elo livro ele posses á fi. 84, e 
tomou posse na relação a 25 elo mesmo mez e anno até o 
dia 3 de Junho ele 1702, em que deixou o poder, tenclo 
governado oit.o annos e onze clias. 

O seu primeiro cuidado foi attender para as obras das 
fortificações ; deu fim ás obras dos fortes ele S. Diogo, 
Santa Maria e Santo Antonio da Barra. 

Levantou os c1ous revelins, ou reductos, q ne defendiam 
as portas ela cidacle. 

Pela insu:fficiencia da casa em que trabalhava a re· 
lação, a mudou para a em que hoje trabalha, na qual 
mandou fazer as accommodações e um passadiço para 
11alacio, que existiu até poucos a.nnos. Edificou a casa ela 
moeda, servinclo-se do eclifici0 em que primitivamente foi 
a alfandega ela cidade, e do qual sahiram ofliciaes e instru
mentos para a fnndação das casas da moecla ele Pernam· 
buco e Rio de Jandro. 

Mudou a alfandega para o lugar· onde hoje existe, e 
ampliou a. casa da carna,ra e a cadeia da cidade. Reec1i:ficou 
a fottaleza elo morro de S. Paulo, fazendo ele noyo a for
taleza, de Camamú. Em seu tempo se introduziu a moeda 
provincial. , 

Fundou as villas ela Cachoeira, J aguaripe e S. Francisco 
ele Sergipe elo Conde, e as cinco villas da capitania de Ser
gipe de El-Rei, que são as de Santo Amaro ele Brotas, Ita
bahiana, La.garto, Villa-Nova Real de El-Rei e Santa 
Ln~ia. 
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Durante a sua administração foram destruidos celebres 
quilombos dos Palmares, na província das Alagôas, entre 
os termos das villas da Atalaya e Porto-Calvo, sendo a 

- séde do principal na serra do Barr1ga e suas immediações. 
Depois de extinctos os quilombos dos Palmares, sabendo 
elle da existencia das extensas nitreiras naturaes, nos ser
tões da villa de Jacobina, clecejcm estabelecer alli fabricas 
de salitre, e para mais acerta:das providencias fl)i elle 
proprio examinar aquella comarca e outl'os lugares do 
reconcavo. 

O grande e assás celebrado padre Antonio Vieira; que 
já ha annos tinha voltado para a Bahia, e já muito 
enfermo e cego, falleceu no seu collegio e na uHiLll1-a cella 
do primeiro pavimento, á direita, a uma hora da manhã do 
dia18 de Julho de 1697, comquasinoventaannos deidade 
e setenta e cinco de habito, tendo feito profissão do quarto 
voto a 26 de Maio de 1644. No ~ia segninte da morte 
deste grande orador sagrado e gntnde político, fallecen 
seu irmão e intim0 amigo Bernardo Vieira Ravasco. 

No seu governo foi que se crearam os lugares· de ouvidor· 
geral da comarca, juiz de fóra da Bahia, Rio de Janeiro 
e Pernambuco. 

Estabeleceu D. João de Lencastro, na capital da Bahia, 
uma a:ula de fortificações, e para a qual foi autorisado 
pela carta régia ele 11 de Janeiro c1e' 1699. 

Foi este benemerito fidalgo incansavel em governar bem, 
não se esquecendo em dar pruvidencias para a domes
ticação dos índios, até que entregou o governo em 3 de 
Junho de 1702. 

DCXCVI. D. João ele Lencastro, em 27 de Julho d€11694, 
tendo dado parte a El-rei D. João IV de ter feito à casa 
da relação da Bahia sem dispendio da fazenda real, 'sua 
magestade em carta de 7 de Dezembro do mesmo anno 
lhe agradece o zelo e s0licitude com _que o serve, manchmdo 
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construir uma casa decente para os trabalhos do tribuna:l 
da relação. 

DCXCVII. Antonio Luiz Gonçalves da Camara Cou
tinh o. Amigo. Eu El-Tei vos envio muito saudar. A D. João 
de Lencas~ro fui . servido fazer mercê do governo geral 
desse Estado, como vos constará da carta patente, que 
lhe mandei passar. Encommendo-vos, que, na fórma 
costumada, lhe deis a posse do dito governo, que estais 
exercitando, com as· ceremonias qne em semelhantes actos 
se costumam, de que se fará as~ento, em que ambos assigna
reis ; e havendo-lhe dado a dita posse, e ns noticias, qne jul
gardes convenientes ao meu serviço, vos hei por des
obrigado da, homenagem, que pelo dito governo me :fizestes. 
Escripta em Lisboa a 22 de Fevereiro de 1694. Visconde 
de Ali'ar.- Para o governador geral do Estado do Brazil. 

DCXCVIII. D. João de Lencastro. Amigo. Eu El-rei vos 
envio muito saudar. Viu-se a vossa carta. de 27 de Julho, 
deste anuo, em que dais conta, de havei' mandado f~bri
car sem c1ispendio da fazenda real, uma casa para are
lação, por não estar com a decencia devida a este tribunal 
na parte em que se achava. Me pareceu agradecer-vos, 
como por esta o faço, o zelo, e diligencia, com que vos 
e1~penhastes, a edificar a dita casa da relação, sem que 
nesta fabrica entrasse algum custo de minha fazenda, cujo 
serviço me :fica mui to em lembrança. Conde de Alvar P .
Para o governador geral do Estado do Br3;zil. 

DQXCIX. Thomé de Soúza, mandando quadrar a praça 
no alto da montanha, onde construiu o seu palacio de 
ta:lpa, mandou ta~bem fazer casa para cadeia, conforme 
as circumstancias, e casa no mesmo edificio para a munici
palidade, que foi nomeada, as quaes no mesmo lugar, 
foram substituida.s por outra de pedra e cal, muito espa
çosa, elegante e SE;lgura, a qual foi principiada pelo gover
~ador Francisco Barreto de Menezes, a custa do povo, em· 
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1660. Este edi:ficio da cadeia e camara, construido ele 
pedra e cal, com vinte e uma braças ele frente, com treze 
janellas sobre doze arcos e columnas, e vinte e uma braças 
e cinco palmos ele ft l:lc1o, isto na Praça elo Palacio, com 
um sobrado ele um anelar, no meio elo qual o governador 
D. João de Lencas~ro munclon fazer um torreão, no anno 
de 1696, para collocar a sineta da cadeia. O mesmo go
vernador, no mesmo anno, mandou fal1er no mesmo edificio 
a casa elas audiencias, as salas livres e fechadas, o~ 

segredos, e enxovias, pondo tudo em ultima perfeição, 
pelas renclas do senaclo ela camara.. 

DOC. Antonio Luiz Gonçalves ela Camara. Amigo. Eu El
rei vos envio muito saudar. Viu-se o que escrevestes, em 
carta de 8 de Julho deste anno, em que me dais conta 
de estar para acabar a cadeia desta cidade, sendo tão pre· 
cisa :para se recolherem os vresós, e não ter casa de segredo 
e outros cousas necessarias para este fim, mando della.s os 
arcebispos, pôr presos, emquanto se não faz aljube. E 
pareceu diversos, que se reconhece ser mui conveniente · 
a obra ela cadeia, e que assim trateis ele aperfeiçoar e aca
bar, applicanclo para a sua despeza, a mesma consignação 
e effeitos com que ella principiou. Escripta em Lisboa a 
23 ele Ontubeo de 1691. Rei. - Conde de Vai de Reis. 
Para o governador geral do Estado do Brazil. 

Cadeia. - 1694- Governador elo Estado do Brazil. -
Eu El-rei vos envio muito saudar. Vendo-se o que me es
crevestes, em carta de 16 àe Julho, do anno passado, sobre 
vos haver orclenaclo, que o chnnceller da relação desse 
Estado, tomasse conta aos o:fficiaes da camara dessa ci
dade dos effeitos proprios, sem encontrarem os subsidias 
como se lhe tinha mandado e que achando, que nelles 
havia alguns sobejos, os a.pplicasseis a obra da cadeia, e 
quando totalmente não fossem bastantes, informasseis se 
em cada cabeça de gado, que vem do sertão, se poderia 
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lançar cem réis, para com este rendimento, se podE'r acudir 
a despeza della, o que vos não pareceu conveniente, por 
não estar esse Estado capaz de tributo, dando-me conta, 
em como o chanceller l\funu el Carneiro de Sá, não tivera 
ordem, para tomar conta aos ditos o:ffi.ciaes da camaradas 
rendas do conselho, senão do que tocava aos subsidias, 
dos quaes s6 estavam a dever mais <le trinta contos de 
réis. Ivie parecell. mandar orclenar ao chanceller da relação 
desse Estado, por carta datacla desta faça cobrar o que se 
está devendo elos su bsidios, e q ne pagas as consignações de 
que fôr necessario valer-se para pagamento da infantaria se 
metta o mai$ no cofre parasupprimento dos soldados a pé, 
quando não chegarem os mesmos subsídios, ou se retarcle 
o seu pagamento, como tenho mandado, remettendo do 
reino o que nos annos arliantP. cobrar para o empr<::go das 
munições, e juntamente que examine as rendas proprias 
que tem a cama•ra e que se c1espenc1em, e em que importam, 
e se delhls cobrar alguma consa, para se nprllicar a obra da 
cadeia, que se julga por tão necessaria e u til a essa praça, 
de que vos nviso, para que tenhais cuidado de applicar a 
este ministro, e que tenha effeito estas diligencias, dando 
todo o calcr a. ellas, e ás cobran<,,as de qne o encarrego. 

Eseripta. em Lisboa a 12 de F evereiro dA 1694. -- O conde 
de Alvô1·. Para o governaclor geral do Estado do Brazil. 

DCCI. Computo 13cclesiastico. Ameo numero 5, cyclo 
solar 24 ; epacta 15 ; letra dominical B. 

DCCII. Iviartyrologio. Domingo ele paschoa 3 de _.o\..hril; 
1. o de Janeiro sabbaclo ; indicação romana 3; período 
J uliano 6, 408. 

DCCIII. No dia 27 de Outubro ele 1695apparecen no 
céo do Brazil um cometa em fórma lle espada on ele pnlma 
que durou até o fim do anno. 

DOCIV. D. João de Lencastro, do conselho de sua 
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magestade, que Deus guarde. Sabbado, que se contam 
23 deste mez de Julho, ha de partir com o favor Divino, 

· infallivelmente a frota. Todas as náos e navios que se 
acham neste port<::>, sigam a capitania do coniboio, tanto 
que se :fizer a vela: com cominação a seus capitães e 
mestres :ficarem invernando, a.lém das mais pessoas, que 
parecer a meu arbítrio. E para ser manifesto ' a todos, se 
publicará este bando, na f6rma eostumada, e se regis
trará nos ]jvros da secTetaria de estado. l\fanuel Rogero, 
o fez nesta cidade do Salvador, Bahia ele Todos os Santo~, 
em os 19 dias do mez de Julho ele 1695.-Bernardo Vieira 
Ravasco, o fez escrever.-.V. João ele LencastTo. 

DOOV. Bando de Pe?·dão. ·D . .João ele Lencastro, elo 
conselho de sua magestade qne Deus guarde. A todos os 
criminosos, por culpas, que no desembargo elo 'paço se 
podem perdoar; que descobrirem minas de ouro, prata, 
salitre, · ou outro qualquer metal ; e dando-me conta de 
tal mina, em qualquer parte onde eu me achar, para me 
ser presente a qualidade deUa, e a partB don'cle está; para 
o que lhe concedo todo o accesso, não só lhes hei -por per
doados quaesquer crimes, elos que podem perdoar o eles
embargo do paço, mas em nome de sua magestade, que 
Deus guarde, prometto as honras e mercês de que fôr 
digna a imporliancia das ditas minas. E para que venha 
a noticia a todos, se publicará este bando a som de c::~.ixas, 
nesta 'r-idade, e enviarão, copias delle, aos lugares, que eu 
ordenar, e se registrará nos livros da secretaria de estado. 
Antonio Lopes Saaveclra o fez nesta cidade ·do Sal
vaJdor: Bahia de Todos os Sai).tos em os sete dias do mez 
ele Setembro, anno de 1695. Declaro que mandei fazer 
assento desta facnlclacle na relação deste Estado. Ber
nardo Vieira Ravasco o fez esCTever.-D. João de Len
cash·o. 
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DCCVI. Computo ecclesiastico. Aureo numero 6; cy
clo solar 25 ; ~pacta 26 ; letra dominical A G. 

DCCVII. Martyrologio. Domingo de 1)aschoa 22 de 
Abril; dia 1. o de Janeiro domingo ; indicação romana 4 ; 
período Jnliano 6,409. 

DCOVIII. D. João de Lencastro . .Amigo. -Eu El-rei 
vos envio muito s;:tudàr. Viu-se 'a vnssa carta de 13 de 
Abril deste anuo, em que representais as impossibili
dades que se vos o:fferecem á forma.tura das povoações 
do sertào, por entenderdes que na ordem que vos foi, 
para esse e:ffeito se não incluía o reconcavo dessa cidacle, 
em que achaveis será facil o reduzirem-se os mora
dores delle a povcações, e estas as. . . . . . . a.s conve
nientes para o meu serviço, e pareceu-me dizer-vos que 
o principal que se vos mandou, sobre se formarem estas 
povoações, foi no reconcavo desta cidade, que tambem 
se reconhece por sertão; e nessa consideração deveis obrar 
ne!'te par ticular o que vós mer.;mo apontais, reduzindo a 
povoaçõ.és o mesmo reconcnvo, para evitar não s6 por este 
meio o deserviço ele Dens, mas o meu, e tambem o 
damno que experimentavam meus vassallos por falta 
de terem quem lhes poclesse administrar justiça. Es
cripta em Lisboa a 5 ele Setembro de 1696. - Rei. -
Para o governador geral do Estado do Brazil. - O conde 
de Alvor. 

DCCIX. D. J oanna Pimentel, vi uva de Francisco Gil 
de Araujo, clonaku-io q ne foi ela capitania do Espírito 
Santo, e sen filho Manuel Garcia P imentel, queixam-se 
a El-rei, que o jesnita padre Mannel Pinto, prior ela 

. aldeia ele N atnba, , por artificio franchllento, havia re • 
querido a sua mngestac1e e obtido u.ma provisão, para 
ella e seu filho despejarem quatro curraes de gado, que 
possuem, nas sn~1s terras, 2" pretexto ele que os ditos 
gados fazem mal ás lavouras elos inclios, o que era no-

orm o NrcA GER,AI. IEO. XVI. - 31 



-i82 CHRONICA GERA.J, . 

torinmente falso, o qné expuzeram a sua magestade, 
porque estando os antecessores do dito prior, com ·os 
seus inc1ios, nas t erras elo padre Antoni o Pereirn, este 
os expulsou e despe:jou c1e suas t erras , cl erribnnd o-lhe . 
as casas, a igreja qu e tinham os di.tos :jesuítas e i!1c1ios; 
e v-endo-se o dito prior corrido e vexado, se foi com 
os seus índios v ~üer - se de seu marido e pai, que os 
acolheu com amor, nas c1itas suas terras d e Na. tuba, 
onde estiveram sempre em socego e sem perturbação / 
alguma até o presente; só agora os jesuítas com o pre
tex to dos indios querem se assenhorear de suas t eri'as 
por terem nellas seus gados, e para cujo effeito alcan
çaram de m:i fé a provisão, com sinistra informação, 
para elles proprietarios legítimos despejarem as ditas 
suas terras ; o que com effeito manc1ou o $ OVernador 
geral elo Estado, em virtude da provisão real, notificar 
a ella e a seu filho o despejo e desejando provar o 
seu direito, pec1em a El-rei que ma.nc1e nomear j niz para 
este :fim. El-rei, p ela carta, r egia de 14 de Dezembro de 
1696, determina a D. J oào c1e Lencastro: 

" Amigo. Eu El-rei vos envio muito saudar. Por parte 
de D. Anna Pimentel, viuva c1e Francisco Gil de Araujo, 
e seu filho Manuel Garcia Pimentel, donatario da ca
pitania do Espírito Santo, se moo fez aqui petição (cuja 
cópia vos envio) em que pedem lhes mande passar pro
visao, p~ra lhe nom eardes juiz, que possa conhecer da 
causa, que intentam mover aos padres da co::npanhia de 
Jesus, sobre uma provisão que alcançaram em prejttizo 
da posse que os suppli.cantes tem de suas terras ; e pa
receu-me dizer-vos, informeis com o vosso parecer, nes te 
requerimento, mandando cópia da provisão que se allega 
nelle. Escripta em Lisboa a 1LJ, de Dezembro de 1696.

.Rei. '' 
Era assim e por meios reprovados e criminosos, que 

os jesuítas se tornaram os maiores poderosos por suas 
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riqnezas e os maiores ricos dos tempos em que exis
tiram. 

DCCX. Compnto ecclesiastíco. Aureo numero 7; cyclo 
solar 26; epacta 7; letra d6minical F. 

DCCXI. Martyrologio. Domingo de paschoa 7 ele Abril; 
1. 0 de Janeho terça-feira; indicação romana õ; período 
Juliano 6, 1110. 

DCCXII. D. Frei 'rhemotheo c1o Sacramento (Paulista)~ 
nomeado e sagrado bispo para o Maranhão, toma posse do 
governo de sua diocese no dia 29 de Maio de 1697. 

DCOXIII. O padre Antonio Vieira, depois de ter assom
brado toda a Europa com o eSl)lenc1or ela sua vastíssima 
intelligencia, desejando morrer na Bahia, berço de seus 
verdes dias, embarcou-se na tarde c1o dia 26 de Janeiro na 
náo S. F 'rancisco capitania do comboi, de que era com
mandante, o capitão de mar e guerra Diogo Rnmires, 
cuio comboi sahiu do Tejo no dia seguinte (27), e chegou 
a Bahia a salvamento. Com quarenta annos de ausencia, o 
grande padre Vieira: foi recebido nos braços, de paren
tes, amigos e de toda a população. Pouco tempo se 
demorou no collegio ela cidade, e passou a residir na 
quinta do Tanque, hoje quinta dos Lasaros, pertencente 
aos jesuítas, com o seu fiel e inseparavel amigo e compa
nheiro o padre José Soares. 

Por esses tempos grandes calamidades de peste, esteri· 
lidade, e fome 11est1.vam sobre a Bahia. Reinava então, 
entre as familias, o espírito de discordia; e as dez horas do 

, dia, em uma elas ruas pub1icae, matou Antonio de Brito 
de Castro, irmão elo provedor ela a.lfanclega, o alcaide-m6r 
Francisco 'relles de Menezes, todo da facção do gover
nador. D. Antonio de Souza Menezes (Braço de Prata) 
governador ~geral, tendo a noticia do assassinato, vai a 
secretaria, inj nrüt o secretario ':le estado, e o mando-q 
metter na enxovia; e argni conivente o padre Antonio 
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Vieira, por se ter na noite antecente resolvido a morte no 
collegio de Jesus, com assistencia elo secretario. O padre 
Vieira, sahe do seu retiro e V?-i a palacio entender-se com 
o governador que o injuria, mas sahin·se o padre Vieira 
muito galhardamente com suas resposta. A Bahia queixa· 
se elo governador Braço de Praça ; e vai a Lisboa Gon
çalo Ravasco de Albuquerque, :filho do secretaTio preso, 
e sobrinho elo padre Vieira. Por esse tempo cahe enfermo 

. gravemente o padre Vieira, porém restabeleceu-se. Depois 
que a frota sahiu para. Lisboa, tirou-se devassa, e nin
guem pronunciou o nome de Bernardo Vieira Ravasco, 
secretario de estaL1o ; e por isso foi mandado soltar. Os 
queixosos contra o governador -chegam a côrte; e sem 
demora chega a presença do príncipe Gonçalo Ravasco, 
e a quem dis~e ·o príncipe : -que esta1)a muito mal com . 
seu tio, o padre Anton-io Vie-ira, pon;ue descompuzera o 
governador. O sobrinho o inforrna estar elle no desagrado 
real. 

No erotanto chegou a frota em 1684, e nella D. Antonio 
.Luiz de Souza Menezes, marq uez das Minas, para render a 
Braço de Prata, vindo com elle um syndicante para devas
sar do assassinato. O secretario Ravasco, esconc1t:)-se: O 
:padre Vieira sente estar no desagrado real ; mas é muito 
honrado e estimado _pelo marq uez das :Mfnas. Chega a 
Bahia a noticia da morte d;1 rainhrt D. Maria Francisca 
Izabel de Saboia; e o marq Llez das Minas encarrega ao 
secretario dos prepaTos ~nnerarlos para as exequias, e ao 
famoso padre Vieira do panegyrico. Vieira recusa-se 
:pelo seu estado de molestias, falta ele dentes e fraqueza 
de voz ; mas o marq uez insta e elle prega. 

Na segunda devassa sahiram culpados o secretario, seu 
filho, e o padre Antonio Vieira com a pena de ser castigado 
por seus superiores, cuja infame sentença foi repellida 
com desprezo. Em Abril ele 1686 appareceu o flagello da 
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peste (bicha) : o padre Vieira é atacado, escapa, e deila 
morre o arcebispo D. Fr. João da M'adre ele Deus. 

O secretario e seu filho, que estavam occultos no mos
teiro de S. Bento, e como obtivessem carta ele seguro, se 
clefenderam da injusta pronuncia, e só voltaram para sua 
casa e empregos em 1687. El r ei, bem informado ele tudo 
o que se deu para o assassinato do alcaide-m6r Antonio 
Telles de Menezes, chama Vieira aos seus conselhos, e res
tabelece-lhe os creclitos na sua estima. 

O padre Tyrso Gonzales, qne em 6 de Julho de 1687 
tinha sahido geral da companhia de Jesus, em 17 de J a
neiro ele 1688, nomeia o paclre Vieira para visitador da 
provincia do Brazil. Em Maio muda-se da quinta do 
Tanque para o collegio Ja cidade, e toma o governo da 
pl'ovincia, e cuida das missões do Maranhão, e propa
gancla da fé. Na ausencin. elo govermLclor Francisco de Sá 
de Menezes, que tinha ido p:::tra o Pará, se amotina o povo 
do Maranhão, e foi tão gmncle a sedição, que o marquez 
elas Minas, quiz ir pessoalmente âq uelle Estado castigar 
os culpados. O padre Vieira toma providencias~ que 
constam todas da historia da sua, viela. Em 1689 pediu 
dispens!t da prdazia, e acabou o triennio estando na 
quinta do Tanque e recebe uma carta de El--rei de 6 ele 
Fevereiro de 1692, escripta ele Salvaterra em resposta a 
uma delle. Já muito enfraquecido em 1694 e 1695 deu 
clm~s quedas por uma. escacla ele peclra que o levou por 
mnitos dias a cama. Em 27 c1e Outubro appareceu na 
Bahia um clesmecliclo cometa em f6rma de espada, em que 
se' lhe via sómente a folha. Este cometa foi a origem do 
erudito tratado que Vieira escreveu. "A voz de Deus ao 
munc1o, a Portugal, a Bahia." Em Novembro de 1695 
ainda se via o cometa; e no anuo seguinte de 1696, se 
passou o padre Vieira da quinta do Tanque para o col
legio, na cidaGI.e, já muito falto ele forças; e não obstante 
ainda continua em sÉms estudos. Sentindo·se morrer, 
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pede o Santo Sacramento, e depois a Uncção, e a uma hora 
ela maelrugada elo dia 18 de Julho ele 1697 entregou a 
Deus a alma o mais esclarecido espírito deste secnlo, sendo 
retratado depois de morto, eom noventa annos de idade 
e setenta e cinco de roupeta, governando o Brazil D. João 
ele Lencastro que pegou no cuixão com seu filho, D. Ro
drigo de Lencastro, o bispo eleito lle S. Thomé, D. Fr. 
Antonio da Penha ele França, e seu irmão João o~ilmon, 
vjgario geral ; o provincial de S. Bento, e o reitor elo 
collegio de Jesus. 

Affirma o padre André ele Barros, que depois que o 
grande padre Antonio Vieira expirou, appareceu sobre o 
collegio ela Bahia um facho luminoso, presenciado por 
toclos os que estavam no teneiro ele Jesus. O sentimento 
pela morte do celeberrimo padre Antonio Vieira foi geral 
em toda a America e Am toda a Elu·opa. (Vide o padre 
André ele Barros, e o meu Brazil HistoritJO.) 

DOOXIV. Do11s dias depois elo fallecimento do sapien
tissimo padre Antonio Vieira morreu seu irmão e intimo 
amigo o secretario de Estado Bernardo Vieira Ravasco, e 
foi sepultado no dia 20 ele Julho ele 1697, no altur do 
Sacramento, elo convento do Carmo ela Bahia, acima dos 
degraus, onde os sacerdotes dizem missa ; e os religiosos 
lhe deram esse lugar para jazigo perpetuo, pela o:fferta 
que elle fez ao convento de vinte arrobas de assucar fino, 
e elo melhor, tiradas perpetuamente do engenho Cotegipe. 

Bernardo Vieira Ruvasco era muito instruido nas 
letras humanas e poeta muito applaudiclo. O abbade 
Diogo Barbosu, na sua Bibliotlwca LusUanct, encarece 
um manuscripto que vin de Bernardo Vieira Ravasco, 
que trata ela discripção topogra.phica, ecclesiastica e na· 
tnral do Estado elo Brazil. 

DCCXV. Manuel Soares de Albergaria, é nomeado go
vernaclol' ela Parahyba t1o Nol't~ ; tom.bu I)os~e da acl.mi· 
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nistração em Setembro de 1697, e governou a Parahyba 
clous annos e clez mezelil. 

DCCXVI. Computo ecclesiastico. A.ureo numero 8; 
cyclo solar 27; e11aeüt 18; letra. dominical E. 

DCCXVII. Mai'tyrologio. Domingo de paschon, 30 de 
Março ; dia 1. 0 ele Janeiro qnnrta-feira.; indicação romana 
6; período Juliano 6,411. 

DCCXVIII. No cl.ia 24 de J a.neiro L1e 1698, se procedeu a 
primeira eleição elos f unccionarios elo senac1o da camara 
da Bn,hia. 

DCOXIX. No nnn0 ele 1698 foi ter a Santa Catharina 
o capitão Antonio Bicado Camn,cho, com vinte ca5aes ele 
pessoas, para. angmento ela povoaçã.o, com sesmarias pas
saclas em 11 de Janeiro pelo r,apitão-m6r Domingos Fran
cisco Francisqne, lugar tenente do marquez de Cascaes, 
nas terras ao snl do rio JJ1açmnbú, e o reverendo Matheus 
de Leão e mais companhias com sesmarias de duas legnas 
na ilha, desde a actnal freguezia da L::~gôa até o rio H.atonis. 

DCCXX. O capitão-mór elo Rio Grande elo Norte~ 
Bernardo Vieira ele Mello, em 14 de Junho ele 1698, com
munica a El -rei, que r.s extraor~1inarias chuvas, causando 
extraorclinarias inundações, durante tres annos em que 
elle assiste no Rio Grande elo Norte, matou as plantações, 
em modo a. não haver mantimentos para o sustento 
elos moradores, e obrigal-o a mandar embarcações a 
capitania de Goyana, comprar mantimE:ntos, com no
tavel detrimento pam os habitantes das po.voações e 
para o presidia elo Assú. 

Conta o mesmo capitão-mór, que na noite do N at.al 
passado ( 1697 ), houve no dito presidio do Assú 
um imprevisto incendio, que mal se puderam salvar as 
munições e alguns ob:jectos da igreja, em occasião em 
q,ue o padl'e esthva celebrando o santo sacrificio da 
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missa, tornando o incenclio tlldo em c1nzas. Communica 
a El-rei, que em breves dias reedi:ficon a igreja, a sua; · 
custa., e com aclj L1 to rio de pouca consideraçâo de al· 
guns moradores, e como reconhece ser a conservação 
do presídio do Assú, c1e grande utilidade, pede a.s 
ordens de El-rei, 11a1'a o m::üs que deve obrar, para 
em tudo o servü conforme o seu grado. 

Pela carta regia de 19 de Dezembro, mandada ao 
governador geral do Estado do Brazil, El-rei ordena : 
D. João de Lencastro. Amigo . En El-rei vos envio muitc 
saudar. O capitilo-m61· do Hio Grande do Norte, me 
escreveu a carta, cu'ja cópia com esta vos envio, e re
presenta que em I>Tesença da necessid::~c1e em que se acha 
se lhe o soccorra. E me pareceu dizer ·vos, n;andeis in
fallivelmente soccorrer esse presídio do Assú, como se 
vos tem ordenado. Escl'i1Jta em Lisboa a 19 de D t3zembro 
de 1698. - Rei. 

DCCXXI. Por ordem de El-rei D. Pedro II, sendo 
governador geral do Estado D. J uão de Lencastro, 
foi pelo desembargador Estevão Penfl z c1 v Campos 
erecta em villa a povoação elo Rio de S. Francisco, 
ou de Sergipe do Conde, sobre nm alto, a clire ita da 
barra do Rio Sergipe. 

Pertencendo as terraf> ele Mara.já. para o interior a 
Mem de Sá, onde edifico u engenhos, que 8S deixou a 
seu genro D. Antonio de N oroahn, conde de Linhares, 
mais tarde foram ellas retnlb a.da"J e vencli·.hs a di
versos; em 1618 foi edificado o convénto ele S. Ftan
cisco, em terras doadas por Gaspar Pinto elos Reis 
e sua mulher D. Izabel Fernandes. Passando as terras 
de Marajú a Antonio de Brito de Castro, requereu a 
sua alteza que em suas terras ' do Rio ele S. Fran~ 
cisco, antes de Sergipe elo Conde, pretendia fazer uma 
yilla com igreja, casa de camara, . pelourinho e casas, 
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para trinta moradores, se sua alteza o fizesse dona-
- tario della , o que foi concedido; mas fallecendo An

tonio de Brito de Castro, seu :filho o capitã.o -mór Se
bastião de Bl"i to ele Castro, pediu a mesma graça 
para si, porq 1te já havenclo cinco enta e sete casas na 
p-ovoação, e em 2 de Janeiro ele 1690, por mais de 
duzentos vizinhos no districto, por carta regia de 29 
de N ovembl'O de 1689 foi ordenado ao govemador 
geral do Estado do Beazil, para mandar fazer vistoria 
no estado da villa, quanto juiz orclinario, com o seu 
escrivão, ou pelo ouvidor, faz endo de tudo auto, e 
sobre elle interpuzesse o seu parecer, e tambern sobre 
a fórm a e jul"isdicção, que na dita villa se eleve usar, 
e terreno i:iUe póde abranger, e todas as mais circums
tancias em provei to elos povos e boa administração da 
justiça. Por alvará de 2 de Março de 1678 foi erecta 
em villa a povoação que Antonio de Brito de Castro 
e seu filho o capitão Sebastião de Brito de Castro :fi
zeram, :ficando com a denominação de villa do Rio de 
S. Francisco, e mais tarde, com a denominação de villa 
de S. Francisco, de Sergipe do Conde, sendo donatario 
della o capitãv Sebastião de Brito de Castro. 

DCCXXII. El-rei ordenou a D. João de Lencastro, em 
12 de Novembro ele 1698, que mandasse pelo enge
nheiro fazer uma planta de todos as casa.s existentes 
nas marinhas ela cidade, seguindo a-rua da Praia, _da 
parte do mar, ele uma ponta a outra, com seu pitipé 
e dos chamados Fortes de S. Francisco, até o Real, 
que existe, e quer saber porque titulas possuem as 
pessoas que tem casas nas marinhas, e quem lh'as deu 
e que o senado da camara não tem fôro algum; e nem 
sitio nellas, antes se queixam de não haver nenhum, 
que seja livre para serventia dó povo em grande 
prejuízo seu. El-rei mostra-se desgostoso com D. João 
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de Lencastro por lhe não ter informado satisfacto· 
riamente o que lhe havia ordenado a este respeito, 
porque os foreiros não só devem mostrar que lhes 
foram aforados os sitios, como mostrarem os titules, 
como Jhes pertenciam, e assim os senhorios como os 
possuidores das casas livres elevem mostrar, como ao 
mar tem tomaüa muita parte que não era ele nenhum 
clelles, não ·só elevem mostrar as braças que lhe foram 
dadas a face da nw, mas tambem as que tinham no 
fundo para a praia. Ordena-lhe c1efinitavamente que 
mande pelo engenheiro levantar uma planta fiel e cir
cmnstanciada para perfeito conhecim9nto das marinhas 
da cidade elo Salvador. 

DCCXXIII. Computo ecclesiastico. Aureo numero O ; 
cyclo solar 28; epacta 29 ; letra clominical D. 

DCCXXIV. Martyrologio. Domingo de paschoa 19 ele 
Abril; dia 1. o de Janeiro quinta-feira ; indicação TO· 

mana 7; periocb Jnliano 6,412. 

DCCXXV. D . João de Lencastro.---o Amigo. EnEl-rei 
vos envio muito saudar. Por ser em beneficio da boa 
administra,ção da justiqa que nessa cidacle ha;ja uma 
casa de segredo, pois ha nella uma relação em que 
se sentenceam á morte aquelles réos, que por seus 
clelictos merecem esta pena, me pareceu ordenar-vos 
mandeis fazer na cadeia dessa cidade uma casa de se· 
gredo, e que esta obra se faça 6. custa do dinheiro 
qu e está applicaclo ás despezas desta relaqão. Escripta 
em Lisboa. a 16 ele Janeiro ele 1699 . - Rel. -O conde 
ele Alvor. Pam o governador geral da Bahia. 

DCCXXVI. Refere Ignacio Accioli, nos suas ffienw?·ias 
.l-Iistoricae da BaMa que infestavam os inc1ios elas na~ 
çõés Aeorbáses,. lv,[dcoásés, e Rodelleiros, os estabe· 
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lecimentos ela camara do Rio de S. Francisco, e suas 
immediações, ao que tudo se dava nesse tempo o nome 
de SeTtão de Rodellas e o conde de Attouguia, auto
risada pelas cartas regias de 10 de Novembro e 2 de 
Dezembro de 1678, mandou func1a r as povoações do 
Rio Preto, Paranagná e Rio Grnnc1e, hoje cidade 
da Barra do Rio de S. Francisco, afim de que, reu
nidos os habitantes, podessem oppôr mais resistencia 
áquelles selvagens; como esses continuassem as suas 
excursões, os mandou bater, segundo lhe orc1enou a 
carta regia de 17 de No vem bro de 1699. 

A l)Ovoação da Barra do Rio Grande foi crescendo, 
e em 1754 foi elevada á villa da Barra do Rio Grande 
de S. Francisco. A sua inatri<:; é consagrada a S. Fran
cisco das Chagas. 

-
DCCXXVII. As forças que se reuniram para a completa 

aniquilação do famoso Quilombo dos Palmares foram 
as de Bernardo Vieira, · capitão-m6r de Sergipe, coad· 
:invado pelos paulistas, e pelas forças d.as Alagôas, 
Porto Calvo, Penedo, S. Miguel e Santa Luiza do Norte 
commandadas pelo sargento-mór Sebastião Dias Ma
nelli, coronel Christ.ovão da Rocha Barboza, alcaide 
Christovão Lins, e capitão-m6r Rodrigo de Ban·os Pi
ll1entel. 

DCC.XXVIII. Convem a maior parte dos que têm 
·escripto do Brazil, em que El-rei. D. João III, dera a 
Parahyba ao nosso historiador João ele Barros, que 
este a mandtÍ ra povoar por seus filhos, que não pude
ram effectual-o, em razão de contratempos que en
contramm no mar; que o cardeal-rei a mandára, depois 
c1e muitos aNnos, povoar, á custa dos bens c1o corôa, 
por Frnctuoso Barbosa, e que naquella posse ficára 
sempre a. eorôa. (Rocha Pita, Histori-ct àt4 Ame1·ioa 
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Port'itgueza, pag. 97, n. 53, Peclr0 de Souza Castello
Branco e outros. ) 

Não :fica porém, muito satisfeito quem sabe que o 
cardeal-rei subiu ao throno em 4 de Agosto de 1578, 
e falleceu em 31 de Ja.neüo de 1580, e Frnctuoso 
~arbosa governára a Parahyba desçle 1589 até 1595, 
quando antes delle a havia já governado João Taval'<?S, 
o que não padece duvida, pois que a tiram assentos 
que se viram no archivo de S. Bento da dc1acle da 
P arahyba, · datas de sesmarias pnssadas por Joilo 'l'a
v:.wes no anno de 1587, e outras de Fructnoso Barbosa 
passadas em 11589. 

O mesmo consta dos livros de registros, que se aehnm 
na provedoria da fazenda da capitania da Parahyba. 
N a instituição do morgado da Parahyba n . 5 idem, 
diz : "disse elle instituidor que vinculára mais á dità 
oa pella uma sorte de terras dada pelo capitão João 
Tavares, na testada, etc., " motivos por que parec~ 
se deve mais' fé a F r. Vicente elo s~tlvac1or, na sua 
Historict do Brazil, tomo 4.0 cap. X e XI, citado 
p elo autor do Santuctrio Mctrütno, tomo 9. 0

. Liv. ~ . 9 

tit . 33, pag. 331, etc. 
J oão Tavares, capitão, 1581. 
F'ructuoso Barbosa, :fidalgo da casa real e capitão

mór, 1589. 
Feliciano Coelho de Carvalho, :fidalgo da casa real, 

capibão-m6r, em 1595. 
Francisco de Souza Pereira, :fidalgo da casa real, ca

pitão-mór, em 1600. 
André de Albuquerque, fidalgo da casa real, capitão

mór, em 1607. 
Françisco Coelho de Carvalho, fidalgo da casa real, 

capitão-m6r, em 1612. 
João Rebello de Lima, fidalgo da casa real, capitão· 

mór, 1616. 
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Fmncisco Marinho de Sj,, capitão-m6r, 1619. 
João de Brito Corrêa, capitão -m6r, 1621. 

~93 

Nesse anuo de 1621 teve principio o governo de 
Filippe IV, em Casüllla, e te~rceiro em Portugal, tempo 
em que tudo foi confusão no ministerio ; . e nas me
morias seguiram-se as perturbações com a guerra dos 
Rollanc1ezes, motivos por que não foi possível saber 
se os governos que teve a Parahyba, de João de 
Brito Corrêa, até J oilo Fernandes Vieira, que governou 
esta capitania d.el)OÍ.s da res tauração de Pemambuco ; 
e s6mente se acha em F r . Raphael de Jesus, no seu 
Oast'rioto L'ttsitano, que, por- occasião da guerra go
vernára Antoni o c1e Albuquerque Maranhão, e os tres 
governadores, que por causa della se elegeram, o que 
melhor consta do dito historiador. 

João Fernandes Vieira, fidalgo da casa de sua ma
gestade e do seu conselho de guena, alcaide.mór de 
P inel, etc., fui o primeiro que depois da restauração 
governou a Parahyba, com a mesma patente que tinha 
de mestre de campo. 

Por carta de 19 de Dezembro de 1656, escripta ao . 
mesmo João Fernandes Vieira, lhe ordena a Serenis
sima Sra. D . Luiza, rainha regente, que por haver 
de ir pam o governo' de Angola, entregasse o seu 
terço a Antonio Dias Cardoso, que se achava com pa . 
tente de mes tre de campo, e que tivesse em gover
nança a capitania da Parahyba, até que ·chegasse 
Mathias c1e Albuquerque Maranhão, a quem hayia feito 
:mercê de succeder-lhe no governo della, e que se o 
dito Mathias de Albuquerque, que se achava no Rio 
de Janeiro, não chegasse a tempo c1e fazer -lhe entrega 
do governo d11 capitania, lhe succederia interinamente 
o dito rneslre de campo Antonio Dias Cardoso, para 
poder lev11ntar-lhe a homenagem, jurando pl'imeiro nas 
:mãos das pessoas que governassem Pernambuco ; e que 
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Antonio Dias Car·doso entregaria o governo a Mathias 
de Albuquerque Maranhão, logo que chegasse, etc. 

Esta carta foi registl'ada nn, Parahyba a 19 de Agosto 
de 1657. 

Antonio Dias Cardoso, ela ordem de Christo, mestre 
de campo da. infant,aria, governac1or interino, em 1657. 

Mathias de Albuquerque Maranhão, fidalgo da casa 
real, commendm1or da commenda de S. Vicente de 
Figneirn, na ordem ele Chri.sto, capitão-m6r e gover
nador c1as armas, 16157. 

João do Rego Barros, fidalgo da casa real, caval
leiro da ordem de Christo, capitão-m6r e governador, 
1663. 

Luiz Nunes ele Carvalho, : capitão-mór e governador, 
1670. 

Ignacio Coelho da Silva, <!apitã.o-mór e governador, 
1673. 

Manuel Pereira ele Lacerda, capitão-m6r e governa
dor, 1678. 

Alexandre de Souza ele Azevec1o, capitão-mór ego
vernador, 1679. 

Antonio da Silva Barbosa, capitão-m6r e governador 
1684. 

Os primeiros livros que se acham na secretaria da 
Pn.rahyba são os do tempo deste governador. 

Amaro Velho Cerqneira, cavn.lleiro da ordem de 
Christo, capitão-m6r e ' governador, 1687. 

Manuel Nunes Leitão, fidalgo ela casa ele sua ma
gesta de, seu moço ela gnaréta-ronpa, capitão-m6r ego
vernador, 1692. 

Manuel Soares de Albergaria, capitão-mór e gover
nador, 1687. 

Francisco de Abreu Pereira, cavalleiro da ordem de 
Christo, capitão-m6r e governador, 1700. 
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DCCXXIX. João üe Lencastro. Amigo. - Eu El-rei 
vos envio muito saudar. Por parte d0 João de Verdoa 
se me fez a petição (cuja c6pia se vos envia) sobre 
o caes com que quer snhir a tomar jgual a testada 
das casas que tem na praia dessa cidade. Ordeno-vos 
me informéis com vosso parecer neste requerimento, 
ouvindo ao engenheiro no que toca ao prejuízo que 
p6c1B fazer :i fortificação e ao provecloi.'-m6r, pelo que 
toca á serventia do povo. E~:: cripta em Lisboa., em 1. 0 de 
Fevereiro ele 1761. - Rei. - Para o governador geral 
do Estado elo Brazil. - O conde ele Alvor. 
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N aufragio da náo castelhana s: Pecl1·o, na ilha ele Boypeba, 
1535 (XXIV). 

Fundação cb villa da Conceição ele Itamaracá, 1535 a 1633 (XXV). 

Helliodoro Eubari, 1535 (XXVI). 

Varios nomes que 'teve o prime~ro engenho em S. Vicente, 1535 

(XXVII). ' 

Primeira paro chia na villa do porto ele Santos (XXVIII). 

Preço dos generos coloniaes nos primeiros tempos do Brazil, 
1535 a 1550 (XXIX). 

Estado ela capitania elo Espírito Santo, ele 1535 a 1600 (XXX). 

A povoação do Brazil foi to·cla ele lu~tas com os indígenas (XXXI). 

Reinado de D. Manoel (XXXII). 

Reinado ele D. João III (XXXIII). 

Reinado ele D. Sebastião (XXXIV). 

Reinado do cardeal D. Henrique (XXXV). 

Morte do cardeal (XXXVI). -

Reinado de Felippe II (X:{{XVII). 

Povoação ela capitania ele Ilhéos, sendo o pl'Ímeiro povoado na 
. ilha Tinhoré, 1536 ~XXXVIII). 

Nações de in di os que dominavam as costas do Espírito Santo,_ e ~ 
grande área ele Minas Geraes (XXXIX). 

Sociedade commercial que se creou no Brazil, 1536 (XI,). 

Estabelecimento da cólouin. ele S. Vicente, política ele Martim 
Affonso e estabelecimento elo primeiro engenho ele assucar (XLI). 



DAS l>IATERIAS III 

Fundação das cidades ele Olinda e Recife, Pernambuco (XLII). 

Primeiros povoadores ele Campos dos Goytacazes, 1538 a 1627 

(XLIII). 

Primeiro iugar-tenente ele l\fartim Affonso de Souza, donatario 
da capitania de S. Paulo, 1538 (XLIV). 

Segunda sociedade commercial no Brazil, estabelecida em S. Vi
cente (XLV). 

A primeira povoação de S. Vicente foi destruída pelo mar, 1542 

(XLVI). 

Duvidas a i·espeito da capitania ela Parahyba do Sul, 153l:l a 1545 

(XLVII). 

Má fé elos colonos portuguezes nos seus contractos com os índios 
naturaes do paiz, 1543 (XLVIII). 

Instituição da irmandade ela Misericordia em Portugal, 1498 e no 
Brazil em 1543 (XLIX). 

Eclipse do sol em Portugal, 1544 (L). 

Primeiro juiz pedaueo ~ou orclinario da villa de Santos, 1544 (LI). 

1'erceiro capitão-mór lugar-tenente da capitania de S. Vicente, 
1545 (LII). 

O titulo de governador e capitão general no Brazil (LIII). 

Primeira fundação elos jesuítas na cidade da Bahia, 1549 (LIV). 

Fundação da cidade da Bahia, 1549 (LV). 

Os primeiros jesuítas que foram mandados a S. Vicente, 1549 

(LVI). 

Cidade da Bahia, 1549 (LVII). · 

Palacio dos governadores da Bahia, 1549 a 1663 (LVIII). 

llans Stade (allemão), 1549 (LIX). 

Titulo da cidade ela Bahia, 1550 (LX). 

Ermida de Santa Luzia da cidade da Bahia (LXI). 

Os jesuítas no Brazil, 1550 a 1759 (LXII). 

Primeiros vigarios collados da matriz ela cidade da Victoria, 1550 . 

(LXIII). 



lT SUMMAIUO 

Fundadores do collegio dos jesuítas de S. Vicente, 1550 (LXIV). 

Nasce El-rei D. Sebastião, · 1551 (LXV). ' 

Crenças dos índios do Brazil sobre os espíritos, 1551 (LXVI). 

Governo ecclesiastico de S. Paulo, 1551 (LXVII) .. 

Collegio dos jesuítas na capitania elo Espírito Santo, 1551 

(LXVIII). 

Collegio da Victoria, 1551 (LXIX) . 

Villa na embocadura do rio Susuacome, 1564 (LXX). 

Naufragio da ·náo castelhana, 1535 (LXXI) . 

. Primeiro vigario que houve na Bahia, 1549 (LXXII). 

Fundação ela villa de S. André, ele S. Paulo, 1553 (LXXIII). 

Introducção de africanos na Bahia, 1553 a 1555 (LXXIV). 

Fundação da cidade de S. Paulo, 1553 e 1554 (~XXV). 

Morte do príncipe D. João, pai de E l-rei D. Sebastião, 1554 

(LXXVI). 

Morre em Olinela, Duarte Coelho Pereira, 1554 (LXXVII). 
~-

Fundadores elo collegio dos jesuítas ele S. Paulo, 1554 (LXXVIII) 

Numero de jesuítas que existia ~no Brazil no anno de 1555 

(LXXIX). 

Guerra entre os indios Tam0yos e Temiminós do .Ri.o ·de Janeiro, 
1555 e 1556 (LXXX). 

Grande tempestade em S. Vicente, 1555 (LXXXI). ,. 
Fundação da povoação da cidade do Peneelo (Alagôas), 1555 

(LXXXII). 

Com a retirada para a Europa do donatario ela capitania do Espi
, rito Santo se rebellam os índios, 1556 (LXXXIII). 

Primeiro collegio de instrucção que• teve o Brazil, 1556 (LXXXIV). 

Morte do Geral e fundador da Ordem o padre Ignacio de Loyola, 
1656 (LXXXV). 

Primeiras aldeias que fundaram os jesuítas na Bahia, e escolas que 

nellas estabeleceram, 1556 (LXXVI) . 



DAS MATERIAS 

D. Duarte da Costa (LXXXVII). 

Ilha do lVIêdo (Bahia), 1556 (LXXXVIII). 

Longevidade espantosv,, 1556 (LXXXIX). 

Terceiro, 1558 a 1572 (XC). 

Fr. Pedro PalacioR, 1558 (XCI). 

Caracter e serviços de Mem de Sá, 1558 a 1572 (XCII). 

Fr. PedroPalacios, 1558 (XCIII) . 

. 1559 (XCIV). 

Naufragio da n{w Santa Olcwa, 1560 (XCV). 

Aldeias de índios, 1560 (XCVI). 

v 

Situação da antiga Villa Rica (boje Bananal) no Paraná, 1560 

(XCVII). 

O índio Tabyra (Pernambuco- Olincla) 1560 (XCVIII). 

Quando principiou o commercio na Bahia, 1560 (XCIX). 

Vasco Fernandes Coutinho renuncia a capitania do Espírito 
Santo, 1560 (C). 

Fundação da villa de Jaguaripe (Bahia), 1561 (CI). 

Fundação da povoação de Iguape (Bahia) 1561 (CII). 

Origem da villa de Agna Fria da província da Bahia, 1562 

(CIII). 

Adão Gonçalves faz-se jesuíta, l 562 (CIV). 

Ayrnbiré, chefe índio, 1563 (CV). 

Ipir~gy (aldeia), 1563 (CVI). 

Morre Martim Affonso de Souza donatario da capitania de S. Vi
cente, 1564 (OVII). 

Mudança da primitiva l)OVoação de Santa Cruz (Bahia), 1564 
(CVIII). . 

J esuitas existentes no Brazil, 1564 (CIX). 

Estado da Bahia de 1564 em diante (CX). 

O mais antigo historiador e poeta do Brazil, 1565 (CXI). 



VI S:UMMARIO 

Vigarios da matriz de S. Sebastião do Rio de Janeiro, 1569 
(CXII). 

Fundação ela villa de .Benevente (Espírito Santo), 1565 a 156'7 
(C XIII) . 

Prime~ra situação em Itapoan (Bahia), 1566 (CXIV). 

Fundação de Iguape (Mar Pequeno) (CXV). 

Estacio de Sá destroc uma aldeia de Tamoyos, 156ô (CXVI). 

Lenda da ermida do desterro, 1587 (CXVII). , 

. Fundação ela villa ele Magé (Rio de Janeiro) ou ll4agepe, 1567 
. (C XVIII)-. 

Nomeação de meirinho ela correição dQ cam}JO 'para a cidade do 
Rio de Janeiro1.1568 (CXIX). 

Governael ores do Rio de Janeiro ( CXX). 

Mem ele Sá volta ele S. Vicente para a Bahia, 1568 (CXXI). 

Morte de D. Catharina, rainha de Portugal, e av6 de El-rei D. Se-
bastião, 1568 (CXXII). 

Fundação da cidade de Nictheroy ou Praia Grande,1568 (CXXIII) 
Funda,ção do collegio dos je;mitas na capitanifL de S. Vicente, 1568 

(CXXIV). 

Os francezes que ainda se achav:tm em Cabo Frio; voltam ao Rio 
ele Janeiro em 1568 (OXXV). 

Os francezes que escaparam do ataque elo Rio de Janeiro vão para 
Pernambuco, 1568 (CXXVI). 

Ilha de Paquetá (na Bahia do Rio de Janeiro), 1568 (OXXVII). 

Morre em Lisboa D. Aleixo de Menezes, r1569 (OXXVIII). 

Creas:ão do conselho de Estado, em Lisboa, 1569 (CXXIX). 

Grande peste efome em Por'tugal, 1569 (OXXX). 

Nomeação de escrivão da provedoria da Bahia, 1569 (O XXXI). 

O:fficio de feitor e almoxarife de PernalJ1-buco, 1569 (OXXXII). 

Alvará marcando .o ordenado ao Dr. Antonio Salema, 15'70 
(OXXXIII). 



DAS MATERIAS , vn 

É nomeado D. Luiz de Vasconcellos para-substituir a Mem de Sá 
no go~erno geral do Brazil, 1570 (CXXXIV). 

Carta que. se .passou a D. Luiz Fernandes ele Vasconcellos ele ca-
pitão e governador das terras c1o Brazil, 1570 (CJ;CXXV) . . 

Morre o padre N obrega, 1570 (CXXXVI). 

Cunhabeba, 1570 (CXXXVII). 

Fundação da villa de Boipeba, 1570 a 1-580 (CXXXVIII). 

Fundação da villa da Victoria, na capitania do Espírito Santo, 
1570 (OXXXIX). 

Provisão passada a Manuel Pinto elos officios de feitor e almoxa
rife da cidade de S. Sebastião do Rio de J ane'iro, 157l 

(OXL). 

Como se faziam os casamentos nos primitivos tempos coloniaes elo 
Brazil (OXLI). . 

Provisão a Ohristovão ele Barros, indicando· lhe o modo como darÍI 
t erras ás pessoas que viverem na capitania do Rio ele Janeiro, 1571 
(CXLII). 

Escrivão ela feitoria ela cidade de S. SebaJstião, 1571 (OLIXII). 

Provisão de Francisco Gonçalves, que vai por mestre da fortifica
;: ção do Rio de Janeiro, 1571 (OLIXV). 

Provisão a Ohristovão ele Ba1'ros }Jara poder mandar vir das capi· 
tanias de S. Vicente e Espírito Santo o que necessitar para o 
serviço real, 1571 (OXL V). 

Alvará a ChTistovão ele 'Barros para governar a capitania elo Rio 
ele Janeiro, 1571 (OXLVI). 

Alvará_ passado a Sim~o Fernandes, carpinteiro, para . trabalhar 
.nas fortificações do Rio ele Janeiro, 1571 (OI/XVII). 

Alvará a Ohristovão ele Barros para tirar no Rio de Janeiro s_eis
centos quintaes de páo-brazil cada anno, 1571 (OXLVIII) . 

Alvará ,a Ohrist0vão de Barros para despender qnflntias necessa
rias em serviço ele El-rei, 1571 (OXLIX). 

Alvará autorisa-nclo Ohristovão de Barros .a dar soldo e manti
mento aos patrões das galeotas ele El-rei, 1571 (OL). 

o 

1 



Vlll DAS MATERIAS 

Quarto govemador geral do Brazil, 1572 a 1578 (OLI). 

Nomeação ele escrivão ela alfanelega ela Bahia, 1572 (OLII). 

É dividido o Brazil em duas repartições (OLIII). 

Horrível tempestade em Lisboa, 1572 (OLIV). 

Esc ri vão ela alfandega ela Bahia, 15 7 2 ( OL V). 

Fundação da igreja ele Sa1~to Antonio além do Carmo ela Bahia, 
11570 a 1571 (OLVI). 

Igreja de Santo Antonio ela Barra (Bahia), 1570 a 1572 (OLVII). 

O:fficio de contador ela cidade elo Sàlvador, 1572 (OLVIII). 

N ornes dados aos lugares do Brazil ( OLIX). 

Alvará de restituição- Tamaracá (Pernambuco) . 1572 (OLX). 

Minas de Ouro ela Oananéa (OLXI). 

Mercê do officio de escrivão;j ela alfanclega e almoxarifado de 
Olinda (Pernambuco), 1572 (OLXII). 

Morre Mem de Sá na Bahia, 1572 (OLXIII). 

Provisão que se passou a Salvador Üol'l'êa ele Sá, para governador 
do Rio de Janeiro, 1572 (OLXIV). 

Mercê ele escrivão elas contas ela cidade elo Salvador (Bahia), 1572 

(OLXV). 

Mercê elo o:fficio ele thesoureiro como dote ele casamento, 1572 

(Bahia) (OLXVI). . 

Alvará ele restituição (Pernambuco), 1572 (OLXVII). 

Chega o terceiro elonatario a Pernambuco, 1573 (OLXVIII). 

É incorporada á corôa a capitania ela Bahia, 1573 (OLXIX). 

Descobrimento elo territorio ele Minas Geraes, onde encontraram 
esmeraldas e saphiras, 1573 a 1575 (ÓLXX). 

Limites elo Brazil pela banda elo sul (OLXXI). 

Licença a D. Francisco ele Menezes para tirar elous mil quintaes 
de páo-brazil, 1573 (OLXXII). 

Sesmaria ele Manuel ele Brito (hoje morro de S. ;Bento) no Rio 
de Janeiro, 1573 (OLXXIII). 



DAS MATERlAS IX 

Descob0rta do territorio de Mims Geraes, 1573 (OLXXIV). 

Fundação do morgado da Torro c1e Garcia ele Avih, Bahia, 1573 
a 15'75 (CLXXV). 

Primeira povoação elo Rio Real em Sergipe de 1E l-Rei, 1573. 

(CLXXVI) . 

157G (CLXXVII). 

Confirmação do cinco mil braças de t erras dadas a Bento Dias 
Santiago na capitania de Tamaracá, 1574. (CLXXVIII). 

O D r. Antonio Salema, governador do Rio de Janeiro, manda ba
ter os ·Tamoyos e Tupinambás ao norte do R io de Janeiro, 
1.5 7 4 ( CLXX:IX) . 

Fundação e pl·ogressos da vilb c~" Sa11ta Mari a Magdalena da 
Alagôa do Sul, depois cidade das Alagôas, antiga capital da 
província do mesmo nome, 1574 a 1580 (CLXXX). (I) 

Desc~berta das t erras da Parahyba ~1o Norte e mallogro da expe
diÇ[o, 1574 e 1578 (OLXXXJ). 

Provisão para se darem embarcações aos padres ela Oomp:.\nhia 
qllando forem ás visitas, 1575 (OLXXXII). 

lYiorte de Fr. Pedro Palacios, 1575 (OLXXXIII). 

Morte de D. Brites de Albuquerque, 1S75 (CLXXXIV). 

Iunundação ele Lisboa, 15'15 (OLXXXV). 

Morte de :iYhrtim A:ffoaso de Souza (Ararygboia, ou cobra feroz), 
1575 a 1578 (OLXXXVI). 

Oiticio do almo.xarife da alfan~lega de PemaÍnbnco, em dote de 
c:y;amento, 1575 (OLXXXVII) . 

· Pl'ovisão em favor dos índios, 1575 (OLXXXVIII). 

São expulsos os francezes de Cabo F rio, 1575 (OLXXXIX). 

1-Iistoria dos inclios do R io Real e das outras partes do Brazil, 
1575 (OXO). 

(1) Vic1e o n. 4l de 16 de Outubro de 18M t1o meu B1·qzit Ewtorico n, respeito das an~igui
t1adcs c1ns A lngôns. 

I 
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X SUM?·LARIO 

P rovisão de dote de casamento, Pernambuco, 1575 (CXCI). 

E l-rei manda prov·cr de par::tmentos as igrejas dos indios, 1575 

(CXCII). 

Thomé de Souza (CXCIII). 

D . Duarte da Costa (CXOIV). 

Mem de Sá (CXOV). 

hüz de Brito de .Almeida (CXCVI) . 

Minas de ouro em Par::tnaguá, 1575 (CXCVII). 

El-rei D. Sebastião mamcla dar quinhentos cruzados cada anno, 
para a fabrica dos tres collegios elo Brazil, 1576 (CXCVIII) . 

Goveruo de J eronymo ele .Albuquerque, 1576 (CXCIX). 

D . .Antonio Barreiros, terceiro bispo da Bahia, 1576 (CC). 

Maceió (A lagoas), em 1576 (CCI). 

Fundação ela villa ele Santa L uzia (Sergipe d'El-Rei), 1576 
(CCII). 

E l-rei manda fundar o collegio elos jesuítas ele Olinda, 157G 

(CCIII). 

Bene:6.cio aos jesuítas, 1576 (CCIV) . 

Reclamaçrio dos jesuítas a ·respeito elo seu pag:tmento, 1579 

(CCV) . 

Mercê elo officio ele almoxari:fe da Bahia, 1576 (COVI) . 

.Alvará ele tomada ele contas, 1576 (CCVII). 

Mercê de procurador elos índios ela Bahia, 1576 (CCVIII) . 

Mero& ele provedor da fazenda da Bahia, 1576 (COIX). 

Mercê elo offioio de almoxarife ele Pernambuco, 1576 (OOX). 

Volta o Brazil a um s6 govemo, 1576 (CCXI). 

P relazia do Rio de Janeiro, 1576 (CCXII). 

JY.[ercê dos officios de provedor elas rendas de Pernambuco, 1577 

(CC XIII).; 

.Ao provedor da :fazenda ela Bnltia para pagar aos guardas do 
govern~clor geral, 1577 (CCXIV). 



D.A.S l\I.A.'l'ERI.A.S XI 

Tratado da provisão que se passou ao Dr. Antonio Salema, gover
nador do Rio de Janeiro, para lhe ser pago o que se lhe devesse 
ele seus ordenados, 1577 (COXV) . 

P relazia do R io ele Janeiro, J577 (OOXVI). 

Alvará ele restituição, 1577 (Pernamb uco) , (COXVII). 

Salvador Corrêa de Sá, 1577 (CCXVIII). 

Esmola aos padres da Companhia ele Jesus, 1577 (OOXIX). 

Alvará para lJagamento de dividas (Pernambuco), 1577 (COXX). 

Sua Alteza manda despender as rendas reaes, po·r cinco auuos, nas 
obras publicas ela cidade do Salvador da Bahia, 1577 (OOXXI). 

Rescisão do contracto do páo-brazil feito com Bento Dias Santiago, 
1577 (CCXXII). 

Traslado da car ta patente ele capitão da capitania ele Todos os 
Santos d::t Bahia, á Lourenço Viegas, 1577 (CCXXIII) . 

Nome ação de thesoureiro da fazencla real na cidade elo Salvador, 
1577 (COXXIV). 

Morte de E l-rei D . Sebastião na Africa, em 1578 (OOXXV). 

Secretarias de estado de El-rei D. Sebastião, 1577 a 15 ','8 

(COXXVI) . 

Morte ele · Duar te ele Albuque1·que Coelho na Africa, 1578 

(OCXXVII) . 

No meação de f eito r e almoxarife ela cidade ele S. Sebastião elo 
Rio ele Janeiro, 1577 (CCXXVIII). 

Diogo Lourenço ela Veiga, quinto governador geral, 1578 a 1581 

(OOXXIX). 

F undação ela villa ele Paranaguá (S. Paulo), 1578 (OOXXX). 

Quinto, 1578 a 1581 (CCXXXI) . 

Carta muito interessante ele Christovão ele Barros a E l-rei, 1578 

(OOXXXII) . 

Morte elo segundo dona ta rio ele Pernambuco, 1578 (CCXXXIII) . 

J oão ':l.'avares vai tomar conta ela Parabyba elo Norte, 1578 

(CC XXXIV). 



XII SUMJtiARIO 

El-rei manda povoar a Parabyba do Norte, 157 9 (CCXXXV). 

No meação ele feitor ela arruada é negocio da povo:1ção da Para
hyba (1.0 empregado nomeado), 1579 (CCXXXVI). 

É nomeac}o :B'rnctuoso Barbosa capitão de toela a gente elo n~ar, 
depois ele chegar ás terras ela Parahyba, 1579 (CCXXXVII) . 

Fructnoso Barbo:;a 'é encarregado ela conquist~ e povoação ela 
Parahyba elo Norte, 1579 a 1'582 (CCXXXVIII). 

Chega á Bahia Diogo F lores de Valdez e tem ordem ele seguir 
para a Parahyba, 1583 a 158,! (CCXXXIX). 

Mercê a B2lchim~ Alves ele Araujo elo officio de thesoureiro ela 
cidade elo Salvador, 157 9 (CCXL). 

Mercê de escrivão ela provedoria da Bahia ele Todos os Santoil, 
Hí79 (COX LI) . 

:N omev,s:ão ele thesoureiro das rendas ela Bahia, 1579. (CCXLII) 

Gnmde,peste em Portugal, 1579 -~ 1580 (COXLIII) . . 
' 

El-rei manda ratificar o contracto dos ~lizimos feito com Bento 
Dias Santia.go, 1580 (CC~LIV) . 

] ' undação elo convento do Carmo ela villa de Santos, 1580 

(CCXLV) . 

Estado de P ernamquco, 1578 a 1581 (CCX:LVI) . 
( 

Funclaç[o ela villa de Almeida (Espírito Santo), 1580 (OCXLVII) . 
I , • I 

Circular a respeito da juriselicção elos inquisielores elo Sa.nto Officio, 
1580 (CCXLVIII). 

Morte de El-rei D. Sebastião, 1580. .Portugal pasf$ OU ao domínio 

da Hespanha, 1580 (CCXLIX) . 

Morbe elo Cardeal D. Henrique, e~. 30 ele Janeiro ele 1580 (CCL) . 

. Ministros ele estado elo Cardeal rei D. Henrique (CCLI). 

Governadores do reino, por morte do Oarde:>J (COLII) . 

FLmclação elo convento elo Carmo, ela vilia elo Porto ele Santos, 
I ' 

1580 (OCLIII). 

Fundação ela cidade ele Angra dos Reis (Rio ele Janeiro), 1580 
a 1590 (CCLIV). 



DAS MA TERIAS XIII 

Destino que teve a capitania de . Porto Seguro, 1580 a 1581 

(CCLV) . 

Os ,paulistas ehsaiam-se para as entradas dos sertões, 1580 

(COLVI) . 

Nomeação de feitor ela armada: e negocio cL1 povoação da Para-
hyba (2 ." nomeação de empregado), 15'80 (COLVII)·. 

~onges de S. Bento na Bahia, 1581 (COLVIII). 

Casa da 1\iisericorclia elo Rio de Janeiro, 1582 (COLIX). 

O reino ele Portugal e seus domínios .pasflam para a coroa de 
Hespanha, 1.581 (CCLX). · 

Estado e progresso da Bahia, 1580 a 1584 (OOLXI). 

Parahybaclo Norte, 1580 (OOLXII). 

Igreja de Santo Antonio, 1580 a 1592 (COLXIII). 

Fundação da viJla de Caravellar;, 1581 (CCLXIV). 

Mercê feita a Fructuoso Barbosa, fundador da povoação da Pilra
hyba do N arte, 1581 (Para.hyba do N orbe) (COLXV). 

É transferida a tiiéde do governo de S. Vicente para S. P2.ul.o, 1581 
(OOLXVI). . 

Nomeação de almo~arife c1à capitania da Parahyba do Norte, 
1581 (CCLXVII) . 

Traslado ela carta qúe se passou a Manoel Telles Barreto da 
govornança do Brazil, 1581 (OCLXVIII) . 

Providencia sobre o cont1·acto dos dízimos, 15S2 (CCLXIX). 

Santa Casa da Misericordia do Ri0 ele Janeiro, 1582 (CCLXX). 

Mudança no' calendario roman0, I 582 (CCLXXI). 

Rio da Prata e fun chtção de Buenos Ayres, 1582 (CCLXXII). 

A universidade q{te estava em Lisboa fqi de novo mudada para 
Coimbra, 1583 (CCLXXIII) . . 

Manoel Telles Barreto, sexto govemador geral do Brazil, 1583 a 

1587 (CCLXXIV). · 

Governo interino, de 15~31 a 1587 (CCLXXV). 
( 



XLV SU111MARIO 

Combate na-val entre duas náos hespanholas e clous galeões m
glezes, 1583 (CCLXXVI) . 

Primeira fortaleza na capitania elo sul (CCLXXVII). 

Casamento de Jorge de Albuquerque Coelho, terceiro clonatario 
de Pernambuco, 1583 (CCLXXVIII) . 

Fortaleza da Bahia, 1583 a 1587 (CCLXXIX). 
Providencias sobre os dízimos dos assucares, 1583 (CCLXXX). 

Cavenclische e Cocke, em busca de provisões, vêm sobre S. Vice11te, 
1583 (CCLXXXI). 

AI va rá ele mercê a D . Duarte ela Costo, gover:pador geral d•J 
Brazil, 1583 (CCLXXXII) . 

Morte de J eronymo de Albuquerque, cunhado ele Duarte Coelho 
Pereira, 15:b4 (COLXXXIII). 

Sexto, 1583 a 1587 (CCLXXXIV). 

TerJtamento e J,IlOrte ele Gabriel Soares de Sonzn, 1584 ~L 1592 

(OCLXXXV). 

A Parahyba é soccorrida duas vezes, 1584 (CCLXXXVI). 

Mercê do officio de almo:x:arife de Itamal'acá (Pernambuco), 1584 

(CCLXXXVII). 

Tratila.flo da carta que se passou a Francisco Giraldes da gover 
nança do Brazil, 1584: (CCLXXXVIII) . 

Funda~ão dos conventos de S. Francisco de Olincla c da Bahia, 
15 85 (COLXXXIX) . 

Os religiosos de Santo Antonio tomam posse da capelb de Nossa 
Senhora da Penha na capitania do Espírito Santo, 1584: 

(CCLXL). 

Fundação do collegio dos jesuítas de Santos, 158.'P (CCLXLI) . 

É declarada guerra contra os incllos de S. Paulo, 1585 (OOLXLII). 

Fundação da cidade da Parahyba elo Norte, 1585 e 1586 

(COLXLIII). 

Augmento de pro:fissionaes na Bahia, 1587 (CCLXLIV). 

Fundação dos conventos ele S. Francisco ele Olinda, 1585 e o 
da Bahia 1594 (CCLXLV) . 



DAS ~fATER:US 

Ordem Terceira ele S. Francisco (CCLXLVI) . 

Hospital da Ordem Terceira (CCLXLVII). 

Cemiterio ela Ordem (CCLXLVIII). 

Conventos :filiaes (CCLXLIX) . 

XV 

Separação çla custodia do Brazil da de Portugal (CCC) . 

Separação das duas províncias franciscanas elo Brazil, 1C59 

(CCCI). 

lVIii;sõcs de alclêas que lhes :ficaram pertencendo (CCCII). 

Conventos que :ficaram sujeitos á casa eentral do Rio de Janeiro 
(CCCIII.) 

Morte de Manoel Telles Barreto, 1587 (CCCIV) . 

. Alvará isentando os imlios christãos de pagar cliúmos, 15S7 

(CCCV). 

Inclios Carijós, 1585 (CCCVI). 

Collegio de Jesus na Bahia, 1585 (CCCVII) . 

Doação ela igreja e terr2.s da Gt·aça, na Bahia, ao mosteiro de 
8. Bento, 15 80 (COCVIII). 

Doação que fez D. Oatl1arina Paragnassú, ela capella da Graça, á 

ordem de S. Bento ela Bahia, 1586 (CCOIX). 

Alvará concedendo te1Tas ele sesmarias aoól índios, 1587 (CCOX). 

Convento elo Carmo ela v ilJa ele Santos, 1589 (CCOXI) . 

Fundação da villa de S. João de Canauéa, 1587 (OCOXII). 

E l-rei D. F ilippe manda prohibir o capti veiro elos indios, 1587 

(OCOXIII). 

C? pirata Eclwarel Fentou vem sobre o porto de Santos e é repel-
lido, 1587 (OOOXIV). 

No meação ele chanceller para a relação elo Brazil, 1588 (CCCXV). 

Igreja matriz ele S. Panlo (depois Sé episcopal), 1588 (CCOXVI) . 

A Bahia ele Todos os Santos é assolada pelo pirata Withrington, 
1588 (OCOXVII). 

Mercê de provedor da fazencl::t. da capitania elo Espirito Santo, 
1588 (OOOXVIII.) 



XVI SU,1Ii\U.RIO 

A Ilha das Cobras (Rio de Janeiro) é arrematada por quinze mil 

e trezentos réis em 1589 (CCCXIX) . 
P rimeiro d es~ohrid01' él:ls minas ele omo, 1-589 (CCCXX). 

Fundaçí.Lo da c~pella ele Nossa Senhora ela Graça e a ele Santo 
Amaro ela villa clé Santos, 1581 (CCCXX:XI). 

Arcbivo da camara de' S. Vicente, l58!J a 159i (CCOX:.XII). 

A capit'ania do Espírito Santo é restittúda aos herdeiros elo dona

tario Vasco Fernandes Cou~inho, 1589 (OCCXXIII). 

Opulencia da Bahia, 15 89 (CCCXXIV). 

ExploraçãO elo rio ele S. Francir>co por Gabriel Soares ele Souza, 
1590 (CCOXXV). 

Descobrin1ento e povoação ele Sergipe ele El-rei, 1500 

(CCOXXVI). 

0hegam os monges 'Bened~ctinos ao Rio de Janeiro e fuuclação elo 

seu templo e mosteiro, 1589 (CCCXXVI). 
I 

Sergipe d'El-Rei, 1590 (COCXXVII). 
' I 

Olincla (V. Ayres ao· Casal pg. 176) (CCOXX'~III). 

Salvaclór Corrêa ele t% (COOXXIX). 
' 

El-rei. manda dar terrns ele sesma.ria aos que quizerem re"Sidir no 

Brazil, 15DO (CCOXXX). 

Doação elo morro ele S. Bento aos frades Bentos, Iã90 (COOXXXI). 

Alvt~rá ele sLrcocssão ao posto de Gabri el Soares ele Souza, 1s'9o 

(OCOXXXII) . 

Fu~clação ela villa ele Oayrú. mt Bahia, 1590 (OCOXXXIII). ' ' 

Nomeação de D. Francisco rle Souza, para govemador do Brazil, 
no 1.0 de Dezembro de 1500 (COOXXXIV). I , 

Provedor da fazenda ele Pernambuco, 1590 (OCCXXXV). 

Nomeação ele s::n·gento-mór para servir · com D . Francisco ele 
Souza; 159 1 (CCOXXXVI). 

Ordem regia para a volta ela náo lJ7rca, 1591 (COCXXXVII). 

P rovisão que Sua Alteza mandou para se fazer avenças nos c1izi~ 

mos reaes, 1591 EOOCXXXVIIIr 



DAS ~[A'l'ERTA.S 

Nomcil~: i'ío de pro1reclo1' clns ril inas do B rnz il, 159 1 (OOOXXXIX). 

111anch JG! -rei ch r cmh3.rc::~,çf.ío c mautim~utos a G~briel Soares de 

Som-::-t, q ~ : c ,- ;ü a compista elo H.io de S. F rancisco, 159 1 

(OOCXL) . 

E stabelec imento f rD.ncez no Maranhão, 1594 (OOOXLI) . 

Doação d e torras nas A lagôa.s, lf.>9 1 (CCCX LII) . 

A povonção chs Aln.gôas, pede a Pcmambuco permissão para 
levantar pelourinho, 1591 (OOCXLIII) . 

No m c a ç [o ele p atrão da ribeira do Pernambuco, 159 1 
(OOOXLIV) . 

D. Francisco de Souo:a A:: ti:n') governador geral do Brazil, 15·9 1 

a J 602 (OOOXLV). 

O pi rata Thomaz Oavenclisk vem ao -Brazil, 1591 e 1592 

(OOOXLVI). 

D. Francisco de Sonza go i'Crn aclor elo Brazil t raz vinte homens 
pam r;e n se rviyo, 1592 (COOXLVII) . 

Nomeação de ouvidor p>~ ra o Brazil, 1592 (COOXLVIII) . 

Q ui11to governador el e Pemarubuco, 1592 (COOXLIX). 

Mercê ao li ceJ·Jciaclo Gaspa r do F igueiredo, J 592 (OOCL) 

Nom eação el e proyccl or dos defuntos, e resíduos elas partes elo . 
Brazil, 15 \1 2 (CCOLI). 

Nomeação el e feitor el as m inas ele forro do B razil, 1592 (OOCLII) 

Alvar5. ele nomeação de feitor e f errejros para as m inas ele ferro 
do Bmzil , J 5 92 (OOCUII) _ 

Mercê de uomc::tção de mei rinho do mar e proC ilra dor dos inclios 

forros da capitania ch l3ft1Jia, l 5::l2 (OCCLI Y). 

~ierc& do o·flicio de esc l'ivã:o da alfanclega ela Bahia, 1593 

(OOOLV) . 

D. F elippe de Mour:,:,, go 17crnaclor ele Pernambuco, 1593 

(COOLVI). 

Me1·cê üe nomeação d e prov ecló r da fazenda da cicbelG ele S. Se
b astião elo R.ió de Janeiro, 1503 (OCOLVII) . 

smr. D.!. oun. - 2 



ÍYIIÍ SU~DIAltiO 

Mercê elo ofilcio ele feitor e almoxarife ela ciclacle de S. Sebastião 
elo Rio de Janeiro, 1593 (OOOLVIII). 

Mercê elo o:ffic.io ele porteiro ela casa ela fazenda, contos e al
fanclega ela Bahia, 1593 (OOOLIX). 

Mercê cl ~ escrivão elo thesoureiro ela Bahia ele Todos os Santos, 
1593 (OOOLX). 

~fercê do offic.io ele procurador ela fazenda real rln. Bahia ele To-
dos os Santos, 1593 (CCCLXI). 

El-rei manda. Martim Carvalho ao Braz.i l, fazer avenças dos di
' reitos, qne lhe pertencem, 1593 (OCCLXII). 

niercê elo o:fficio ele guarda elo mar ela cidade ela. Bahia, 1593 
( CCCLXIII). 

lYiercê elo oillcio ele almoxa.rife elo armazem ela cidade elo Salva
dor ela Bahia, 1593 (OCOLXIV) . 

Os piratas Jayme I,ancastrc c Vernier chegam ao Braúl, 1504 
(CCCLXVJ. 

Fundação elos dons 11rimeiros conventos ele S. Francisco no B ra
zil, 1594 (CCOLXVI). 

Fnnclaçã:o ela villa ele Camamú (Bahia), 156 1 a 1.59 ,~ (COCLXVII). 

Os índios tamoyo3 clescripLoR pelo padre José de Anehieta, 1594 
( OOCLXVIII) . 

Instituição elo tribunal elo clesembargo elo paço, 1594 (CCOLXIX). 

Mercê ele escrivü:o dos contos elo Estado do Bra:úl, na Bahia ele 
Todos o:o Santos, 159<1 (COOLXX) . 

Santo Antonio de Argnim,.1595 (COCLXXI). 

Fundação elo mosteiTO ele S. Bento elo Rio ele Janeiro, 1596 
(COCLXXII). 

Fundação elo convento elo Carmo ele S. Paulo, 1594 (CCCLXXIII). 

Descoberta. elo Ceará, 1595 a 1608 (OOCLXXIV). 

Origem ela povoação ela cidade ele S. Matheus, 1596 (O OCLXXV). 

Manoel ele Mascarenhas Homem, govemaclor ele Pernambuco, 
1595 e 15DG. Funclação ela cidade elo Natal (Rio Grande elo 
Norte) (OCCLXXVI). 



DAS ~fA'fEIUA :; xnx 

Morte do jesuíta padre José ele Anchieta, 1597 (CCCLXXVII). 

No meação de capitão do forte que ora se faz em Pernambuco, 
1597 (CCCLXXVIII) . . 

Tratado de confirmação ela sesmaria a Antonio Cardoso de Barros 
das terras na capitania de Sergipe, 1597 (CÇCLXXIX). 

Peste honivel em Portugal, 1598 (CCCLXXX). 

Nomeação de sargento-mór para a capitania da Bahia, 1598 

(CCCLXXXI). 

Nomeação c1 e sa r gento - mó r para Pemambuco, 1598 

( CCCLXXXII) . 

R e c o m me n dação de El-rei, crntra os francezcs, 1598 

( CCCLXXXIII). 

Terremoto em Lisboa, 1598 (CCCLXXXIV). 

Nomeação de governador elo R io de Janeiro, 1598 (CCCLXXXV). 

F undação da Sé ou igreja de S. Sebastião, 1598 e 1599 

( CCCLXXXVI). 

Nomeação de commandantc do forte de S. Felippe, 1598 

(COCLXXXVII). 

Limites da cidade do Salndor da Bahia 1598 (CCCLXXXVIII) 

Doação e confirmação ele um parclieiro, e chãos na rna Direita a 
Pedro Arios ele Agnirre (Bahia), 1508 (CCCLXXXIX). 

Morte ele El-rei D. Felippe II, 159S (CCCLXL). 

Fundação da cidade do Natal, 1599 (COCLXLI). 

F undação do convento elo Carmo elo R io de Janeiro, 1508 

(CCCLXLII) 

Mercê de escrivão elo thesoureiro ela cidade do Salvador, 1598 

( CCCLXLIII) . 

Descoberta de minas de ferro em S. Paulo, 1598 e f undação da 
povoação das F urnas depoi~ Sorocaba (CCCLXLIV). 

Descoberta e povoação do Rio Grande do Norte, e fundação do 
forte dos B.eis Magos, 1599 (CCCLXLV). 



XX SUMHAJUO 

Alvará. ele 12 de Janeiro de 1399, recommenc1anc1o ao govema.clot· 
do Estado, empregue a Seuastião da Silva em qualquer o1Hcio 

(CCCLXLVIJ. 

Alvará ele com mando elo forte de Cabeclello, da. C:l]Ji l<lllia h Pa.
rahyba elo Norte, 1509. (OCCLXLVIJ) 

Descoberta elos campos do Rio Grande elo Snl, c introducção elos 
primeiros gados 11clles e funch:ção ela villa ela Lagnna, 15!)9 

( CCCLXL VIII). 

O Rio de Janeiro no fim elo secnlo XVI (Anno ele 1509) 

(CCCLXLIX) . 

Francisco de JYienclOIJÇa ele Vasconcellos, 1599 a 1602. (CD). 

1600~1700 

Fundação ela ermida de No~::sa. Scuhorn. cb Ajncln. do B.io de Ja,· 
nciro, 1600 (I) . 

Chega á Bahia o quarto bispo D. CoJ:!sta.ntino Ban·n.das, 1600 (Il) . 

Villa ele B. João ele Can.anéa, 1600 (III) . 

Salvador Corrêa cl~ Sá (o velho) embarca-se para Pern::tmbuco, 
1601 (IV). 

Confirmação elo aforamento elos salgados do Recife, feito pcl& 
cmnam de Olinc1a a Antonio de AlLnqnerque, 1601 (V ). 

Traslado ela carta que ee passou a D. Diogo, governador geral do 
Brazil, 1601: R 1602 (VI). 

Diogo Botelho, 1602 (VII). 

Diogo cl~ Menezes, 1608 (VIII) . 

Lourenço ela Veiga (IX). 

Manoel Tclles Barreto (X). 

D. Francisco ele Som~a (XI) . 



DAS liiATEl~UAS XX I 

É nomeado Martim 0orrêa ele Sá., governador elo Rio ele Janeiro, 
1602 (XII) . 

El-rei nom êa goYem aclor para a Parahyba elo Norte, 1603 (XIII) . 

O governo ela metropolc probibe a crccçiío de conrcntos de freiras 
no Brazil, 1603 (XIV) . 

'l,estrtmento de Jeronymo ele Albnquerqne, cnnlmclo elo primeiro 

clonatar io ele Pernambuco Duarte Coelh o (XV) . 

Descenclenci ~t ele Jeronymo ele All,Hlqn erque (XVI) . 

Providencias para a fabricação de ig rejas, 160-! (XVII) . 

Missão jesnitica elo Ibiapaba, 1607 (XVIII). 

P relazia clo ·Rio el e J ::w eiro, 1607 (XIX) . 

D. Diogo el e Menezes, nono governador geral, 1603 (XX) . 

Nascimento elo padre Anton io Vieira , l GOS (XXI). 

Fundação elo convent,o de Santo Antonio elo Rio ele Janeiro, 1608 

(XXII). 

Affonso ele Albuquerque toma posse elo governo elo Rio ele J a-
neiro, lGOS (XXlll). 

Crea.yão ele fregnezias, 1608 (XXIV). 

Comp uto ecclc ·iastico, 1609 (XXV). 

1.\Iartyrologio (XXVI) . 

Liberdade dos índios, 16.09 (XXVII). 

É prohibicla a fu ndação ele conventos uo Brazi l, 1609 (XXVIII). 

Creação _clo tribunnl ela Relação ch Ba.hia, 160!) (XXIX) . 

Computo ·ecclcsiastico, J G 10 (XXX). 

Martyrologi.o (XXXI) . 

Alexandre de Moura assume o governo de Pern::tmbuco, 1610 

(XXXII) . 

N aEce em Porto Calvo Domingos Fernandes Calabar, 1610 

(XXXIII). 

Itú, 1610 (](XXIV). 



X:I:U SUM~1AlUO 

Começo da povoação ele Santa Luzia elo N arte elas Alagôas e 
levautamento elos seus primeir0s . engenhos ele assucar, 161 O 

(XXXV). 

Computo ecclesiastico, 1611 (XXXVI). 

lVIartyrologio (XXXVII). 

Doação ele terrénos nas Alagôas e começo ela povoação ele Ma
ceió, 1611 (XXXVIII) . 

Villa de Santa Anna de lVIogy das Cruzes, 1611 (XXXIX). 

Fundação ela villa ele Santa Anna elo Mogy elas Crnzes, 1611 

(XL). -

Computo ecclesiastico, 1612 (anno bissexto) (XLI). 

Martyrologio (XLII). 

Primeiros religiosos que entraram no Maranhão, 1612 a 161 3 

(XLIII). 

Augmento da colonia franceza nó Maranhão e fnncla.ção ela cidade 

de S. Luiz, 1612 (XLIV). 

Hegimento para o quinto elo ouro, 1612 (XLV). 

Furiosa tempestade em Lisboa, 1612 (XLVI). 

Conquista elo rio Amazonas, 1CJ.2 (XLVII). 

F uncla<;ão elo Ceará, 1612 e JG13 (XLVIII). 

Qualidades ele lVIartim Soares Morenb (XLIX) . 

Decimo governador geral do Estado do Brazil, 161 3 a 1617 (L). 

Constantino Menelau, 1613 (LI). 

Comput.o ecclesiastico, l6JB (LII). 

Mútyrologio (LIII). 

Expulsão dos francezes elo Maranhão, 1613 e Hl14 (LIV). 

Computo ecclesiastico, 1614 (LV) . 

lVIartyrologio (L VI). 

Febre amarella no Maranhão, 1614 (LVII). 

Constantino Me11elau tmna conta elo governo elo Rio ele Janeiro 

o 



DAS >'IATERrAS xxrn 

em substituição a Affonso ele Albuquerque, 1613 a 1615. 

(LVIII). 

Fundação ela povoação ela 'l'utajá no Maranhão, 1614 (LIX) . 

Comri1lto ecclesiastico, i615 (LX). 

Martyrologio (LXI) . 

Vasco ele So uza Anuo e Pacheco, - goi·el'na Pernambuco, 1615. 

(LXII) . 

F undação ch povoação ele 9abo Frio, 16l5 (LXIII) . 

Crêa-se a prelazia elo Pom amb uco; 1015 (LXIV). 

Descoberta chs perolas e minas no Jl.[aranhiLo, 101-5 (LXV). 

J eronymo de Albuquerque toma o forte ele Itapary, no 1\iaranbã:o, 
1615 (LXVI). 

J eronymo de Albuquerque entrega o commanclo elas forças elo 
Maranhão a Alexandre ele Moura (LXVII). 

Computo ecclesiastico, 161G (LXVIII). 

lVIartyrologio (LXIX). 

F unelaçl'Lo ela cidade de Belém do Grão Pará o elo Maranhão, 1615 

(LXX ). 

Primeira fórma ele governo elo Grão Pará, 1016 (LXXI). 

Funelaçi.Lo elo mosteiro ele S . Bento ele Olinela, 16,16 (LXXII) . 

Ingratielí1o elo governo metropolitano com J eronymo ele Albtl-
querque (LXXIII). 

Computo ecclesiastico, 1617 (LXXIV). 

MalitJl·ologio (LXXV). 

D. Lu iz ele Souza toma posse elo govem o geral elo Estado 
(LXX. VI). 

Governadores ele Pernambuco, 1617 a 16:!1 (LXXVII) . 

R uy V ar. Pinto toma posse elo governo elo R io de Janeiro, 1620 

(LXXVIII). 

Howens notaveis ele Pernambuco, 1017 a 1621 (LXXIX) . 

Primeiro hospício ele Barbaclinhos no ParCt, 1617 (LXXX). 



XXIV 

Computo ccelesiastico, 1618 (LXXXI). 

Martyrológio L XXXII . 

Desordem no Pará, e morte de J eronymo ele Albuq~1erque Coelho, 
:Maraphão, 1618 e 161 9 (LXXXIII). 

Morte de D. Constantino Barradas, quarto bispo da Bahia, 1618. 

(LXXXIV). 

JYiar tim Corrêa el e S{L ó nomeado governador elo Rio de .T anoiro, 
1618, Francisco Fajn,rclo (LXXXV). 

Fundação elo ·convento de S. F rancisco tlc Sergip e elo Conde, 
(Bahia) , 161 8 (LXXXVI) 

Grande peste ele bexigas no Maraul1ão; 1618 e 1619 (L XXXVII). 

Oornpn to ecclcsiastico, 1619 (LXXXVIII) . 

JYhrtyrologio (LXXXIX). 

Privilegio aos senhores ele enge11h os, 1619 (XC). 

Ilha elas E nx?"das (Rio de Janei ro) foi doada ::ws religiosos elo 
Carmo, I619 (XCI). 

Fnnclação el a Orclem 'l'erccíra ele S. Francisco ela Penítencia elo 
R io ele Janeiro, 1G.JD (XOI1) . 

T erceiro capitão-m6r elo Pará, 161U (XCIII). 

Regimento para a ouvicloria elo Rio ele J aneiro, JGlD (XCIV). 

Quarto capitfto-mór do Pm·á, Hi1"9 (XCV). 

Compn'to ecclcsiastico, 1620 (bissexto) (XCVI). 

Mar tyrologio (XCVII)'. 

Augmento ela colonia elo Maranhão, 1620 (XCVIII) . 

Francisco Fajardo, govemaclor elo Rio de Janeiro, 1620 (XCD.;:i · 

Computo ecclesiastico, l 621 (C). 

JYiarty rologio (OI). 

Morte ele Fclippe III em Madritl , 1G2·t (CII). 

Secretario ele Estado de Felippo III (OIII). 

Retrospecto histoi-ico de 1598 a 1621 (CIVJ. 

o 



DAS MATERIAS XXV 

É nomeado Bento Maciel Parente para governar o Pará, 1621 a 
1622 (CV). 

Mathias ele AÚ)llquerq uc toma conta elo governo ele Pernambuco, 
1622 (CVI). 

Computo ecclesiastico, 1622 (CVII). 

J\hrtyrologio (CVIII). 

D . Diogo ele Mendonça Furtado, clecimo segundo governaclor 
geral elo Estado elo Brazil, 1622 a 1624 (CIX). 

O que se passou na Bahia com a vista ela esquadra hollancleza, 
1624 (CX) . 

A companhia occiclental hollancleza. prepara a armada para a con-
quista elo Brazil, e é a Bania tomada ele assalto, 1624 (CXI) . 

Quinto bispo ela Bahia D. Marcos Teixeira, 1622 (CXII) . 

Governo ela Parabyba elo N arte, 1622 (CXIII). 

Com1)uto ecclesiastico, 1623 (CXIV) . 

Martyrologio (CXV) . , 

É 01·eaclo o EHtado elo Maranhão e Grão Pará sepamelo elo governo 
geral elo Brazil, 1623 (CXVI). 

Roelrigo ele Mirancb Hemique, govemaelor elo Rio ele Janeiro, 
1683 (CXVII) . 

O Dr. Gregorio ele Mattos nasce na Bahia em 7 ele Abril ele 1028 

(CXVIII). 

Fundação elo convento elo Carmo elo Maranhão, 1624 (CXIX). 

Irmanclaele elo Santíssimo Sacramento elà Conceição ela Praia ela 
Bahia, 1623 (CXX) . 

A villa ele Itanhanhem passou a ser capital ela capitania ele S. Vi
cente ele 1624 a 1079 (CXXI). 

Computo ecclesiastico, 1624 anuo bissexto (CXXII). 

Igreja elo Corpo Santo e ele S. Pedro Gonçalves ela Bahia, 1620 a 
1624 (CXXIII). 

Comp11to ecclesial;ltico, 1624 (CXXIV). 

Marty1·ologio (CXXV). 

·' 1~ 1o 



XXVI SmGf.A.RIO 

Invasão hollandeza na Bahia de Todos os Santos no dia 10 de 
Maio ele 1624, (OX:X,VI) . 

André Dias Ferreira, toma posse elo gov;erno ele Pernambtwo, 
1624 (OXXVII). 

Mandam-se avisos ~ Pernambuco e a Portugal ela tomada da 
Bahia, 1624 (OXXVIII). 

Dá-se pressa para mandar socc9rros a Bahia, 1624 (OXXIX) . 

Os hollanclezes se fortificam na cidade ela Bahia, 1624 (CXXX). 

Donativos ele dinheiro para se apromptar a armada ele P ortugaf 
contra os hollandezes, Hi 24 (C XXXI) . 

'l'ransacy_ões que se fizeram com a capitania elo E pirita Santo, 
1624 (CXXXII). 

Computo ecclesiastico, 1625 (OXXXIII). 

Martp:ologio (CXXX_IV). 

Morte ele Von Dorth, 1624 (OXXV). 

Mathias de Albuquerque chega a Bahia, 1625 (CXXXVI). 

Restauração da Bahia, 1624 (CXXXVII) . 
' 

Sai a armada ele Lisboa para a Bahia em 22 ele Novembro ele 1624 

e chega a Bahia uo dia 1.• de Abril ele J 6~5 (1) (OXXXVIII). 

Sitiados e apertados os hollandezes se rendem no dia 28 de Abril 
ele 162-5 (OXXXIX). 

Francisco ele Aguiar Coutinho toma posse da capitania elo Espí

rito Santo e os hollanclezes dão desembarque nella em 1625 
(CXL) . . 

Nasce João Rodrigues Adorno, na Bahia, 1624 (OXLI). 

A nobreza ele Portugal se a1)resenta espontaneamente para seguir 

em clefeza da Bahia, 1625 (CXLII). 

Os casados que partiram para a Bahia (CXLIII). 

(1} A annada de Castella commamlrtcla por D. Fmclique ele Toloüo 
Osorio sahiu a-14 ele Janeiro de 1G2õ. 



DAS l\IA'l.'ERIAS XXVII 

Fidalgos solteiros que embarcaram para a resta mação da Bahia. 
(C XLIV). 

Capitulação e ·entrega ela cidade elo Salvador, 1625 (CXLV). 

Entrada do nosso exercito na cidade elo Salvador no dia 1.0 ele 
Maio ele 1625 (CXLVI) . I' 

O senado da camara ela Bahia começa a commemorar o anniver
sario da expulsão dos hollandezes, 1625 a 1828 (O XLVII) . 

Os hollanclezes acommettem a capitania elo Espírito Santo, 
1625 (OXLVIII). 

Retira-se a esquadra pqrtugneza e hespanhola ela Bahi<t para a 
Europa, 1625, (CXLIX) . 

Expulsão elos hollanelezes cb Bahia e gov~rno de D . Francisco 

Rolim ele Moura, 1625 (OL) . 

O governador ge1.:_al D. Diogo Luiz de Oliveira, 1625 (CLI)o 

Volta Aéb:ião fatrid a Bahia, 1625 (OLIT). 

Segunda fórma de govemo elo Grão Pará, 1626 (CLIH) . 

Computo ecclesiastico, 1626 (OLIV) o 

l\iartyrologio (CLV). 

Oitavo capi.tiio-mór elo Pará, Manoel de Souza cl'Eça, 1626 

(CLVI) o 

Decimo qlünto governador geml ela Bahia D. Diogo Luiz de 
Oliveira, 1626 (OLVIT)o 

Governo elo l\Iaraubão e do Pará, 1626 (ÓLVIII). 

Matrimonio dos índios e destruição ela villa ele Guaíra, 1626 a 
1G3 1 (CLIX) o 

Elevação ela villa Fonnosa, Pernambuco, 1627 (CLX). 

Compu to ecclesiastico, 1627 (CLXI) .. 

Mar tyrologio ( CLXII) o 

Serinb aem ou vil1a Formosa, 1627 (CLXITI). 

Decimo qLúnto govemador geral D. Diogo Luiz de Oliveira, 
conde de Mira.nc1a, 1627 (CLXIV). 



XXVIII SUMMARIO 

Povoadores primitivos ele Campos e lVIacahé, Rio ele Janeiro, 
1627 (CLXV). 

Serinhaem (meu prato) 1627 (OLXVI). 

Fortaleza ela Sant'a Cruz, Pernambuco, 1631 (CLXVII). 

Forte ele Nazareth;Pernambuco, (OLXVIII) . 

Computo ecclesiastico, 1628, bissexto, (CLXIX) . 

l\1artyrologio (OLXX). 

O sexto bispo elo Brazil, 1629 (OLXXI). 

Chega a Pernambuco l'.1athias ele Albuquerque, 1629 (CLXXII); 

l\'Lartim Coneia ele Sá govem~clor elo H.io ele Janeiro, 1629 
(CLXXIII). 

Cornpnto ecclesiastico, 1629 (CLXXIV). 

Martyrologio (CLXXV). 

J:viartirn ele Sá e;onvic1a os moradores ela Ilha Grande á defcza ela 
patria, 1029 (CLXXVI). 

O nono capitão-mór do Pará. Chega á Pernambuco a noticia ele 
nova invasão hollancleza, 1620 (CLXXVII). 

Duarte Coneia Vasqueanes govei·na o Rio de Janeiro, 1620 

( CLXXVIII) . 

D. José de Alarcão, bispo do Rio ele Janeiro, benze o gnmc1e 
Rino elo convento ele Santo Antonio, 1630 (CLXXIX) . 

. , 
Igreja ela Palma ela Bahia, 1630 (CLXXX). , 

Computo ecclesiaetico, 1630 (1) (CLXXXI). 

Martyrologio (CLXXXII) . . 

(1) 'rodos os historiadores dão a entnida dos holl:mdezes em Pemam
lmco em 1630 a excepção de Fr. :i\1a,noel Calado, no seu Vale•roso úwicleno, 
que no livro 1.upag. 1l dá em 1631; mas tanto elle como o Oasflrioto L7t
s·itcono concordam em que o fReto aconteceu em um sabbado 16 de Feve
reiro. Prova·se que o 1G ele Fevereho calüu em um S[l,bbado no anno 
ele 1630. Convem tambcm dizer, que a invaSltO hollandeza, deu·se quando 
Pernambuco festejava o nascimento do pl'incipe D. Baltazar, que nascêra 
a 17 de Outubro ele 1629. 



SUilliARIO XXIX 

Invasão hollandeza em Pernambuco, 1630 (CLXXXill). 

Serviços prestados pelos jusuitas na invasão dos hollanelezes em 
Pernambuco, 1630 (CLXXXIV) . 

Medonho terremoto na ilba de S. Miguel, 1630 (CLXXXV). 

Regimento do ouvidor geral das capitanias do Sul, 1630 

(CLXXXVI). 

Incendio do mosteiro d'l S. Bento do Rio de Janeiro (CLXXXVII): 

Começo da guena contra os l10llandezes, 1630 (CLXXXVIII) . 

Decimo capitão-mór do Pará, 1630 (OLXXXIX). 

Undecimo capitão-mór elo Pará, 1G30 (CXC). 

Computo ecclesiastico, 1631 (CXOI). 

Martyrologio (CXCII) . 

Combate naval, incenclio de Olinda e passagem de Domingos 
Fernandes Calabar, para os hollanclezes, 1631 (OXOIII). 

F01'te do B1·um ou de Perreril, 1631 (CXCIV). 

Chega o conde de Bagnuolo á Pernambuco, 1631 (CXCV). 

Computo ecclesiastico, 1632, bissexto, (CXCVI). 

Martyrologio (CXCVII). 

l\Iorte elo coronelhollandez Lourenço Reimback, 1632 (OXCVIII). 

Providencias geraes, 1332 (CXOIX). 

Ataque do forte elo Rio Formoso, 1633 (CC). 

E' atacado o arraial elo Bom Jesus e ilha ele Itamaracá, 1632 

(OCI). 

Incenclio ela povoação ele lVImibeca, 1633 (CCIT) . 

Duoclecimo capitão·m6r elo Grão Pará, 1633 (OCIII). 

Cobardia de D. Antonio "'licencio Sanfclice, conde de Bagnuolo 
1633 (OCIV). 

Morte ele Mar tiro de Sá, goveruador do Rio de Janeiro. Batalha 

c victoria elo arraial elo Bom Jesus, em Pernambuco, 1633 

(CCY). 



XXX D.AS 1IATERI.AS 

Incenclio das Alagoas e morte do capitão Filgueiras, 1633 

(OOVI). 

Oa]Jitania elo Oametá, 1633 (COVIl) . 

Computo ecclesiastico, 1633 (OOVIII). 

lYiartyrologio (OOIX). 

Alagôas é o theatro Ja guerra contra os hollanclezes, 1633 

(OOX). 

Triumpho de D. A . Felippe Camarão sobre os 'hollanclezes, 1633 

(OOXI). 

Roclrigo ele Miranda Henrique é nomeado govemaclor elo Rio ele 
Janeiro, 1633 (OOXII). 

Computo ecclesiastico, 1634 (OOXIII) . 

lYiartyrologio (OOXIV) . ' . 

Decimo terceiro capitão-mór elo Pará, 16 34 (OOXV). 

Brazileiras casadas com hollanclezes, 1634 a 1653 (OCXVI) . 

Conquista ela Parahyba, e fuga ele Bagnuolo, 1634 (OOXVII). 

Hospício elos capuchiiíhos depois palacio episcopal elo Rio ele J a-
neiro, 1634 (OOXVIII). . . 

O general Segismunclo occupa lVIuribeca e S. Lourenço, 1635 

(OOXIX) . 

O Rio Grancle elo Norte e outros lugares cahe1~1 em poder elos 
hollanclezes, 1634 (OOXX). 

D. Pedro ela Silva Sampaio; setimo bispo ela Bahia,· chega a sua 
diocese, -1634 (OOXXI) . 

Oonifjuto ecclesiastico, 1635 (OOXXII). 

lVIartyrologio (OOXXIII). 

lYiorre em combate Estevão Velho, 1635 ('OOXXIV). 

A cidade ele Olincla e o Recife ficam abandonada~, 1635 

(OOXXV). 

São enforcados clous trahiclores, 1635 (OOXXVI) . 

Capituh~9ões, 1635 (OOXXVII). 



DAS MA'rERIAS XXXI 

Creação da villa de Cametá, Pará, 1635 (COXXVIII). 

Mathias de Albuquerque, retira-se para as Alagôat, 1635 

(OCXXIX) . 

Morte ele Oalabar, 1635 (CCXXX). 

Mathi?.s ele Albuquexquc retira-se para :ts Alagôas, e antes ele se 
retirar para a E uropa eleva as Alagôas, P orto Calvo e o Pe
nedo a categoria ele vi ll :c'' , 1G35· (CCXXXI). 

Matbias ele Albuquerqu e é substituído por D . Luiz Rojas, 163ti 

(QOXXXII) . 

Devassa em Porto Calvo, 1635 (CCXXXIII) . 

Chega a esqnaelra hespalQ]w b {L .Tarag uá c ~d:athi:ts ele Albnquerque 
retira-se para a E uropa, 1635 (CCXXXIV). 

Porto Calvo, Alagôas e o Penedo são erectos em villas, l635 

OCXXXV) . 

Ordem Terceira ele S. F rancisco r1 it Pm1itcncia da Bahia, 10 35 

'(CC X X XVI). 

D. Pedro Luiz da Silva, t oma posse do govemo geral elo E stado 
do BraziL Gons trucção dos for tes do B arualho, 1635 

(CCXXXVII). 

Computo ecclesiastico, bissexto, 1036 (OCXXXVIII). 

Martyrologio (CCXXXIK) . 

D ecimo qu2, 'to capitão-mór do P ará, 1636 (CCXL) . 

Batalha na mata do Rolo e morte ele Rojas, 163 6 (OCXLI). 

Queima de tres engenhos, 1636 (CCXLII). 

Batalha na mata Redonda, 1636 (CCXLIII) . 

O conde de Bagnuolo vai tomar posição em Porto Calvo, 1636 

(CC XLIV). 

Capitania das terras elo Cabo do Norte, 1636 (CCXLV). 

Galardão a Felippe Antonio Camarão, 1636 (CCXLVI). 

Morte do primeiro governador geral do Estado elo Maranhão e 
Grão Pará, 1636 (CCX LVII). 

Segundo governador elo Maranhã·o, interino, 1630 (CCXLVIII) . 



XXXII SU~ThiARIO 

Fundação elo convento ele S. Francisco elas Alaggas, 1636 

. (-CQ~PX) . 
.. _. -'t. 

Fundação ela ordem terceira elo Carmo ela Bahia, 1636 (CCL). 

ExploTação elo rio Amazonas por Pedro Teixeira, 1636 (CCLI). 

O conde ele Nassau chegon ao Recife no dia 23 ele Janeiro 
ele 1637, com clous mil e setecentos homens (CCLII). 

Computo ecclesiastico, 1637 (COLHI). 

Martyrologio ( CCI,IV) . 

Chega ao Recife o conde João Mauricio ele Nassau, 1637 

(CCLV). 

In cenclio ele Porto Calvo e fn ga elo conde ele Bagnuolo, lG37 

(CCLVI). 

A ciclacle ele Sergipe foi queimada pelos hollanclezes em 1637 

(CCLVII). 

O conde ele Nassau persegue .ao conde ele Bagnuolo, 1637 

(CCLVIII). 

Batalha elo dia 18 ele Fevereiro, junto ao rio Camanclitnba, 1637 

(CCLIX). 

Mortos no combate elo dia 18 ele F'evereiro ele 1637 (CCLX). 

P rodígios ele valor na batalha ele 18 ele F'evereiro ele 163'1 em 
Porto Calvo, 1637 a 1700 (CCLXI). 

Salvador Corrêa de Sá e Benevides, entra no governo elo Rio ele 
Janeiro, 1637 (CCLXII). 

As contestações · sobre Ü~?,yenna f::tzem clesapparccer o padrão ele 
Hespanha e Portugal para a divisa clq territorio, 1637 

(CCLXIII). 

Invasão hollanc1eza no Ceará e Maranhão, 1637 (CCLXIV). 

Computo ecclesiastico, 1638 (CCLXV). 

O conde de N assan reeclifica a cidade ele O linda, 16 38 (CCLXVI). 

Governadores elo Maranhão e Grão Pará, 1638 (COLXVII). 

O conde ele Nassau vai atacar a Bahia, 1638 (CCLXVIII) . 

Premio a Gregorio Teixeira, 16 38 (OCI~XIX) . 



DAS liiA'rERIAS XXXJ!I 

Extracto de uma carta inedit:t, elo chronista Simão de V ascon
Úellos, remetticla da Bahia para Lisboa, 1638 (CCLXX·). 

Med0nha praga ele gafanhotos em Lisboa, 1639 (CCLXXI) . 

Pedro Teixeira volta ele sna viagem pelo rio Amazonas, 1:639 

(CCLXXII). 

O inti·epiclo Henrique Dias é confirmado no posto ele governador 
elos home:rs pretos, 1639 (CCLXX,III). 

Premiaêllos por seu valor na defeza da cidacle elo Salvador, 1639 

. (CCLXXIV). 

Vantagem elo _cap itão Bartholomeu Machado, 1639 (OOL :· -v). 

Vantagem do conde de Bagnuolo, 1639 (COLXXVI). 

Chega a B~hia uma g rande armada vinda ele Portugal, Hl39 

(CCLXXVII) . ' 

Computo ecclesiastico., bissexto, 1640 (COLXXVIII). 
' 

Combates navaes entre as esquadras brazileira e holhmd:eza, 16,10 

(CCLXXIXJ 

O Brazil é elevado a categoria de vice-reinado, 1640 (OCLXXX). 

Instituição da procissão de Cinza no R io ele Janeiro, 1640 

(COLXXXI). , 
~ 

Carta r egia a respeito do tratamento e governo dos índios, 1640 

(COLXXXII). 

Secretarias ele estado de D. Filippe IV, 1640 (COLXXXIII) . 

Secretarias ele estado ele .F ilippe III (OCLXXXIV). 

Seoretarios ele estado de Filippe IV (CCLXXXV). 

Expulsão dos jesnitas ele S. Paulo, 1640 (OCLXXXVI). 

Revolução ele Portugal elo L" ele Dezembro de 16·10, e elevação da 
casa ele Bragança ao throno portugnez, na peEsoa do duque de 
Bragança no dia 1.§ do mesmo mez ele Dezembro de 1640 

( OCLXXXVII) . 

Causas da revolução de Portugal que occasionaram a revolução ' 
do 1.0 ele Dezembro de 1640 (CCLXXXVIII). 

SUM. DA Clll\. - 3 



XXXIV SUMMAIUO 

Principaes compiracl:ores para a restauração de Portugal ele 1640 

(CC LXXXIX) . 

Creação elo bispaclo elo Rio de Janeiro, 1640 (COXO) . 

Fim da republica militar de S. Paulo, e acclamação da realeza na 
pessoa de Amador B neuo da Ribeira e reconhecimento ela sobe
rania magestatica elo duque ele Brag:1.nça D. João IV, 1640 

(OOXOI). 

Oontiuúa a g uerra contra os hollanclezes . .Invasão do Maranhão, 
1640 (OCXOII). 

A capitania elo Espírito Santo é novamente invadida pelos hol
land ezes em 1640 (OOXOIII) . 

Mudança da povoação ela capital de Sergipe ele El-Rei pelos hol
landezes; 1640 (OOXOIV). 

Computo eccksiastico, 16 41 (OOXOV). 

E' preso na Bahia o primeiro vic~-rei marquez ele Montai vão, 16 -H 

(OOXOVI). 

Conjuração tramada em Lisboa que t erminou em prisões e depor-
t ações, 164 1 (OCXOVII). 

Invasão elo Maranhão pelos hollanelezes, 164 1 (OOXCVIII). 

Recommencla-se a cultura do anil, 16 42 (OOXOIX) . 

El-rei · desapprova a prisão elo primeiro vice-rei marquez ele Mon
talvão, 1642 (000). 

A ilha de Santa Oathariná, conforme o testemunho de Thomaz An
tonio de Villa Nova Portug:ü (OOOI). 

Antonio T elles da Silva, decimo nono governador ela Bahia, 16 42 

a 16 47 (OCOII). 

A capitania de S. Paulo presta juramento ele obediencia a E l-rei 
D . João IV; 164-2 (CCCIII). 

Heroismo de D. Clara, Pernambuco, 16 42 (COOIV) . 

111ortifera epidei:nia no norte do Brazil, 1()42 (OCCV). 

O governador geral elo Brazil consegue treguas com os holl!'tu.
clezes, J 642 (OOOVI). 



DAS ni A'l'ERUS XX:\."Y 

O conde ele N assau entrega o governo aos membros do conselho 
supreme do Recife, 1643 (CCCVII). 

Luiz Barbalho Bezerra, 1643 (CCCVIII). 

Quarto governador do Maranhão, 1643 (CCCIX). 

Creação do tribunal do conselho ele guerra em Lisboa, 1643 

(CCCX). 

Computo ecclesiastico, bissexto, 1641 (OCCXI) . 

:Martyrologio (CCCXII) . 

Caracter de J oão Mauricio conde de N assau, 16H (CCCXI~I) . 
,I 

Mathias de Albuquerque é elevado a conde de Alegrete, 1G4A. 

(CCOXIV). 

Recmdencia da guerra contra os hollanc1ezes, 164 ,1 (CCCXV). 

F rancisco de Souto Maior, govern ador do R io de J aneiro, 1G44 

(CCCXVI). 

D narte Corrêa Vasqueanes, governador el o Rio de Janeiro, 1644 

(CCC.XVII). 

Salvador de Brito Pereira e Antoniu Galvão (CCCXVIII). 

S. Gonçalo, e Neves, em Nictheroy, 1645 (CCCXIX). 

E ' acclamado J oão Fe:rnancles Vieira chefe da conspiração. Co
meço da guerra 13 de J unho de 11145 cccexx). 

O padre F rancisco Falcão constituiu-se chefe do clero Peruam
bucano, 1645 (CCCXXil:). 

Memoria da restf1nração da villa do P enedo, 1645 (CCCXXII) . 

D. Anna Paes, viuv:1 de Pedro Corrêa da Silva (OCÇXXIII). 

Acontecimentos do mez de Julho de 1645 (CCCXXI V). 

Acontecimentos do mez de Agosto ele 1645, batalha elas 11abocas 
ganha por João Fernande~ Vieira (CCCXXV). 

Batalha do engenho da Varzea em Pernambuco, 1645 (CCCXXVI). 

Grande peste em Pernambuco, 1645 (CCCXXVII). 

Acontecimentos elo mez de Outubro de 16,15 (CCCXXVIIli). 



SUi\lliA~UO 

Fundação ela igreja ele S. Francisco elo Piabnssú,. .Alagôas, 
1645 (COOXXIX) . 

Acontecimentos do mez de Dezembro ele 1645 (OOCXXX). 

Descripção topographica das Alagôas e Pernambuco, conforme a 
planta de Barlens, 1645 (COCXXXI). , 

I 

Topographia das Alagôas a começar do rio S. Francisco 
(COOXXXII). · 

Fundação da villa ,de Taubaté, 1i3 45 (CCCXXXIII). 

Matança dos brazileiros no. Rio Grande do N arte, J 645 

(CCOXXXIV). 

Incenc1io dos canaviaes em Pernambuco, 1645 (COCXXXY). 

Igreja da Ordem Terceira de S. Fr&ncisco ela Penitencia 
(OCO XXXVI). 

Acontecimentos do mez de Janeiro, e conclusão çl a fortaleza do 
Bom Jesus chamada Arraial .Novo, 1646 (CCOXXXVIIJ. 

Acontecimentos do mez de Fevereiro de 1646 (OCCXXXVIII). 

Acontecimentos dos mezes ele Março, Abril, Maio e· J unho de 
1646 (OCOXXX:IX ). 

Feliciano Coelho de Carvalho toma posse do governo do Ma
ranhão (COCXL). 

E l-rei D. João IV nã:o se 'interyssava pelos negocios de Per
nambuco, 1646 (COCXLI). 

As mulheres de S. Lourenço de Tijucnpapo fazem milagres de 

valor contra os hollande"ies, 16 46 (CCOXLII). 

Acontecimentos elo mez ele Julho, tomada de Itamaracá, e tenta
tiva de assassiiDato de João Fernandes Vieira., 1646 (CCOXLIII). 

Oheg~ ao Recife ela Holbncla no mez de Julho, o general Segis

mundo Yan Scop1, 16·1 6 (CÓOXLIV) . 

Segismnndo ataca a cidade de Olincla e é batido, 1646 (OCOXLV) . 

A universic1,ac1 e ele Coimbra jura defender a Conceição Immaculacla 
de Maria Santissirr:ta, 1646 (OCCXLVI). 



DAS :I.UTERllS XXXVII 

E' saqueiada a povoação da J·angada, mas são batidos os fla
mengos, 1646 (CCCXL VII). 

·Saque malogrado· c1a villa do Penedo, 1646 (COOXLVIII) . 

D. João IV receioso que o principado do Brazil proclamasse a sua 
independencia nomeou Francisco Barreto de Menezes para 
chefe do exercito p~rnambucano, 1647 (COCXLIX). 

C1·ea.ção ele freguezias, 1647 (OOCL) . 

Separação da Custoelia Íl'anciscana elo Brazil ela ele Portugal, 
1647 (COOLI). 

A província franciscana elo Brazil é elivielicla em duas, no dia 15 

clé Março de 1687 (COOLII) . . ' 
Míssões que lhe :ficaram (CCCLIII). 

O reconhecimento da província da repartição elo sul com o titulo 
de N. S ., ela Conceição, foi no anuo de 1675, e os seus conventos 
foram fundados (COOLIV) . , 

Falta de viveres no exercito brazileiro em Pernambuco~ 1647 

(COOLV). 
Elevação elo Erazil a principado, 1647 (OCULVI) . 

Os hollandezes tentam de novo invadir a Bahia; 1647 (CCCLVII). 

Chega a Bahia uma esquadra de Lisboa, 16<17 (CCCLVIII) . 

Carta ele levantamento ele homenagem elo governador do Brazil, 
1647 (CCOLIX). 

O general l.JolJandez volta da Bahia para .Pernambuco, 1647 
(OCCJ.,X). 

Descobrimento dr,s minas do rio Aguarico on do Omo, 1647 
(COQLXI) . 

Os hollanc1ezes praticam grancles crneic1ac1es na Parahyba, 1MS 

(CCCLXII) . 

Mortecinio na casa forte dos hollandezes na Parahyba, 1648 
( OCCLXIII) . 

Batalha dos Guarara.pes no dia 19 de .Abril de 1648 (COULXIV) . 



XXXVIII smiMAIUO 

Os pernambucanos mandam a Bahia comprimentar a Antonio 
T elles de Menezes, 16,18 (COCL:XV). 

Creação ele freguezia, 1648, Bahia (CCCL:XVI). 

Fome no R ecife e manda-se um expresso á Lisboa, 1648 

(CCCLXVII). 

Os hollanclezes continuam a so:ffrer derrotas; 1648 (CCCLXVIII) . 

Morte cl0 capitão-mór, D. Antonio Filippe Camarão, 164.8 
(CCCLXIX). 

Segismundo vai elo Recife saqueiar a Bahia, 1648 (OCCL:XX). 

lVIemoria ela batalha dos Guararapcs, 1648 (CCOL:XXI). 

Paranaguá, 1648 (CCCLXXII). 

Nascimento e caracter ele D. Antonio Filippe Camarão (Poty) 
(CCCLX:XIII). 

Sexto govemaclor elo Maranhão, 1.649 (CCCLXXIV) . 

Segunda batalL a elos Guararap.es, 1649 (CCCL:XXV). 

A c amara elo Rio ele Janeiro fixa o preço elos generos alimenticiofl, 
16{9 (COCLXXVI). 

Crea-se em Lisboa a companhia do commercio elo Brazil, 1640 

(CCOLXXVII). 

Convento ele Paraguassú, Bahia, 1649 (CCCL:X:XVIII). 

Governador elo JIIIaranhiLo, 1040 (COOL:X:XI:X). 

Computo ·ecclesiastico, 1650 (COCL:X:X:X). 

Martyrologio (COCLX:XXI) . 

Regimento elas milicias do Brazil, 1050 (OOOLXXXII) . 

Pernambuco é abandonado pela côrte ele Pottnga1, 1650 

( CCOLXX:XIII). 

João Rodrigues de Vasconcellos e Souza, conde ele Oastello 
lVIelhor, toma posse d0 governo geral do Brazil, 1650 

(CC O LXXXIV). 

D . João IV abandona P emambuco, 16 51 (OOCLXXXV). 

Computo ecclesiastico, 1G5 1 (OCOLXXXVI). 



DAS }.fA'rEIUAS XXXIX 

Martyrologio (CCCLXXXVII) . 

Continua a guerra contra os holhtudezes, 1651 (CCCLXXXVIII). 

Fundação ela povoação ele Guaratiuguetá, 1651 (CCCLXXxiX). 

Primeiros povoadores ela ilha ele Santa Catharinr., 1651 (CCCXO). 

Computo ecclesiastico, 1652 bissexto (OOOXOI). 

Martyrologio (COOXCII). 

Creação ele freguezias, Ba-hia, 1552 (OOOXCIII). 

Morte do marquez ele Montalvão, i652 (COCXOIV) . 

D. Luiz ele Almeida Portugal, governador do Rio de Janeiro, 16l52 

(OCOXOV) . 

Su}Jprime-se o governo geral elo Maranhão, 1652 (CCOXOVI) . 

Nova 01·eação do tribunal da relação da Bahia, 1652 (OCCXOVII). 

Os hollandezes são ainda derrotados no Rio Grande elo Norte, 
1652 (OOCX.OVIII). 

Fundação ela villa de Jacarehy, 1652 (CCOXOiX) . 

Computo ecclesiastico, 1653 (OD). 

Martíyrologio (CDI) . 

Morte do jesuíta padre João de Almeida, 1653 (CDII.) 

Acontecimento do am10 de 1653 (CDIII) . 

Fundação da igreja da ordem terceira de S. Francisco elo Rio de 

Janeiro, 1653 (CDIV). 

Computo ecclesiastico, 1654 (CDV) . 

Ma1~tyrologio (ODVI). 

Estado da fazenda real na Bahia, 1654 (ODVII) . 

Terminação da guerra hollandezn. em Pernambuco, 1654 (ODVIII). 

Integra da capitulação hollandeza e brazileira, 165•! (CDIX). 

Convento de S. Francisco de Cayrú, 1654, Bahia (CDX) . 

Conde de Attouguia governador geral do Estado elo Brazil, 1554 
(CDXI). . 



XL SIDruARIO 

Carta elo conde de .Attouguia sóbre as promess,as que se fez ao 
hollandez Theodoro Hohstraten, 1654 (CDXII) . 

O 'conde de .Attouguia pede as rendas elo bispado para as obras 
ela Sé ela Bahia, 1654 (CDXIII). 

São premiados os que combateram contra os hollaudezes em PeJ.: 
nambuco, 1054 (ODXIV) . 

O conde ele .Attouguia informa sobre a condncta elo cabido ela 
Sé da Bahia ,1654- (CDXV) . 

Fundação ele Curitiba, 1654 (CDXVI) . 

Estabelecimento na Bahia ela festa ela restauração ele Pernam
buco elo poder elos hollandezes, 1654 (CDXVII) . 

São de novo reunidas as duas capitanias elo Maranhão e Pará, 

1654 (CDXVIII). 

Estabelecimento ela Junta ele Missões no Maranhão, 16 54 
(CDXIX) . 

Pernambuco começa a ser governado por capitães gencraes, H:l54 

(CDXX) . 

O capitão-m6r ;Ciüchorro toma posse do governo elo Pará, 1654 

(CDXXI). 

Computo ecçlesiastico, 1655 (CDXXII) . 

Martyrologio (CDXXIII). 

,Creação ele freguezia, 1655 (CDXXIV) . 

Carta elo conde ele :A.ttouguia á el-rei sobre a artilharia que os 
hollandezes deixaram em Pernambuco, 1655 (CDXXV). 

Carta do conde ele .Attouguia á el-rei sobre o provimento dos 
postos militares elo exercito ele Pernambuco, 1655 (CDXXVI). 

Carta lJara sua magestaele sobre o navio que se tomOLl aos hol-
lanclezes, 1655 (CDXXVII). 

Quarta fórma ele governo elo Grão Pará, 1655 (CDXXVIII). 

Computo ecclesiastico, 1650, bissexto (CDXXIX). 

l\1artyrologio (CDXXX). 

Fundação ela povoação ele J uncliahy, S. Paulo, 1656 (CDXXXI). 



DAS MA'l'EIUAS XLl 

Carta do conde de Attouguia li El-rei, sobre os merecimentos do 
desembargador Simão Ahres de la Penha Deus dará, 1656 

(ODXXXII). 

André Vichl ele Negreiros governador de Pernambuco, 1656 

(CDXXXIII). 

Os frades capnchos francczcs chega.m a Pernambuco, 1656 

(ODXXXIV). 

Morte de El-rei D. João IV, 1656 (CDXXXV). 

Filhos que teve de D. Luiza de Gusmíio filha elo duque de Medina 
Siclonia (CDXXXVI). 

Governo ela regencia de D. Luiza ele Gusmão, 1656 (CDXXXVII). 

Computo ecclesiastico, 1657 (CDXXXVIII). 

11'lartyrologio (CDXXXIX). 

Guarating netá., 1657 (CDXL). 

Carta ele Francisco Barreto á El-rei a respeito ela mudança ela 
séêle do governo de Pernambuco, 1657 (CDXLI) . 

Carta de Francisco Barreto li E l-rei commnnicanelo-lhe ter to
mado posse elo govemo do Estado, 1657 (ODXLII). 

Carta ele Francisco Barreto a sua magestaele acerca de lJaver 
entl'egne o govemo cl~ Pernambuco a André Viclal ele N e
greiros, LG 57 (CDXLIII). 

Scparaç1Lo ela província f ranciscana, 1657 (CDXLIV). 

Thomé Correia ele Alvarenga, governador elo Rio ele Janeiro, 
}657 (ODXLV). 

Francisco Baneto ele Menezes, governador geral do ·Brazil, 1657 

(CDXLVI). 

Computo ecclesiastico, 1658 (CDXLVII). 

1\:brtyrologio (CDXLVIU). 

Carta de Francisco Barreto á El-rei sobre Hunriqee Dias, 1658 

(CDXLIX). 

P relazia do Rio de Janeiro, 1658 (CDL). 



XLII SLniMA.RIO 

D. Pedro de lVIello é nomeac1o oitavo governador do M:a.ranhão, 
1658 (CDLÍ). 

Computo ecclesiastico, 1659 (CDLII). 

lVIar tp·olog io (CDLIII) . 

O padre Antonio V ieira restabelece á paz entre os in clios tle 
Maraj6 e os colonos portuguezes, 1659 (ODLIV). 

Mudança do padroeiro cb ciclacle elo R io de J aueiro para a igreja 
de S. Josú, 1659 (CDLV). 

Primeiro capitulo f ranciscano na Bahia, 165 9 (CDLVI). 

Carta de Francisco Barreto á E l-rei, acerca do governador de 
Pernambuco André Viclal de Negreiros, 16.59 (CDLVII). 

Separação· do governo do Rio de J aneiro, independente do da 
Bahia, 1650 (CDLVIII). 

Bando em S. Pan1o (CDLIX). 

Causa das indisposições contm o governador Benevides (CDLX). 

Sublevação elos paulistas (CDLXI). 

Bando publicado no dia 15 ele Novembro ele 1660 (CDLXU). 

Devassas que se abriram (CDLXIII). 

:M:ancb que Agostinho Barbalho continue no governo e a camara 
o admitte (ODLXIV). 

Computo eccles iastico, 1660, bissexto (CDLXV). 

lVIartyrologio (ODLXVI). 

Os jesuítas por uma composiçfto concluirnm a demanda com a 
santa casa da misericorclia da Bahia, 1660 (CDLXVII). 

. . 
Fundação da igreja de S. Pecln Velho, Bahia, 1660 a 1670 

(CDLXVIII). 

Computo ecclesiastico, 166 1 (CDLXI X). 

:M:artyrologio (CDLXX). 

Terceiro governador e capitão geneml de Pernambuco, 166 1 

(CDLXXI). 

lVIotim no Maranhão e no Pará contra os jesuítas e prisüo elo 

padre Antonio Vieira, 1661 (CDLXXII). 



D.AS MA'l'ERI.AS XLTIJ 

Caracter elo mestre ele campo Henrique Dias, 166 1 (CDLXXIII). 

P az definitiva entre a Hollanela e Portugn1, 166 1 (CDL XXI V). 

Computo ecclesiastico, 1662 (CDLXXV). 

1\ía.r tyrologio (CDLXXVI) . 

Festas pelo casamento ela infanta D. Catharina com o rei ela 
I nglaterra, 1662 (CDLXXVII). 

R egimento e remessa do pn.pel sellaclo para o Brazil, 1662 

(CDLXXVIII) . 

Nono governador elo Maranhão, 1G62 (CDLXXI X). · 

D . Affonso VI t oma posse elo govemo de Portugal, 1662 

(ODLXXX). 

Secretarias ele Estado ele .A ffonso VI, 1662 (CDLXXXI). 

Caracter d::t r::tinha regente D. Luiz::t ele Gnsm1ío (CDLXXXII) . 

Caracter de D . Affonso VI (CDLXXXIII). 

E xigencia forçada a t it ulo de donativo voluntario para dote de 
princezas, 1662 (CDLXXXIV). 

Computo ecclesiastico, 1663 (CDLXXXV). 

lVIartyrologio ( CDLXXXVI). 

Estabelecimento elo coneio no Rio ele Janeiro, 1663 

(CDLXXXVII). 

Governador ela capitania elo R io Grande elo N ar te, 16 6 3 

(CDLXXXVIII). 

E' nomen.do o conde de Obiclos segundo vice-rei elo Brazil, 1663 

(ODLXXXIX). 

Computo ecclesiast ico, 166 •1, bissexto (CDXC). 

Martyrologio (CDXOI). 

Sesmaria offereciela ao conde ele Obiclos, 1664 (CDXCII). 

P edro ele Mello, governador elo H.io ele Janeiro, 1662 (CDXOIII) . 

Quarto govemador e capitão general ele P ernambuco, 1664 

(CDXCIV). -

Epidemia. ele bexigas em Pem ambnco, 1GG4 e 1665 (CDXOV). 



:nrv SUMMARIO 

Computo ecclcsiastico, 1665 (CDXCVI). 

Martyrologio (CDXCVII) . 

Os carmelitas descalços ou frad es theresios fnnLlam o seu con

VeJJto na Bahia, 1665 (CDXCVIII) . 

Fundação do convento das freiras elo Desterro cb Bahia, 1G i;5 

(CDXCIX). 

Doação ela Ilha Gra]lele ele Jo:mnes ou Marajú, .1665 (D). 

Computo ecclesiastico, 166G (DI). · 

Martyrologio (DII). 

Antonio Pinto da Gaya toma posse do governo do Pará, 1666 
(DIII). 

Sesmarias em Santa Catharina, 1666 (DIV). 

Crescimento espantoso elo mar na Bahia, 1666 (DV). 

D. Pedro de Mascarenhas, governador cTo Rio ele J aueiro, 1666 
(DVI). . 

Computo ecclesiastico, 1667 (DVII) . 

Martyrologio (DVIII) . 

André Viclal de Negreiros, quarto~ governador de Pemambuco, 
1667 (DIX). 

Bemardo de lVIirancla Henrique, quinto governador de Per
nambuco, 1667 (DX). 

Decimo govemador do Maranhão, 1667 (DXI). 

Vigesimo quinto governador geral do Estado do Bmzil, Ale-
xandre de Somm Freire, 166 7 (DXIT). 

Computo ecclesia.stico, 1668, bissexto (DXIII). 

l\{artyrologio (DXIV). 

Augmeuto do Bmzil, 166S (DXV). 

Representação elo procurador <la Bahia Cts côrtes ele Lisboa, 16138 
(DXVI) . 

E' reconhecido herdeiro do throno.portugnez o infante D .. Pedro, 
depois segundo rei de Portugal, 1668 (DXVJI) . 



ilAS MA.TEUL\S 

Tratado de paz entre Portugal e a Hespanha, 1668 (DXVIII). 

A Bahia cor.tribue com quatrocentos e vinte mil cruzados para o 
dote da rainha ele Ingl:1terra, 1668 (DXIX). 

Computo ecclesiastico, 1660 (DXX). 

Martyrologio (DXXI). 

E' nomeado João Correia da Si! v a, govemaclor geral do E:; Lado, 
1667 (DXXII). 

A villa de Cayrú é acommettida pelos índios selvagens, 1669 

(DXXIII). 

Capitão-m6r e governador elo Rio Grande elo Norte, 1069 

(DXXIV) . 

Trincheiras que se fizeram para a clefeza da -cidade ela Bahia, 
1060 (DXXV). 

Nomeações ele capitães-m6res, Bahia., 1669 I_DXXVI). 

Festas que se fizeram pelo nascimento ela iufanta, 1660 (DXXVII), 

Governador do Rio ele Janeiro, 1670 (DXXVIII). 

Vigesimo sexto governador elo Estado do Brazil, Affonso Furtado 
de Mendonça, visconde ele Barbacena, 1670 (DXXIX). 

Mensagem ele Affonso Furtado de Mendonça, 1G71 (DXXX). 

Carta ele sua alteza clesobriganclo o gove~'naclor Affonso FnrLaclo 
de Mendonça da menagem prestada, 1 6 7 7 (D XXXI) . 

Computo ecclesiastico, 1670 (DXXXII) . 

Martyrologio (DXL~III). 

No meação ele capitão para. a frcguezia de Cotegi pe, Bahia, [0 /0 

(DXXXIV) . 

Nomeação elo posto ele capitão para Cachoeira, Bahia, 1670 

(DXXXV). 

Nono bispo da Bahia D. EstevU:o dos Santos, 1670 (DXXXVI) . 

Qninto governador ele Pernambuco Fernando ele Souza Coutinho, 
1670 (DXXXVII). 

Func1ayão ela villa de Sorocaba, IG70 (DXXXVIII). 



XLVI SUMliiARIO. 

Computo ecclesiastico, 1671 (DXXXIX). 

l\fartyrologio (DXL). 

Carta ao senado da camara ·ela Cachoeira por excesso ele jnris-
dicção, 1671 (DXLI). 

Desmoronamento elas t erras da cidade el a Bahia, 1071 (DXLII) . 

1671, Abril 25, ao senado ela camara (DXLIII). 

1671, Junho 8, ao senado da camara (DXLIV). 

Chegam os paulif;tas a Bahia, 1671 (DXLV). 

A camara da Bahia pede a revogação do cl&creto qne prohibe os 
natura.es do Brazil serem desembarg~cl ores na sua patria, 167 1 

(DXLVI) . 

I671, Junho 23, ao senado ela camara. Providencias para o abas
tecimento ela cidade da Bahia (DXLVII). 

1671, Julho 2, a camara ch Bahia ao governador geral sobre o 
cargo ele tbeso ureiro ela cama1:a (DXLVIII). 

Decimo primei ro governador ela capitania elo Maranhão, 1671 

(DXLIX). 

D omingos AffonRo Mafra on Domingos .Affonso Sertão descobre 
o vasto territorio elo Piauhy, 167 1 (DL). 

Computo ecclesiastico, 1672, bissexto (DLI). 

Martyrologio (DLII) . 

Capitão-m6r e governador elo Rio Grande do Norte, 1672 (DLIII) . 

Nomeação ele capitão, 16 72 (DLIV). 

Nomeação ele capitão, 16 '72 , (DLV). 

Computo ecclesiastico, 1673 (DLVI) . 

l\iartyrologio (DLVII). 

Augmento ela povoação das .Alagoas, 1673 (DL VIII). 

Chega a Bahia o visitaclor e reformador da província ele Santo 
Antonio do Brazil, 1673 (DLIX). 

A igreja elo convento do Desterro foi a· primitiva matriz ele Santa 

Anua do Sacramento da Bahia, 1673 (DLX). 



DAS ~fATEJRIAS ' 

Computo ecclesiastico, 1674 (DLXI). 

Martyrologio (DLXII). 

Setimo govemador de Pernambuco, 1674 (DLXIII). 

Governador do Pará, 1674 (DLXIV). 

Norneaçã:o ele capitão, 1674 (DLXV). 

16H, Setembro ~4, ao senado ela carnara (DLXVI) . 

1674, Setembro 22, ao senu.do da camara (DLXVII) . 

Computo ecclesiaRtico, 1675 (DLXVIII). 

lVIartYJ.·ologio (DLXIX). 

Governo geral interino, 1675 (DLXX). 

XLVII 

D. Frei Constantino ele Sampaio, clecimo bispo cb Bahia, 1G75 

i (DLXXI). 

1675, Outubro 19, ao s.cnaclo da camara (DLXXII). 

1675, Agosto 27, ao senado ela camara (DLXXIII). 

Oompnto ecclesiastico, 16·76, bissexto (DLXXIVJ. 

lVIartyrologio (DLXXV). 

O bispado ela Bahia é elevado a arcebispado, 1676 (DLXXVI). 

1676, lVIarço 23, ao senado ela camara (DLXXVII) . 

1676, Junho 1, ao senado ela camara (DLXXVIII). 

1676, Outubro 26, ao senado da emnara (DLXXIX). 

1676, Dezembro 11, o senado ao govem ador elo Estado (DLXXX). 

Bi~pado elo M:aranhão, 1676· (DLXXXI). 

De'Savenças entre as famílias dos Aragões, Garcias, Brandões e 
Rebellos sobre as terras ele Iguape, Bahia, 1676 (DLXXXII). 

O senado da cama,ra da B<thia pecle ao príncipe regente ,que 
remova da Bahia o julgamento ela questão ele Ignape, 1676 

(DLXXXIII). 

Computo ecclesiastico, 1677 (DLXXXIV) . 

Martyrologio (DLXXXV). 

Orca-se a relação metropolitana, 1677 (DLXXXVI). 



XLVII1 

1677, Dezembro 2,. ao senado da camara s0bre cobrança elo dona
tivo (DLXXXVII) . 

Bahia 4 de Agosto ele 1677, sobre a posse do Dr. Ohristo Yão 
ele Bnrgos no govemo (DLXXXVIII) . 

1677, Janeiro 25, ao roenaclo da camara (DJ,XXXIX). 

1G77, Janeiro 13, ao senado ela camara (DXO) . 

Carta regia ordenando qne a questão seja decid ida nos tribnnaes 

ele Lisboa, 1677 (DXOI) . 

Ordem ele prisão contra os desobedientes, 1677 (DXOII) . 

Primeiro arcebispo ela Bahia D. Gaspar Ba~·atá, 1G77 (DXOIII) 

Preito e menagem qne pre~tou Roque da Costa Barreto do cargo 
de mestre ele campo general elo Estaclo elo Brazil, 1677 

(DXOIV) . 

Computo ecclcsiastico, 1678 (DXCV). 

lVIartyrologio (DXOYI). 

Vigesimo setimo governatlor do Estado do Drazil, 16/8 (DXOYII). 

Cobrança elo donativo elo dote e ela paz, 1678 (D.XOVIII). 

Deeimo segundo govemr.clor elo :Maranhão, 1078 (DXO:j:X). 

O tribnto de oitenta réis sobre o azeite ele peixe em favor dos 
conventos e freiras da Bahia 6 prohibido, IG78 (DO). 

lVIathias da Cunha govemaelor do Rio ele Janeiro, 1G78 (DOI). 

I.i.cença que E l-rei concedeu a~ João Corrêa Feio, para passar o 
cargo ele capitão ele vigia, a quem se casar com uma ele suas 
:filhas, 1678 (DOII). 

1678, Dezembro 5, ao senado da camara (DOIII) . 

J r.7s, Setembro 11, ao senado ela camara (DOIV) . 

1078, Maio 25, ao senado da camar!L (DOV). 

1678, lVIarço 29, ao senado ela camara (DOVI). 

1678, Março 21, ao senado ela carnara (DOVII). 

Computo ecclesiastico, 1679 (DOVIII) . 

lVIartyrologio (DOIX). 



lHS )IL\.'l'ElUIA!> Xlrl.l: 

Pagamento ele sal::t.rios [tOS cobradores elo clonati ,-o elo elo te cb 
m inha da Inglaterra, 1679 (DOX). 

Primeiro bispo elo J.VIaranhão, 1679 (DOXI). 

1679, Fevereiro 28, ao senado ela camara (DOXII). 

F undação elo trapiche J nlião, Bahi[l., 1679 (DOXIII). 

Suspende-se o salario elos empregados elo clm1ativo, 1679 (DOXIV). 

Computo ecclesiastico, 1680, bissexto (DOXV) . . 

M:artyrologio (DOXVI) . 

D. l\hnneT Lobo, governador elo Rio de Janeiro, 1679. Fundação 
ela colonia elo Sacmmento, 1680 (DOXVII) . ·. 

E ' tomado ele assalto o forte e praça tla colonia elo Sacramento, 
1680 (D OXVIII). 

F.inta para clesobstrucção ela barra ela villa ele Vianna, 1680 

(DOXIX). 

Destacamento pam a fo rtaleza cb colonia elo Sacramento no Ri.o 
da Prata, 1680 (DOXX). 

E' estabelecich :1 companhia elo Grtio P::u·,í. e Maranhão, 16u0 

(DOXXI). 

Computo ecclcsiastico, '168 1 (DOX XII). 

Jl,hrtyrologi.o (DOXXTII). 

Restituição c1a colonüt do Sacramento, J 681 (DCX:XIY). 

JnnLas ele Missões, l6 8 l (DCXXV). 

Slio apresentaclas amost ra.s ele esmeraldas, 1681 (DOXX.VI). 

H.ef1exões sobre o tril.tado provisional entre Portugal c a Hes-

panha sobre [1, colonia do Sacramento, 1G8l (DOXXVII). 

P roposta para substit;uiyão de Ohris tovão Cavalcante ele Albu-

querque, 1681 (DOXXVIII). 

Computo ecclesiastico, l682 (DOXXIX). 

Jl,iartyrologio (DCXXX). 

D . . Jorro de Som~a toma posse elo governo de Pernambuco, 1682 

(DCXXXI) . 
~lnl:. DJ. CHR.- ~ 



~UMMARIO 

Provisão sobre a nova propina, 1682 (DCXXXII) . 

Decimo terceiro governador do Estado do Maranhão, 1082 

(DCXXXIII). 

Ofticio ao senado da camara da Bahia a respeito do contagio da 
bexiga, 1682 (DCXXXIV). 

:Menagem que Antonio de Souza de Menezes prestou pelo governo 
e capitania geral elo Estado do Brazil, 168~ (DCXXXV). 

Carta a roque da Costa Barreto desobrigando da menagem, pres_ 
tada pelo governo do Estado do Brazil, 1682 . (DCXXXVI). 

28 -1682 a 1684 (DCXXXVII). 

Computo ecclesiastico, 1683 (DCXXXVIII). 

Martyrologio (DCXXXIX) . 

Reparação da colonia do Sacramento, 1683. Posse e governo 
de Duarte Teixeira Chaves da capitania do Rio ele ,Janeiro 
(DCXL). 

Cobrança elo donativo voluntario, 1683 (DCXLI). 

Carta in edita elo padre Antonio Vieira, ela companhia de Jesus, 
(DCXLII). 

Computo ecclesiastico, 1684, bissexto (DCXLIII). 

Martyrologio (DCXLIV). 

Motim popular no Maranhão, 1684 (DCLXV). 

Menagem que prestou o marqnez elas Minas pelo cargo de go1rer-
nador e capitão general elo Estado clo:Brazil, 1684 (DCXLVI) . 

O bispo Frei Manoel ele Souza, 29-1684 a 1687 (DCXLVII) . 

Primeiro governador da Parahyba do Norte, 1684 (DCXLVIII). 

Pede-se causas ao senado para os juizes e seus officiaes, 1648 

(DCXLIX). 

Computo ecclesiastico, 1685 (DCL) 

Martyrologio (DCLI). 

Decimo qu::trto governador Gomes Freire ele Anclm.de tomn. posge 
do governo elo Maranhão, 1085 (DCLII). 



D.AS M.A'I.'ERllS 

Revolta no Maranhão, 1685 (DOLITI). 

Computo ecclesiastico, 1686 (DCLIV). 

Martyrologio (DCL V). 

Medonha peste em Pernambuco e na Bahia, 1686 (DCLVI). 

Computo ecclesiastico, 1687 (DCLVIT). 
Martyrologio (DCLVIIT). 

LI 

Preito e menagem que Mathias ela Cunha prestou elo cargo de 
governador e capitão general elo Estado do Brazil, 1687 
(DCLIX). 

Carta desobrigando o marqnez elas Minas da homenagem elo 
govemo elo Brazil, 1687 (DCLX). 

30 - 1687 a 1690 (DCLXI). 

Decimo quinto governador elo Maranhão, 163':" (DCLXII). 

Segundo governador da Parahyba do Norte, 1687 (DCLXIII). 

Inform::tção que deixou o Sr. marqnez das minas ao secre-
tario do Estado para fazer presente ao Sr. :M:athias da 
Cunha, governador e capitão general do Estado elo Brazil, 
1687 (DCLXIV). ' 

Computo ecclesiastico, 1688 (DCLXV). 

Martyrologio (DCLXVI). 

Computo ecclesiastico, 1689 (DCLXVII). 

Martyrologio (DCLXVIII). 

Carta ele sua magestade desobrigando o reverendo arcebispo da 

Bahia da menagem que deu pelo governo geral elo Estado, 1689 
(DCLXIX). 

Computo ecclesiastico, 1690 (DCLXX). 

Martyrologio (DCLXXI) . . 

Prohibição do fabrico elo sal, 1390 (DOLXXII). 
Decimo sexto governador elo Maranhão, 1690 (DCLXXIII). 

Governador do Grão Pará, 1690 (DCLXXIV). 

Menagem que Antonio Luiz Gonçalves da Camara Coutinho 
prestou pelo governo do Estado do Brazil, 1690 (DCLXXV). 



LII SUllbfAlUO 

31 - 1690 a 1694 (DOI1XXVI). 
I 

Computo ecclesiastico, 1G91 (DOLXXVII). 

Martyrologio (DCLXXVIII) . 

E' probibic~ o fabrico elo sal no Brazil, 1601 (DCLXXIX) . 

Computo eccl~siastico, 1692·, bis~exto (DCLXXX): 

Martyrologio (DCLXXXI). 

qarta regia para Antonio Luiz Gon9:1lves da Camara, 169 2 

(DCLXXXII). 
· Terceiro governador ch Parahybft do Norte, 1602 (DO LXXXIII). 

Computo ecclesiastico, 1693 (DOLXXXIY). 

lliartyrologio (DCLXXXV). 

E' prohibicla a cultura da canella no Brazil, 1693 (DOLXXXVI). 

Fim da republica dos Palmz.res, 1EI93 a 1699 (DCLXXx'VII) . 

Fallece em Lisboa Frei Paulo de Santa Oatharina., 1ü93 

(DCLXXXVIII).. 

Carta regia mandando pagar as novas obras do palacio da Bahia, 
1693 (DOLXXXIX). 

Computo ecclesiastico, 1694 (DOXC) . 
. ' 

Martyrologio (DCXCI). 

Obras c1a cadêa da Bahüt, l6!H (DCXCÍI). 

Santo Antonio elo Carmo, 1694 (DCXCIII) . 

Menagem que D. João de Lancastro prestou c1o cargo de gover-
nac1or e capitrto genentl do Estado do Brazil, 1694 (DCXCIV). 

32 - 1694 a 1702 (DCXCV)'. 

Casa da relaç:J:o da BaLia, 1694 (DCXOVl). 
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Fundação da villa de Caravellas.. . .. . . ... .. .. . . . ............... ..... 124 
Fortaleza da Bahia..... . ............. .. . ... . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 128 
Fundação dos conventos de S. Francisco de Olincla e da Bahi~. .. ..... 134 
Funclação do collegio dos j esuihas de Santos. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 
F undação da cidade da Parahyba do Norte . .... •.. . , . .. . .. . . .. . , . . . 136 
Fundação dos conventos de S. Frfi:ncisco de Olinda e o da Bahia. .. . . 138 
Fund>1ção da villa ele S. João de Cananéa: .. :.. . . . . . . . . . .. .. . . . . . . .. 145 
F undação da capella de Nossa Senhora da Graça de Santo Amaro.. 165 
Fundação da villa de Cayrú (Bahia).. .. . .... . .. .. .. . .. .. . • .. .. .. . . 166 
Francisco de Souza (D .) setimo governador geral do Brazil... . . . . . . . . 169 
Francisco de Souza (D. ) governador do Brazil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 
Felippe de Moura (D) governador ele Pernambuco . ..... . ... . . .. . . . .. . 172 
Fundação dos dous primeiros conventos de S. Francisco no Brazil.. . 174 
Fundação da villa de Camamú... .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. 174 
Fundação do mosteiro de S . Bento do H.io de Janeiro... .... ...... 177 
Fundação do convento do Carmo de S. Paulo.... .. ... ..... .... . .. 177 
Fundação da Sé ou igreja de S. Sebastião... .... . .. .... .. ......... 181 
Fundação da cidade elo Natal. ... .... .. ...... .............. ... . :. .. 183 
F unclaçã0 do convento do Carmo do Rio ele Janeiro. .. ... . . . . .. . . . 183 
F.rancisco ele Mendonça de Vasconcellos . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 188 
Fundação da ermida de Nossa Senhora ela Ajuda do Rio de Janeiro . . 189 
Francisco de Souza ( D. ). ... . .. . . .. . . . . .. . .. ... . .. .. .. .. .. .. . . .. . . • . 192 
Fundação do convento de S. Antonio do Rio de Janeiro.. .. ... ..... 206 
Fundação da villa de San la t_\ nna de lV!ogy das Cmzes.. . . . . . . . • • • 211 
Furiosa ternpestade em .Lisboa . .. .. .. . .. .. . . . .. .. .. . • .. .. . . . .. .. .. .. 212 
Funclação •do Ceará .... .. . .... .. .. .. .. ... .. .. .... .. ...... .. ......... . 212 
Febre amarella no Maranhão .. , ........ . .. . . . ..... .... .. . ...... ... 215 
Fundação da povoação do Ttüajá no Maranhão..... ... . . .. . . . ... . ... 216 
Fundação da povoação ele Cabo Frio .. .... ... .. .. ... ;,. .... . . .. . .. . 217 
F Lmdação da cidade ele Belém do Grão Pará e do Maranhão . . . .. .. . 217 
Fundaçã•> do mosteii'o ele S. Bento do Olinch .. ... _........ ...... .. . 218 
Fundação elo convento de S. Francisco de Sergipe do Conde..... ... . 219 
Fundação da Ordem Terceira de S. Francisco da Penitencia.. . ..... . . 223 
F~·ancisco Fajardo, governador do Rio de Janeiro .. .. . . . . . . .... .. ... . 224 
Fundação do convento cl•> Carmo do Maranhão. . . . . ... . . .. .. ... .. . 225 
Francisco de Aguiar Coutinho, toma posse do Espirito Santo.... . ... . 2iiG 
Fdalgos solteiros c1ue emlJarcam para a restauração ela Bah i ~t ... .... ):H7 
Fortaleza de Santa Cruz, Pernambuco . ... . ..... . .... ...... ... .... 249 
Forte de Nazaret.h, Pernambuco . . ... . .' .... . . . .. .. .. ...... , .. . . . . . 259 
F orle do Brum ou de .Peneril..... .. ...... .. .. . .. .. .. . .. .. .. . . .. .. 267 
Fundação do convento de S. Francisco das Alagôas .. .. . . .. .... ... . 284 
Fundação da Ord9m Terceira do 0armo da Bahia .. : .... . .. .. .... . . ~4 



DA CHRONICA GÉR.U. XIII 

PAGS. 

Fim da republica militar de S. Paulo, acclamação da realeza.... . .. . 304 
Francisco de Souto Maior, govemador do Rio de Janeiro......... 31<! 
Fu~dação da igreja de S. Francisco do Piabussú. . . . . . . • . . . . • . . . . 3Hl 
Fundação da villa de Taubaté....... . ..... .. . . . . . . . . .. .. .. . .. .. .. . 326 
Feliciano Coelho de Carvalho toma posse do governo do Maranhão... 330 
Falta de viveres no exercito brazileiro em Pernambuco.............. a32 
Fome no Recife, e manda-se um expresso á Lisboa.............. . .... 342 
Fundação da povoação de Guaratinguetá·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 
Fundação da villa de J acarehy... . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 
Fundação da igt•eja da Ordem Tercei ra de S. Francisco... . .. . .. . . . ... 356 
Fundação de Curitiba ....•....•..... . ......•.• , .••... . ...• ,.... ... .. 369 
Fundação da povoação de J undiahy, S. Paula .... , . . . . .. • .. . .. . . . . .. 375 
Filhos que teve D. Luiza de Gusmão............................... 378 
Francisco Barreto de Menezes, govemador geral do Brazil. . . . . . . . . . 385 
Fundação da igreja de S. Pedro Velho, Bahia....... . ...... . ......... 395 
Festas pelo casamento de D . Catharina com o rei de Inglaterra .. .. . .. 398 
Fundação do convento das freiras do Mosteiro da Bahia....... . ..... 4.06 
Festas que se fizeram pelo nascimento da infanta... . .. . ............. 415 
Ftmdação da villa de Sorocaba . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 
Frei Constantino de Sampaio (D.), decimo bispo da Bahia............ 427 
Ftmdnção do trapiche Julião, Bahia ... . .... ... ........... , .. .. . .... . 442 
Fevereiro 28, ao senado da camara .... , . . ...... . ....... , ..•. , • • • . . . 442 
F inta para desobstrucção da bana da villa de Vianna............... . 445 
Fim da r epublica dos Palmares ................. ,.... .. . . . . .. . .. .. .. • 469 
Fallece em Lisboa Frei PRulo de Santa Catharina.............. . .... 473 
Forças que se reuniram para a aniquilação elo quilombo elos Palmares. 491 

G 

Governo ecclesiasLico ele S. Paulo ...... ..... ,. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. 4'2 
Guerra entre os índios Tamoyos e Temiminós elo Rio de Janeiro... . . 46 
Grande t~mpestade em S. Vicente...... ................... .. .. . .. . 4'! 
Governadores do Rio de Janeiro..... .. .. ....... .... ................. 68 
Grande poste e fome em Portugal. . . . . . .. . .. . . .. . . .. . . . . . . .. . .. . .. . • 72 
Governo de Jeronymo ele Albuquerque ... . ......... . ... , ... • ...... . . · 98 
Grande peste em Portugal. . . . .................................. , .. . 114 
Governadores do reino, por morte elo Cardeal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 
Governo interino.. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • 128 
Governo (O) da metrtpole prohibe a _creação de conventos de freiras.. 194 
Governadores ele Pernambuco . . . ,... .. . .. . .. .. .. .. .. . . .. .. . . . .. . .. .. • 220 
Grande peste de bexigas no Maranhão.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 
Governo da Parabyba· do Norte .•... , .•.••. , . ... •..••.• ... •.• , •.• ,, 233 



rnJ)lCE ALPHI\Bl!:TICO 

PAG S', 

Gregorio de Mattos ( O Dr .) nasce na Bahia . . . . .. . ... . .... ..... .. . .. 234 
Govern ador gera l ( O) D . Diogo Luiz ele Oli vei ra . . ...... . . . . . . . ., .. 25 ~ 

Govern o do Maranh ão e elo Pará .. . . . . . . ... . . . . . . . . . .. ? • • • • • • • . • • • • • o 256 
Gcn cra.l Segismundo (0) occapa i'.<Ilu ibeca e S. Lourenço. .. . . . . . . . .. .. 2/'J, 
Galardão de F cl ippe An tonio Cam arão. ... . . . .. . . . ... . . .. . . . .... . . .. 283 
Govern adores elo Mm·anhão e Grão Pari ....... .. . . .. .. .. ..... .. . . . . , 204 
Governador geral (O ) el o Brazi l consegue treguas com os holln.ndezes. 310 
Grande p·este em Pernamlmco. . .. ... . . . . . . . ....... . . . ... .. ... . . . . .... 318 
General hollandez (U) volta dA. Bahia para PernambtlCO . ... .. . . .. . . . . 338 
Governador do Maranhão . . . , . .. .. . . .. . , . . ........ .... .. •. .. . ... . , . . 369 
Governo da regencia de D. Luiza de Gtls mão. . ..... . . . .. . . . . . . .. ... . 379 
Güaratinguetá .... . .. ... . . . .. . ...... .. . .. .... . ... .. . . . , . . . . . . .. . . . . . .. . 380 
Governador da capitania do Rio Grande elo Nor te . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . 402 
Governador do Rio de Janeiro... . . .. . .. ... . ... .. . . .. . ... .. . .. . .. . .. . 415 
Go vernador do Pari . .. . .. .... . , . . , . . . .. .. . . . .. . . . . . . . . ... . .. . . . .. ... 426 
Governo geral interino. . ... . . . . . .. .... .. .... . . .. ... . . .. . . . .. . . . . .. .. 427 
Governador do Grão Pará ... .. .. . ... ... .. . . . . . , .. . .. . . . . . . , . .. . . .. .. 466 
Grandes i nvem adas e inundações no R.io Grande do Nor te . .. .. , .,. . . . 487 

I-I 

I-Ielliodoro Euban ... . . .. . . . . .. . . . , . . ... . . ..... . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
1-Ia.ns SLacle (allemão ). . ... ... . .. . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . .. . . .. . ... 37 
I-Iorr ivel temp es tade em Lisboa . .. . . .. . ... . . . . , ... . ... . . .... . ·.. ... . 82 
I-li s taria dos ind ios elo R io Roal e elas outras partes elo Bmzil. . . . .... 95 
Hospital da Ordem Terceira . . . .. . . ... .. . .. . ... . . . ... , . .. .. . . . . . . ..... 110 
Homens notavc is de Pemfl.mbuco . . . , .. . . . ... ... . . . ... . ......... . . . .. 221 
IIollandezcs (Os ) se for tificam na cidade da Ball ia ... . .. . . . . . . . ... . . 211 
Hollandezes (Os ) acommc ttcm a capi tania do Espit·ito Santo.. .. . . . . 253 
Hospicios dos capuchinhos depois palacio episcopal . . . ... . . . . . .. .. . .. 2N 
Heroismo de D. Clara , Pemambuco. .. .. . .. . . . .. . . . . . . . . . . . .. . .. . . 310 
Hollandezes (Os) tentam de uuvo invadir a R1hia .. . . .. . . .. . .. . .. . .. 3'3"/ 
Hollaudezes (Os ) pra ticam grandes cmeldades n a Bahia. .. . . ..... . . 339 
1-I0llandezes ( Os ) continuam a faz et· derrotas . . . . . .. . . .. . . .... . . . . . .. 342 

I-Io llanclezes (Os) são ain da dorrotachs no R io Grande do Nol'Le ., .. .. 355 

I 

Indios ( Os) 'i'abayaras, de Pern :~.mbnco ...... .. ... . ..... .. .... . . , .. 
Inslitu i ~ão da irmandade da i\1 isericordia em Portagal e no Brazil. . . . 
Introdtlcção de africanos na Bah ia .. . . , .. . . .. . .. ... .. .. ... .. . ... . .. .. 
Ilha do lVIêclo ( Bahia) .. . .. . . .. ..... .. .. .. ......... . ... . ...... · .... .. 
Indio (O) Tnbyro. ( Pernambuco, Oliuda ). . , ... . . .• .• . . .• .. •. . ••. . .. 

9 
32 
44 
51 
56 



DA CURONICA GERAL XV 

P AGS . 

Ipiragy ( aldeia). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GO 
Ilha de Paquetá ( n:1 Bahia do Rio de Janeiro ). . ... ..... . . .......... 70 
Igr~ia de Santo Antonio da Barra (Bahia)... . . ...................... 82 
Inundação de Lisboa ...... . . .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \H 
Igreja de Sar.to Aníoniu .. . .......... ..... 00. 00 ... 00................ . 123 
l ndios Carijós... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1J3 
I greja da matriz de S. Paulo (depois Sé episcopal) ... 00, .. 00. ,.. . .. 146 

Ilha das Cobras (Rio de Janeiro) é arrematada por 15H300 ... . .. . . ; ... 147 
Imlios (Os ) 1amoyos descriptos pelo padre José de Anchi eta... . ..... 175 
Insti tuição do tribunal do desembargo do paço ... .. ... . . .•. .... ,..... 176 

ILú. ... . . .. . • . • . . . . . . . . . . . . . • . .• .. . . . . . . . •. . . • • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 208 
Ingratidão elo governo Metropolitano com Jeronymo de Albuquerque.. 219 
Ilha das Enxadas (Rio de Janeiro) foi doada aos reli giosos do Carmo. 22 I 
Irmandade do Santíssimo Sacramento da Oooceição.. . .. . . . . . . . . . . . . 236 
Igreja do Corpo Saulo o de S. Pedro Gonçalves da Bahia.. ........... 236 
In yasão hollancleza na B::tltia ele Todos os Santos ..... . . . .. .... . . oo .. . 237 
l greja ela Palma da Bahia ........ 00 ....... 00 .... 00 .. 00 00.00 .. . 00 .. . 2ü2 
Invasão hollandeza em Pernambuco .. . o .. .. . .. . . o.... . . .. . ....... .. . 26;3 
Incendio elo mostE:iro de S . Bento do H.io de Janeiro.. ........... ..... 265 
Incendio da povoação de lVI ur ibéca. .... ........ .............. . ...... 269 
Incendio das Alagôas e morte do capitão Filgttciras .. ... . ............ 270 
Incendio de Porto Cal \' O e fuga do conde ele Bagnuolo .. . ....... .. o... 289 
Invasão lwllancleza do Ceará e Maranhão . . . ... ..... . . ... ...... . .... 293 
In trepido (O) Henrique Dias é confirmado no posto de governador ... 2'J8 
Instituição da procissão de Cinza no B.io ele Janeiro ....... .. . .. . . ... 301 
Invasão do Maranhão pelos hollandezes . ....... .. .......... .. . .. ... 308 
Ilha (A) de Santa CaLilarinasegundo Thomaz Antonio . . .. : ........ .. 308 
Incendio dos canaviaes em Pernambuco ... .. .. . o.. . . . . . . . . • . • . . • . • . 3~7 

Igreja da Ordem Terceira de S . Francisco da Penitencia ......... .. . . . 327 
In trega da capitulação hollandeza e brazileira,.. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 353 
Igreja (A) do convento do Desterro .... ... .. 00 .. ... ............ 00.. .. 425 
Informaoão que deixou o marquez das Minas . ... ..... . .. , . .......... 436 

J esullas (Os) no Brazil. ....... , .. . .. , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
J esuítas existentes uo Brazil .... .. .. . . ........................... ... 61' 
João Tavares vai tornar conta ela Parahyba do Norte ......... ... . .. 109 
Jeronymo de Albuquerque toma o forte de Itapary, no Maranhão . . ... 217 

Jcronytno de Albuquerque entrega o com mando das forças . . . .. .. ..... 217 
José ele Ala reão (D.) bispo do R io ele Janeiro .. . ............ , .. •. , . . 2G2 
João IV (D.) nomeia F. Ban e to chefe do exercito pernambucano .. 333 



xr INDICE ALPHABETICO 

Joã.l IV (D. ) abandona Pernambnco ........ ... .......... . ......... .. 
Jesuítas (Os) concluíram a clemanda com a Misericordia . .......... . 
Junho 8, ao senado da can1a1·a . ...•.•.....•............ ~ , : . .. . ....•• 
Junho 23, ao senado da camara. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ....... , . 
Julho 2, a camara ela Bahia ao governador geral, etc .... ........ ... . . 
Junho 1, ao senado da camara . .... .. •........•......................• 
Janeiro 25, ao senado da camara .. ........ , • .. ........... .... . . ...• 
Janeiro 13, ao senado da camara .................................. . 
Juntas de Missões ....•.................................. . .......... 
João d.e Souza (D.) toma posse do governo de Pernambuco ...... .. .. . 
João ele Lencastro ( D. ) recebe uma carta de el-rei ....... .. ....... . 

L 

PÁ.GS. 

351· 
394 

6419 
421 
422 
4'28 
4:35 
435 
446 
44.8 
·i"/5 

Lista nominal dos governadores ele Pernambúco........... . .... . .... 3 
Longividade espantosa ..................... , ... , .. ,, •..•• ...... ,.... 51 
Lencla da ermida do Desterro ......... . ,.,,,,,, . .. ,,,, ... , ,. , ,.,,.,, 64 
Lirr.ites do Brazil pela banda do sul ... ....... , . . , . , , .. , ... , , .. , . . , , , 87 
Licença a D, Francisco de Menezes. . . . • . . . . , . .. ... , . , .. , .... , .. . , , 87 
Luiz de Bri to de Almeida. , . , . . . . . . .. . . , . . .. , .... , . .. , . , , . , , . , . , , , • 97 
Limites da cidade do Salvador da Bahia ..................... ,,...... 182 
Lourenço da Veiga. . . · ..... , . ....... .. . , . . . , ... , ... , . . . . . . . . . . . . . 192 
Liberdade dos indios .......................... : . ........... , . , , . .. . 207 

-Luiz de Souza (D.) toma posse do governo geral do Estado. . . • . •. . . . 220 
Luiz Barbalho Bezerra .... ... . . .. , , ..... , . , .... , .... , ......... . ... , . 311 
Luiz de Almeida Portugal (D.) governador do Rio de Janeiro .. ,...... 353 
Licença qne El-rei concedeu a João Corrêa F eio ... . . ,.,...... . ...... 440 
Lista nominal dos governadores e presidentes da Parahyba .... .. .... 491 

M 

Morre em Lisboa El-rei D. Man oel. ....... . . ..... ,.................. 1· 
Morte de Fernando de Magalhães . , •........ ... .... , . . . . • . . . . . . • . . . . 2 
lVIarco ou patrão em Cananéa .................. . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Morte do cardeal .. , ... ,., ... , ..• ,, ...... , ... ... . . . . .... .•. . , ... · .. ,, 17 
Má fé dos colonos portuguezes nos seus contractos., •.. .. ......... , . . 32 
Morte do príncipe D. J oão, pai de El-rei D. Sebastião . . ... ,,........ 45 
Morr.e em Olinda Du!lr te Coelho Pe1·eira. , ... , .. . , , , , . , , . . . . . . . . . . • . 45 
Morte do <Jeral e fundador da Ül'dem o padre Ignacio de Loyola. . . . . 50 
Morre Mnrt.im Affonso de Souza donatal'io do S. Vicen.te •..••. ,...... 60 

(J 



DA Cf!RONICJA GERAL XVII ' 

PAGS. 

Mudança ela primitiva povoação ela Santa Cruz ... . ................. 61 
Mais (O) antigo historiador e poeta do Brazil. ... , .................. 62 
lVIem ele Sá vGltP. ele S. Vicente para a Bahia...................... 69 
Morte de D. Uatharina, rainha de ·Portugal........ . ............... 6() 

Morre em Lisb c:a D. Aleixo de Menezes.......................... . 71 
l\fo rre o padre Nobrega............................ .. ........... .... 7,1 
Minas de Ouro da Cananéa...... ...... .. . .......................... 84 
Mercê do officio-de escrivão da a.lfandega e almoxarifado de Olinda. . . 84 
Morre Mem de Sá na Bahia ..•.... ... . ........ , ... ... ,............. 84 
Mercê de escrivão das contas da cidade elo Salvador ... , . . . . . . . . . . . . 85 
Mercê do officio de thesoureiro -como dote de casamento...... . ...... 85 
Morte de F r. Pedro Palacios .... ·... .... . .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. g,! 
Morte de D, Brites de Albuquerque........ ............ ............. 94 
Morte de Martim Affonso de Souza ( Ararygboia, ou cobra feroz ) . • . . . g,! 

Mem de Sá. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 91 

l\finas de ouru em Paranaguá................. .. ... . .. .. . .. .. . .. . .. . 97 
Maceió (Alagoas ) .......• . ....... . · .. : •........•........ , . . . . . . . . . . . . 98 
Mercê do officio de almoxarife da Bahia ................ . ,., ...... ,.. 101 
Mei'cê de procurador dos índios da Bahia......... . .... . . . .. . .. . . . . 101 
Mercê de provedor da fazenda da Bahia.... ............ ... .. ....... 102 
Mercê do officio de !llmoxarife de Pernambuco.......... ........ .... 102 
Mercê dos ofl'tcios de provedot elas r endas de Pernambuco.... . .... . 103 
Morte de El-rei D. Sebastião na Africa ........ ................. ... 106 
Morte ele Duarte de Albuquerque Coelho na Africa...... . . .. . ... . . 10G 
Morte do segundo donatario de Pe·rnambnco .......•. ·.... •.......... 109 
Mercê a Belchior Alves ele Araujo.,............................. ... 113 
Mercê ~e ·escrivão da provedoria da Bahia ele Todos os Santos........ 114 
Morte ele E l-rei D. Sebas tião. ......................... . ....... .. .... 117 
Morte do Cardeal D. Henrique em 30 ele Janeiro de 1580..... . ....... 118 
Ministros de estado do Cardeal D. Henrique........ .. .. .. . . . . . . . . . . 118 
Monges de S. Bento na Bahia..... .. . .. .. .. . . .. . . .. .. .. . .. . .. . .. .. • 120 
Mercê fei·ta a Fructuosa Barboza fundad Jr da Parahyba............ 124 
Mudança elo calendario r,nnnno .... .. . ....... ,. . ............... . ..... 126 
MÚdança da universidade de Lisboa, ................. .. . . .. ,.. ... .. 1 '27 
Man•lel Telle~ Barreto sexto governador geml do Brazil. . . • . . . . . . . . . . 127 
Mm-te ele Jcronymo de Albuquerque................................ 131 
Mercê elo officio de almoxarife de Itamaracá. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 134 
Missões de aldêas que lhes ficaram pertencendo..................... 141 
Morte de Manoel Telles Barreto. . . ..... • .. .. . .. . .... .. . . . .. . .. . .. .. . 142 
Mercê de provedor da faz enda da capitania do Espírito Santo......... 147 
Manda El-rei dar embarcação e mantimentos a Gabriel S. de Souza. 163 
Mercê ao licenciado Gaspar de Figuei·redo ..... •. ..... . .. . ... , . . . . . . . 170 
Mercê de nomeação de meirinho elo mar, etc................ . . . . . . . . 172 

I, VOL, DA cnn,-2 
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Mcrccj do oflicio de escrivão da alfandega da Bahia . . .... . . . . ... .. . ... 172 
Mercê de nomeação de provedor ela fazenda da cidade de C. Sebastião. 172 
Mercê do officio de feitor e almoxarife da cidade de S. Sebastião . ... .. h2 
Mercê do officio de porteiro dá casa da fazenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 
Mercê de escrivão do thesoureiro da Bahia de Toelos os Santos .... . . . 17:3 
Mercê do officio de procurador da fazenda real. . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . 173 
Mercê do offtcio ele guarda do mar da cidade da Bah ia. . . . .. . .. .. . .. . . 173 
Mercê do oficio de al mox:arife do armazem da cidade do Salvador . .. . J74 
Mercê de escrivão dos contos do Estado do Brazil.. . .. . ... . .... . .. ... 176 
Manoel de Mascarenhas Homem, governador de Pernamb uco .. .... . . 178 
Morte do jesuíta padre José de Anchieta. ... .. . . . .. .. .. .. .... ..... . . 179 
Mor te de E l-rei D. F elippe II. .. .. ..... ........... .. .. ... .. .. .. .. . .. 183 
,1\'f ercfl de cscri vão do thesoureiro da cidade do Salvador. . . . . . . . . . . . . . 184 

Manoel Telles Barréto... .. .. . .... .. ..... . .. ..... . . .. .. . .... ...... .. 192 
Missão j esuítica de Ibiapaba .. .. ... .. . ...... .... .. . . .. .. .. .. , .. .. : . . 204 
l'IIartyrologio . . ........ . . .. .... .. ... . . .. .. . ... .. . . . . . .. . . . .. . .. . ... . , 207 
l\1:artyrologio. .. . ... . . . ... . ..... . . ... . . . . ... .. . . . . . . . .. . . . ...... . . .. . 208 
lVIartyrologio .. . ........ . .. .. ..... ... ... . ... . . : . . . . . • .... , . . . . . . . . . . . 210 
Martyrologio . . . .. .. . ... . ... ... . .... .• . . · ... . .. o .. .. . ... . . .. .. o.. . ... . 211 
Mar tyrologio. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 214 
Mar tyrologio..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 
lVIartyrologio . .. .. •. o.. . . . . . . . • . • . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2!6 
Marlyrologio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 
l\1:ar tyrologio . .. . . . .. . . .... .... . . . . . . , . . .. . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 
l\1:artyrologio .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 221 
Morte de D. Gonstan ti no Barradas, quarto b ispo da Bahia . .. . .. . . .. 222 
Martim Corrêa de Sá é nomeado governador do Rio de J ane iro. . . . .. . 222 
Mar ty1;ologio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 
lVIa riyrologio. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 
Martyrol ogio. : . . . . ... . . .... .. .... . .. . ..... .. .. . . . .. . . .. .. . . . ,. . . . . . . 225 
Morte de F elippe III em Madrid .... .. .. .. .. , ....... .... ... .. ...... 225 
lVIathius r.e Albuquerque toma cont'a do governo de P ernambuco .. .. . 226 
Martyrologio . .. .. .. . .. . .. . . ... .......... ......... . . . ... . .... . . .. .. . .. 227 
i\1ar!yrolugio .. .. ........ . .... . ... . . .. . .. ... . .. . . . . . . . o • • • • • • • • • • • • • • • 233 
Martyrologio . . .. . . . .. ...... . . . . . . . ... ... .. . . ... ... . .. . .. . . . . . .. .. . . , 237 
Mandam-se avisos á Pernambuco e a P ortugal da tomada ila Bahia .. . 239 
:Martyrologio . .. . . .. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 
Mol'te ele Von Dorth . .. . . .... . . . .... . . ..... . . . .. . ...... .. ..... _. ..... 2:13 
Mathias de Albuquerque chega a Bahia .,., o ••• • ,, . ,. , ••••• • , ••• • • • , 2J3 
l'!Iartyrologio ... . . .. . . .. .. •.. .. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 
Malrimonio dos indios e des truição da villa de Guaíra .. . . ... . . , _. . . <)J57 
l\1:attyrologio . . ... . .. .... . . ... ... .. . . ..... , ... . .. .. • .. .. . .. . . . ·.... . . 257 
Marlyrvlogio . .. .... . .... . ..... ... ..... . . .. . . .. . .. . . .. ... . .. .. .. . .. ·. 200 



DA C!IRONWA GI!Rti.T~ 

PAGS. 

Iv!artim Gorrea tle Sá governador do Rio de J aneiro.. . . . . . . • . . . . . . 260 
Martim de Sá convida os moradores da Ilha Grande á defeza .. , . .. ... 2ti l 

. }l!artyrologico . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . 26 t 
}!Iartyrologio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 
Medonho terremoto na ilha de S. Miguel. . ......... . .. ... .. .... ...... 2G4 
:M:artyrologio. • .. , .. .... .. . .... . . . ... . ... . ... .. . . . . . .. . ... . , . . . . . . . 266 
i'IIar tyrologio .. . ... . ....... . .. . . .. . ... . .. . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 
Morte do coronel hollandez Lourenço Reimback.. ...... .. . . .. ... .. .. 268 
Morte de Martim ele Sá, governador do Rio de Janeiro . .. ....... . .... : . 270 
l\1artyrologio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 
J:l1:arLyroiof;IiO . . . . . . ... . . .. ... . , . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27;2 
Martyrologio. .. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 
Morre em combate Estevão Velho ... ... .... .. .. .... . . . ........ . . ... . 275 
Mathias ele Albuquerque retira·se para as Alagoas. . . .... . .. .. . .. . . . 277 
Morte de Cala bar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 
Mathias ele Albuquerque retira-se para as Alagoas. . . . . . . . .......... 278 
Mathias ele Albuquerque é substitu ído por D. Luiz Rojas ... : . . . . . . . . 279 
lVIartyrologio. . ....... . . . . .... . .. .. ... . . .. . . .. . . . .... ... . . ........... 28 1. 

Morte do primeiro governador geral do Estado elo Maranhão . . .... . . . . 283 
l\'Iartyrologio . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 288 
Mortos no combate elo dia 18 de Fevereiro ele 1637 . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . 290 
Medonha praga de gafanhotos em Lisboa... . . . .. . . .. .. . .... . . .. ... .. 298 
Mudança d3 povoação da capital ele Sergipe ele El-rei...... .. .. .. . .. .. SOG 
Mortífera epidemia no norte do Brazil............ . .. . ........ ... . ... 310 
l\iartyrologio . . . .... .. . . .. .. .. . . ... . .. . .. . . .. . .. . . . . . ....... . . . .. , . . . 312 
l\Iathias de Albuquerque é elevado a conde de Alegrete. .. . . .... .. . .. . 312 
Memoría da restauração da vi lla do Penedo..... .. . . .. . ...... . .. ... ... 316 
Matança dos brazileiros no Rio Grande do Norte . . . ....... .. .. ... . .. 32"/ 
Mulheres de S . Lourenço (As) Tij tlcupapo fazem milagres .. . .. . . . . . . 331 
Missões que lhes ficaram . ..... . . . . . .. . . . .... . .... . .. . .... . .. .. . . ... 335 
Mor tecinio na casa forte elos hollandezes na Parahyba.... . .... . . . . . . 339 
Morte elo capitão-mór, D. Antonio Felippe Clamarão... . ... . .. . . . . .. 342 
lVImporia da batalhi'J. dos Guararapes . ............. . ..... . . .... . . ..... 34'3 
l\1:artyrologio . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 34D 
lVIartyrologio. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...•.... ·. . . . 351 
Martyrologio.. . . .. . . . . . . . . .. . ... . . . ... ... . . . .. ... .. . .. . . .. ... .. . . ... 351 
Morte do marquez de Monta! vão . ...... . . . . .. ....... . .. ... . ........ , 353 
J:l'[al'Lyrologio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 
Morte do jesuíta paelre J oão de Almeida . . . .. . . . . ... . . .... ..... .. ... . 355 
1\IIartyrologio .. . .. ... ... . . .. . . .. ...... . .. . .. .. . . ....• . , . . . . . . . . . . . . . . 355 
1\llartyrologio . .......... . . . . . . .. . . ... .. ... . . . . . . .... . • .. . . .. · · .. . . . . . 3õ6 
l\!Iartyrologio .. . .. . . .. . .... .. . . .. ........ · . . .........• ... •. . .. :. . . . . . . 370 
i\! o r te de El·l·ei D, João JV .. .. .. . ... . .................. .. ....... . , .. . 375 



_." ' 

XX INDICEl ALPHA.DETICO 

. P AGS, 

Martyrologio ..... , . , . ~ ..... . ... I •• • , • I •••• I • I , I •• I ••• I, •••• , ••• 1 1 • , I • 378 
Martyrologio ........... ....... ... ..... ............... . ... : . • . .. .. . . . 380 
Martyrologio.. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • . • . . . . • . . . . . . . . • . . . • . • . • . . • . • 387 
Mudança do padroeiro da cidade do Rio de Janeiro .•...•. ,, ..• , ... ,.. 388 
:rvrartyrologio •.•...••........•........... .....•.. , .... , . . •.... , . . . . . . • 394: 
~1artyrolcgio .............. , ................. , .... . ... , ........ , . . . . . 396 
Motim no Maranhão e no Pará contra os jesuítas.......... . ...... . .. 396 
Martyrologio.............. . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 
Ilfartyrologio ....... . ... ,,, ...•...•................ , . . . . . . . . . . . . . . . . 402 
Ilinrtyrologio........... .. .. .. . .. . .. .. . .. . . .. • .. . .. . . . . .. .. . .. .. . .. .. 403 
:Martyrologiu., ...• . •..•...•..•....... , . , , ....•.... , •.... , . . . . . . . . . • 405 
Martyrologio ....... , ........ , .....•...... .-.• . .... , . . , . , , ... , ... , , , , , 401 
Martyrologio ....................... ~. :. .. .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. .. . . .. . 408 
l\1artyrolÇJgio. , •.......• . , .• , . , . , .. , , , . , , •....... , .. , .... , , , . , , .... , , 410 
Martyrologio .... . .•..... , . ...... : . , ... , . , .•..•.. . , , , . , , ...•..... , , 413 
Mensagem de Antonio Furtado de Mendonça........................ 4.16 
1\iartyrologio ................ . ............................... . . , . .. .. 417 
Martyrologio ... , . . ..... . , ....... . ..•. . ... . .... •........ , . •.. , , .. , . , 418 
Martyrologio ................•............ · . ..................... .. .. , 423 
1\iartyrologio ... . .• . •........ . ........... , , ... . . , ..... , , . . .. , . . . . . . . . 4.24 
Martyrologio ....... . ... .. . . ............. , . . . . • . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . 4'25 
Martyrologio . .. , ........ . ....... . ......... . . , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426 
Martyrologio. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 
l\1artyrologio..... . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433 
Martyrologio ...... ,.. .. ... . ..... . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438 
Mathias da Cunha governador do Rio de Janeiro.... . . . ....... . .... . 440 
Maio 25, ao senado da cumara . . ......... . ........ , ............ ,.. 4Ü 
Março 29, ao senado da camara . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 441 
Março 21, ao senado da camara.. .. . . .. .. .. . .. • .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. 4,!1 
Martyrologio ....................•......... · ..•. ·... . .............•.. . 442 
Martirologio . .. . .. ·...... . ............ . ......... . .............. . ... .. 443 
Manuel Lobo (D.) governador do Rio de Janeiro...... .. ........ .. 4!4 
Martyrologio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,15 
Martyrologio. . ..... . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 
Menagem que Antonio de Souza Menezes prestou pelo governo. . . . . 449 
Martyrologio . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452 

' Martyrologio ....... ~ . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . .. .. .. . .. .. • . .. . .. . .. .. .. . . . 45"/ 
Motim ·popula1;"·no' Maranhão. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 
Menage_m que pi·e~tqu o·marquez das Minas de governador do Brazil. 457 
.Martyrologio:·:··:· .. : .......• : ... . .......• . ...... . .. , . . ... . . . . . . . . . . . . . . 459 
Martyrologio' .. :. :·: . .......... .. . . ...... . ........ . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 459 
Medonha peste'. em Pernambuco e Bahia....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 4130 
Martyrologia·.:";'. ·:. • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .... . .... . .... , . . . . . . . . . . 461 



DA CHRONICA GERAL XXI 

PAGS. 

Mathias do. Cunha toma conta do governo geral... .. . .. .... . .. ... .. 462 
Martyrolog io . ... , . .... ·.·.................... .. .. ............ .. . . .... 465 
lVIarlyrologio.... ... .. ..... .......... ... ..... ...... . ..... ... .. .. .... . 4G5 
Niartyrologío . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 465 
l\•Ienagem que Antonio Luiz Gonçal-ves da Camara Coutinho prestou 466 
MarLyrologio .... . .. ...... ... ... ... .. . . .........•... . ·· .. .. . ... .. : . . . 46'1 
i\'IarLyrelogio, . . ... . . ,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468 
Mnrtyrologio.. ......... .............. . ..... .. . ...... . . .. ... . .. . .. . . 4G8 
Martyrologio.... . ..... . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 474 
Menagem que D. Joã0 de Lancastro prestou do cargo ele governador .. 474 
Martyrol•Jgio.. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • • . . . . . • • 479 
Mart.yrologio . .. . .. .................... . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 
lVInrtyrologio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 483 
Morre na cidade do· Salvador da Bahia o padre Antonio Vieira. . . .. . • 483 
Morte elo secretario de Estado Bernardo Vieim Ravasco . .. . . . ....... . 486 
1\•Iartyt'blogiO . ..... . . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4(?7 
l\'i:artyrologio . . . . . • . ...... , ..... , .•.. . . , . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 400 

. N 

Naufragio da náo castelhana S. Pecl7'0 ......... ... ..... ... ... ..... 13 
Nações de indi os que dominavam as costas do Espírito Santo... . . . . . . 18 
Nasce El-rei D. Sebastião .. . .. . ... . .. ... . . .. ..... .. ...... ... . .... . 41 
Numero de jesuítas que existia no Drazil......... ..... ... . . . .. ....... 46 
Naufragio da náo castelhana Scmta Clm·a. . . .. ..... .. .. . ............ 55 
Nomeagí'io de meirinho da correição do campo..... . ...... ... ......... 66 
Nomeação de esc ri vão da provedoria da Bahia. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 72 
Nomeação de escrivão da alfandega ela Bahia ... . . . .. ,..... .... . . . . . 81 
Nomes dados aos lugares elo Braz i L... . . . . . . .. . .. .. . . .. . . . . . .. . . . . . . . 83 
No,!IJeação de thesoureiro da fazenda real na cidade do Salvador ..... . 10G 
Nomeação de feitor e almoxarife na cidade de S. Sebastião ... ......... 107 
Nomeação de feitor ela armada o negocio da povoação da Parahyba. ... 109 
Nomeação ele thesoureiro das rendas da Bahia. . .. .... . ..... . . . .. ..... ll ·t 
Nomeação ele feitor da t.trmacla e negocio ela povoação ela Parahyba.... 120 

Nomeação de almoxarife da capitania da Parahyba elo Nor te ..... ..... 125 
·No meação de chanceller para a relação do :!3razil... .. .. .. . . . . . . .. . .. .. 146 
Nomeação de D. Fmncisco de Souza, para governador cloBrazil. . . . . . 166 
Nomeação cl~ sargento mór para servir com D. Fran'cisco de Souza. . . 167 
Nomeação de provedor das minas do Brazil .. . .. .... ... ... . . , ........ 167 
Nomeação de patrão da ribeira de Pernambuco.. .. . .. .. . ... . ..... . 169 
N-omeação de ouvidor para o Brazil. . . . . . . . . • . • . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 170 



') 

XXII INDICE ,\LPllADETICO 

PAGS. (l 

Nomeação de provedor dos deflmtos e resíduos das partes do Brazil.. . 171 
Nomeação de feitor das minas de ferro do Brazil. . ..... . .... . ....... 171 
Nomeação de capitão do forte que óra se faz em Pernambu.co~ ... ... . 1"/9 
Nomeação de sargento-mór para a capitan ia da Bahia .. ......... . .. . 1SO 
Nomeação de sargento-mór para PernambLlCO..... .. ....... .... . .... 180 
Nomeação ele governador do Rio de J aneiro........ . ..... . . . . . . . . . . 181 
Nomeação de commundante db forte de S. Felippe.. .. . .. . ........... 182 
Nascimento do padre Antonio Vieira ..... . . ........... . ·. .. .. .. ...... 205 
Nasce em Porto Calvo Domingos Fernandes Oalabar .. .......... .. . 208 
Nasce João Rodrigues Adorno, na Bahia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 
Nobreza (A) de Portugal se apresenta em defeza da Bahia .... . . . . : .. . 248 

. Nono capitão-mór do Pará . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 
Nascimento e caracter de D. Antonio Felippe Camarão . ... ...... .. . 3Ml 
Nova creação do tribunal da relação da Bahfa. ... . ..... .... . .. ... ... 3M 
Nono govemador do Maranhão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3l ü 
Nomeações de capitães-móres, Bahia.............................. 414 
Nomeação de capi tão para a freguezia de Cotegipe, Bahia .... .... .. ·. 417 
Nomeação do posto de capitão para Cachoeira, Bahia.. .... .. ..... .. . 417 
Nono bispo da Bahia D. Es tevão dos Santos.. .. .. . . . .. .. . .... .. ... . 418 
Nomeação de capitão . . .. .. ..... . . .. . . .... : .. ........ . ... . . . .... . ... 423 
Nomeação de capitão. . ...... .... ... ... ...... .... . . . ..... ... . ..... .. . 424 
Nomeação de capitão ... .. . . .• .. , .. ..... .. .• · . . . .. . .... . .. ... ... . .. . •• r 426 
Novas povoações nos sertões da Bahia e Pernambuco. ..... ..... 4\JO 

o 

Origem da povoação ela cidade de Santos.... ... ..... .... . .. ... ..... 12 
Origem ela vill:a ele Agua Fria da província da Bahia. ....... . . . . . . . 59 
Officio de feitor e almoxarife ele Pernambuco........... . ... .. ... . . ... 72 
Ol'ficio cJ..e contador da cidade do Sal vaclor.. . .. .. .. .. . . .. .. . . . .. . . . . .. . 83 
Officio do almoxarife da alftlndega de Pernambuco..... .. . .. . ....... .. 95 
Ordem Terceira de S. Francisco.... .. ........... .... .... ........... 140 
Opulencia na Bahia . .. .... .. . . . ... .. ........ .... ....... .. .... . ...... 149 
O linda.. .. .. ... ...... .. .. ... .... .. .... ....... ... .. . ................. 16:1, 
Ordem regia para a volta da nó.o Urca. ........... .... ...... .. ... .. 167 
Origem ela povoação da cidade ele S. Matheus . ......... ...... . . . . . . 178 
Oitavo cap itão-mór do Pará M. de Sotlzn. •d'Eça .. ......... . .... .. .. 256 
'Ordem para que Agostinho Barbalho contin!le no governo. . . . . . . . . . 389 
Outubro 19, ao senado da camara . .......... . .... .. . . . ..... .... ... . 427 
Outubro 26. ao senado da camara.... .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 428 
Ordem de prisão contra os desobedientes...... . ..... . .... .. ... ... . . 437-
0fficio ao senado da camarada Bahia a respeito do contagio da bexiga. 449 
Obras da cadêa da Bahia ............... , . .... , ....... , ......... , . 47,1 
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