




HISTORIA 
DA 

" AMERICA 
.PORTÜGUEZA 

DESDE .0 ANNO DE MIL E QUINHENTOS DO SEU DESCOBRIMENTO 

ATÉ O DE MIL SETECENTOS E VINTE E QUATRO 



HISTORIA 
DA 

AMERICA 
PORTUGUEZA 

'•fÇTO DESDE 0 ANNO DE MIL E QUINHENTOS DO WÜfTJESCOBRIMENTO 

ATÉ O DE MIL SETEGENTOS E YINipSh QUATRO 

O P F E E E C I D A A' M A G E S / K . D E A U G U S T A 

DE O 

EL-REI D.^AO V 

u 3 í n Ca 
SEBASTIU^-QA ROCHA PITJA 

Fidalgo da casa de Sua Maa^jfeuie, Cavalleiro professo da Ordem de Cliristo, 
Coronel do ReginM>n^ de Infanteria da Ordenança da Cidade 

da Bahia, e dos PrbJOfeiados delia, e Acadêmico Supranumerario 1 
da Aaj^mia Real da Historia Portugueza 

*0 
3F 

RIO DE JANEIRO 
H. GARNIER, Livreiro-Editor 

7 1 , ROA DO OUVIDOR, 71 



&MW3-

«vi 

ÍW 



OT* 

ADVERTÊNCIAS 

Adverte.o Auctor, que da riquíssima America (tão 
dilatada, que se estende por quasi quatro mil léguas de 
comprimento, estando ainda por saber as que tem de 
largo, e jaz debaixo de três diversas Zonas, dividindo-se 
em Septentrional e Meridional) da parte Septentrional 
não falia, e só trataria Meridional da grandíssima por
ção,.que comprehende o Estado do Brasil, assumpto 
desta Historia da America Portugueza. 

Que não põem nella o computo dos tempos em numero 
successivo de annos, porque desde o de mil e quinhen
tos, em que foi descoberta a America Portugueza, por 
largo curso, até o de mil quinhentos e trinta e cinco, em 
que se doáráo algumas Províncias, e se principiou a 
fundação dellas, não acontecerão outros progressos mais 
que a vinda do Cosmografo Américo Vespucio, por 
ordem d'El-Roi D. Manoel, a demarcar esta Região, e 
as suas Costas; e depois a de outros Geógrafos e Capi
tães enviados pelo mesmo Rei e por seu filho e suc-
cessor El-Rei D, João III. a tomar posse, metter marcos, 
observar o curso dos mares, sondar os portos, explorar^ 
o Paiz e levar delle mais distinctas noticias. 

Que estas operações se flzerão com intervallos de 
tempos ; e desde o anno de mil cfuinhentos e quarenta 
e nove, em que veio o primeiro Governador do Estado, 
leva a conta delles pela successão dos Governos, e 
ordem dos factos, mediando aindo alguns largos espa
ços sem acções para a escriptura; falta, que precisa
mente interrompe a serie dos annos, mas não altera a 
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verdade da Historia, nem as noticias do Brasil, que só 
o fim para que o Auctor a escreve, é toda a alma e 

I substancia dos escriptos ; pois o mais são accidentes. 
Que as matérias e noticias, que nella trata, são colhi

das de relações fidedignas, conferidas com os Auctores, 
que estas matérias tocarão, e com particulares informa
ções modernas, (que elles não tiverão) feitas por pessoas, 
que cursarão as maiores partes dos continentes do 
Brasil e as depuzerão fielmente, como testemunhías de 
facto, com a sciencia de que o Auctor as inquiria para 
compor esta Historia, cujo essencial instituto é a verdade: 

Que como nos dous primeiros livros descreve o corpo 
natural e material desta Begião, as maravilhosas obras, 
que nella fez a natureza, as admiráveis producções em 
vários gêneros e espécies, e as sumptuosas fabricas, 
que para o trato Civil e Político das suas Povoações foi 
compondo a arte, no retrato de tanta formosura, preci
sada a ser pincel a penna, não teme sahir dos preceitos 
da Historia, quando altera a pureza das suas leis com 
S&Jdéas da pintura, que requer mais valentes phanta-
sias, lendo por exemplar portentos, em que a mais 
elevada phrase Poética é verdade ainda mal encarecida. 

Que nos outros livros, que contém matérias PoUticas, 
• leva o estylo Histórico com estudo castigado, e não 
põem nas margens os numerosos rios e as varias espé
cies das producções do Brasil, porque sendo tanto do 

rfttstituto desta obra, entende, que devem ir no corpo 
• delia. 



PRÓLOGO 
As grandezas e excellencias,ó Leitor discreto, da Região do 

Brasil, tão celebre depois de descuberta, como aniquilada 
emquanto occulta, exponho ao publico juizo e attenção do 
Mundo, onde as suas riquezas tem chegado mais, que as suas 
noticias, posto que algumas andem por vários Auctores intro
duzidas em diversos assumptos, differentes do meu, que não 
tem outro objeb~to. O costume sempre notado nos Portugue20s 
de conquistarem Impérios e não os encarecerem, é causa de 
que tendo creado o Brasil talentos por eminência grandes, 
nenhum compuzesse a Historia desta Região, com, maior 
gloria da Pátria e da que pôde lograr nos meus escriptos, 
tomando eu com inferiores forças o pezo, que requeria mais 
agigantados hombros; porem o respeitado caracter, em que 
por sua grandeza e não por merecimento meu, me constituio 
a Real Academia, honrando-me com o preclarissimo logarde 
seu Acadêmico, me dará alentos de Hercules para sustentar 
pezos de Athlante. 

Com esta expressão offereço este volume; se entenderes, que 
o compuz em applauzos e reverencia do Clima em que nasci, 
podes crer, que são seguras e fieis as noticias, que escrevo, 
porque os obséquios não fizerão divorcio com as verdades. Se 
emalguns termos o estylo te parecer encarecido, ouernalgumas 
matérias demasiado o ornato, reconhece, que em mappa dila
tado a variedade das figuras carece da viveza das cores e das 
valentias do pincel; e que p meu ainda está humilde nas 
imagens, que aqui pinto, assim por falta de engenho, como 
por não ter visto todos os originaes, fazendo a maior parte das 
copias por informações, das quaes me não pôde resultar o 

, acerto de Apelles no retrato de Helena pelos versos de Homero^ 
mas se te não conciliar agrado pelas tintas a pintura, não 
deixem de merecer-te attenção pela grandeza os objectos; e se 
a tua vista for tão melindrosa, que não bastem a contental-a, 
com lhe apartares os olhos, a ti te escusas o enfado e a mim 
a censura. 
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Introducção da Historia. Estado em que se achava o Império Lusitano. 
Descobrimento do Brasil. Nomes, que lhe íorão impostos. Doscripção do 
corpo natural e material d'esta Região. Distancia das suas costas, rumos 
e ventos da sua navegação. Movimentos dos seus mares. Extensão do 
seu continente. Grandeza dos seus mais celebres rios. Formosura do 
seu terreno. Benignidade do seu clima e dos seus Astros- Os seus montes 
mais famosos. Os seus campos, producçôes e lavouras. As suas hervas, 
flores, arvores e fructas assim naturaes, como estrangeiras. As feras, 
brutos e caças, que tem. O que gerão e crião os seus mares. Os seus 
pescados, as pescarias dos charéos e das baléas; a descripção deste 
monstro marinho. Os mariscos de vários gêneros pelas suas praias e 
rios. A barbara vida e costumes dos Gentios, seus primeiros habitadores. 
Vinda de Américo Vespucio, e de outros Capitães e Exploradores, en 
viados pelos Reis D. Manoel e D. João UJ. Linha imaginaria, e determi
nação das Conquistas, que tocarão aos Monarchas Portuguezes e Cas
telhanos. Suocessos de Catharina e Diogo Alvares Corrêa. Vinda do 
glorioso Apóstolo S. Thomé a ambas as Américas, Castelhana e Portu-
gueza. 

1 INTRODUCçãO. DO Novo-Mundo, tantos séculos escondido, 
e de tantos sábios calumniado, onde não chegarão Hannon com 
as suas* navegações, Hercules Lybico com as suas columnas, 
nem Hercules Thebano com as suas emprezas, é a melhor 
porção o Brasil; vastíssima Região, felicíssimo terreno, em 
cuja superfície tudo são fructos, em cujo centro tudo são Ihe-
souros, em cujas montanhas e costas tudo são aromas; tribu-
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tando os seus campos o mais útil alimento, as suas minas o mais 
fino ouro, os seus troncos o mais suave balsamo e os seus mares 
o âmbar mais selecto : admirável Paiz, a todas as luzes rico, 
onde prodigamenie profusa a natureza, se desentranha nas férteis 
producções, que em opulencia da Monarehia e beneficio do 
mundo, apura a arte, brotando as suas cannas esprimido nectar 
e dando as suas fruetas sazonada ambrozia, de que forão mentida 
sombra or licor e vianda, que aos seus falsos Deuses attribuio a 
culta gentilidade. 

2 Em nenhuma outra Região se mostra o Ceu mais sereno, 
nem madruga mais bella a Aurora: o Sol em nenhum outro 
Hemisfério tem os raios tão dourados, nem os reflexos nocturnos 
tão brilhantes : as Estréllas são as mais benignas e se mostrão 
sempre alegres: os horisontes,ou nasça o Sol, ou se sepulte, estão 
sempre claros : as águas, ou se tomem nas fontes pelos campos, 
ou dentro das Povoações nos aqueduetos, são as mais puras : é 
emfim o Brasil Terreal Paraíso descoberto, onde tem nascimento 
e curso os maiores rios ; domina salutifero clima; influem beni
gnos Astros, e respirão auras suavíssimas, que o fazem fértil e 
povoado de innumeraveis habitadores, posto que por ficar 
debaixo da Torrida Zona, o desacreditassem e dessem por ina-
bitavel Aristóteles, Plinio e Cicero, e com Gentios os Padres da 
Igreja Santo Agostinho e Beda, que a terem experiência deste 
feliz Orbe, seria famoso assumpto das suas elevadas pennas, 
aonde a minha receia voar, posto que o amor da Pátria me dè 
as azas e a sua grandeza me dilate a esphéra. 

3 ESTADO EM QUE SE ACHAVA A MONAHCHIA. Florescia o 

Império Lusitano muitos séculos depois de ser fundado por ] 
Tubal, ampliado pos Luso e por Lysias, e de terem os seus 1 
naturaes gloriosamente na Pátria obrado acções heróicas, e con
corrido fora delia para as maiores emprezas, já nos soecorros, 
que derão aos Carthaginezes conduzidos por Safo, para domar a I 
Mauritânia ; já nos que acompanharão a Annibal, para conquis
tar a Itália; já concorrendo com Mithridates contra Pompeo e 
com Pompeo e seus filhos contra César; e de haverem na defensa 
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ada proprialiberdade feito admiráveis provas de valor com os seus 
Capitães Viriato e Sertorio contra os Romanos ; e finalmente 
depois que livres da sujeição dos Suevos, dos Alanos, dos Godos 
e dos Sarracenos, tendo já logrado no seu primeiro Rei Portuguez 
o invicto D. Affonso Henriques, e na sua Real prole o suave domí
nio de treze successivos Monarchas naturaes, se achava na obe
diência do felicíssimo Rei D. Manoel. 

4 Mantinha eom a Thiara Romana a antiga união, firme 
com a nossa obediência e Religião ; com Castella estava em paz 
assegurada pelas nossas victorias ; linha amizade com a Coroa 
Imperial, com as de França, Inglaterra, Escócia, Suécia, Polô
nia e Dinamarca ; com as Republicas e Nações Septentrionaes 
e Italianas, pelos interesses recíprocos e communs das Monar-
chias ; fazia guerra aos Mauritanos, aos Ethiopes e aos Asiáticos, 
para lhes introduzir a Pé Calholica, achava-se dilatado com os 
descubrimentos das Ilhas do Porto-Santo, da Madeira e dos 
Açores, no Oceano ; e por differentes mares, com muitas Praças 
e Províncias em África ; com grandes Povoações e conquislas 
na Ethiopia'; e começava a mpstrar-lhe os seus maiores domínios 
a Ásia, quando o Novo-Mundo lhe abrio as portas da sua mais 
vasta Região. 

5 CONFORME A CONTA DOS PADRES BüSSIERES E SALIANO. 

Tinha já dado o Sol cinco mil quinhentas e cincoenta e duas 
voltas ao Zodíaco, pela mais apurada Chronologia dos annos, 
quando no de mil e quinhentos danosfa Redempção (oito depois 
que a Christovão Colombo levou a especulação a demandar as 
índias) trouxe a tempestade a Pedro Alvares Cabral a descubrir 
o Brasil. Ja este illustre e famoso Capitão (o primeiro, que 
depois de D. Vasco da Gama, passava do Tejo ao Indo e Ganges) 
governando uma formosa Armada de treze poderosas náos, com 
que partio aos nove de Março, e navegando ao principio com 
prospera viagem, experimentou aos doze dias tão contraria for
tuna, que arribando um dos baixeis a Lisboa, os outros correndo 
tormenta, perdidos os rumos da navegação e conduzidos da altís
sima Providencia, mais que dos porflados ventos, na altura do 
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Polo Antártico, dezeseis gráos e meio da parte do Sul, aos vinte 
e quatro de Abril, avistou ignoradat erra e já mais surcada costa. 

6 DESCOBRIMENTO DO BRASIL. — NOMES QUE LHE FORãO 

IMPOSTOS. Nella surgindo as náos, pagou o General áquella 
ribeira a segurança, que achara depois de tão evidentes perigos, 
com lhe chamar Porto-Seguro e á terra Santa-Cruz, pelo 
Estandarte da nossa Fé, que nella arvorou com os mais exem
plares júbilos, e ao som de todos os instrumentos e artilheria 
da Armada; fazendo com a mesma militar ostentação e piedade 
celebrar o Santo Sacrifício da Missa sobre unia Ara, que levan
tou entre aquelle inculto arvoredo, que lhe servio de docel e de 
Templo, a cujas Catholicas ceremonias estiverão admirados, 
mas reverentes, todos aquelles Bárbaros, e conformes com o 
exemplo dos Fieis, premissas do affecto, com que depois abra
çarão a nossa Religião. Este foi o primeiro descubrimento, este 
o primeiro nome desta Região, que depois esquecida de titulo 
tão superior, se chamou America, por Américo Vespucio e 
ultimamente Brasil, pelo pao vermelho, ou cõr de brazas, que 
produz. 

7 A SUA SITUAÇÃO E O SEU CORPO NATURAL. JaZ O OpU-

lento Império do Brasil no Hemisfério Antártico, debaixo da 
Zona Torrida, correndo da meio delia (em que começa) para a 
parte Austral ao Trópico de Capricórnio, de onde entra na 
Zona temperada Meridional grandíssimo espaço. E' de fôrma 
triangular; principia pela banda do Norte no immenso rio das 
Amasonas, e termina pela do Sul, no dilatadissimo rio da Prata; 
para o Levante o banhão as águas do Oceano Atlhantico; para o 
Occidente lhe íicão os Reinos de Congo e Angola, e tem por 
Antipodas os habitadores da Áurea Chersoneso, onde está o 
Reino de Malaca. Na sua longitude grandíssima contão os Cos-
mografos mil e cincoenta e seis léguas de costa, a mais formosa, 
que cursão os navegantes, pois em toda ella, e em qualquer 
tempo, estão as suas elevadas montanhas, e altos arvoredos, cober
tos e vestidos de roupas e trapeçarias verdes, por onde correm 
innumeraveis e caudalosos rios, que em copiosas e diafànas 
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correntes, precipitão crystaes nas suas ribeiras, ou levão Iribuot 
aos seus mares, em que ha grandes enseadas, muitos e continua
dos portos, capacíssimos dos maiores baixeis e das mais nume
rosas Armadas. 

8 O SEU TERRESTRE CONTINENTE. A sua latitude pelo inte
rior da terra é larguissima : mais de quatrocentas léguas 
se achão já cultivadas com as nossas Povoações, sendo muitas 
as que estão por descubrir. Este famoso Continente é tão digno das 
suspensões humanas, pela distancias, que comprehende e pelas 
riquezas que contem, como pelas perspectivas, que mostra 
porque até em algumas partes, em que por áspero parece impe
netrável, aquella mesma rudeza que o representa horrível, o h.l.' 
admirável. A formosa variedade das suas fôrmas na desconcertada 
proporção dos montes, na conforme desunião das praias, compõem 
uma tão igual harmonia de objectos, que não sabem os olhos 
aonde melhor possão empregar a vista. 

9 Com inventos notáveis sahio a natureza na composição do 
Brasil ; já em altas continuadas serranias, ja em successivos 
dilatados valles ; as maiores porções delle fez fertilissimas algu
mas inúteis ; umas de arvoredos nuas, expoz ás luzes do Sol, 
outras cubertas de espessas mattas, occullou aos seus raios; 
umas creou com disposições, em que as influencias dos Astros 
achão qualidades proporcionadas á composição dos mixtos, 
outras deixou menos capazes do beniflcio das Estrellas. Formou 
dilatadissimos compôs; uns partidos brandamente por arroyos 
pequenos, outros utilmente tyrannizados por caudalosos rios. 
Fez portentosas lagoas, umas doces e outras salgadas, navegá
veis de embarcações e abundantes de peixes ; estupendas grutas, 
ásperos domicílios de feras ; densos bosques, confusas congre
gações de caças, sendo também deste gênero abundantíssimo 
este terreno; no qual a natureza por varias partes depositou os 
seus maiores thesouros de finos metaes e pedras preciosas, e 
deixou em todo elle o retrato mais vivo e o mais constante teste
munho daquella estupenda e agradável variedade, que a faz 
mais betta.- ' ' 
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10 MONTES PELA PARTE DO NORTE. OS montes famosos 

desta Região, posto que sejão muitos e compitão em grandeza, 
só dos mais celebres pela altura, pela extensão e por outras cir-
cumstancias memoráveis, faremos menção. Ao Norte o monte 
Jaricoacoara, que estando assentado no continente da terra do 
Ceará, é marco, que muitas léguas ao longe descobrem as 
embarcações, quando navegão para as Capitanias do Norte. No 
districlo de Jagoaribe a famosa Serra, cujo cume se remata com 
a fôrma de Sete Pães de Assucar. A Serra da Borbofema, sita 
no Porto dos Touros entre o Cuabaú, e a Parahíba, que correndo 
com o mesmo nome até a ribeira do Pinhancô, dalli até a Igoa-
pava (em que mais elevada fenece, escondendo-se entre as 
nuvens) se chama Serra do Araripe. A' montanha do Araroba, 
que nasce no continente da terra do Porto do Calvo, e vae com a 
mesma grande altura cortando por muitas léguas o interior do 
Sertão. O monte das Tabocas em Pernambuco, nove léguas da 
Villa do Recife. As mantanhas dos Guararapes. que principiando 
menos elevadas quatro léguas da mesma Villa, vão continuando 
para o Sertão com grandíssima altura e acabão em serranias, 
que penetrão os ares; estas montanhas e aquelle monte, celebres 
pelas três famosas viclorias, que nelles alcançámos dos Hollan-
dezes em três sanguinolentas batalhas campaes. 

11 MONTE PKLA PARTE DO SUL. Para o Sul a cordilheira 
de montes, que começando na Capitania dos Rhéos com o nome 
de Serras dos Aymores, e atravessando as do Porto-Seguro e 
do Espirito-Santo, vão por cento e quarenta e três léguas de 
curso acabar na enseada do rio de Janeiro, onde lhes chamão 
Montes dos Urgãos. No Caminho daquella Cidade para as Minas-
Geraes a altíssima Serra da Italiaya. Nos vastos districtos das 
Minas do Ouro, as inaccessiveis serranias, de cujas vertentes 
(dizem os seus descobridores) nasce o grandíssimo rio de S. 
Francisco. Nas próprias Minas do Sul o opulento Serro-Frio, 
que tem mais partes de ouro, que o Potosí teve de prata. A 
estupenda Serra de Paraná-Piacaba, que tendo assento no 
continente visinho ás Villas de Santos e S. Vicente, rae incons-1 
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tantemente subindo em voltas, umas sobre o mar, outras para 
o interior da terra, e dando por algumas partes entrada menos 
difflcil, por outras estreito e fragoso transito, para a Cidade de 
S. Paulo, que lhe fica pelo Sertão sete léguas distante. -

12 Apartado quasi duas da dita Cidade, o celebre monte 
Jaragoahi, dos primeiros corpos terrenos, que naquella Região 
soltarão veias de ouro, Junto a Villa de Sorocaba, o monte Maro-
coyaba, tão robusto, que tem de ferro as entranhas. Na Villa de 
Taubatê, a grande montanha de Itajuba. O alto monte Ayapl, 
fronteiro a Villa de Parnaíba. Entre ella e a de Ulú, a Serra 
de Aputerihibú. No caminho das novas Minas do Cuyabâ, a 
cordilheira dos montes de Iboticatú ; e mais ao Sul a do Cochi-
pone. Finalmente, das elevadíssimas' montanhas da nossa 
Portugueza America, umas parecem ter aos hombros o Ceo, 
outras penetral-o com a cabeça. Não se jactem só África e 
Grécia, dos seus dous sagrados montes, porque também (a 
menos ostentação de cultos) tem Allantes e Olympos o Brasil. 
13 AS SUAS PORTENTOSAS CAMPANHAS E VALLES. Toda a 

. maior porção do seu terreno se dilata em grandíssimas campa
nhas razas, tão estendidas, que caminhando-se muitas léguas 
successivas, sempre parece que vão terminar nos horizontes. 
Valles tão desmedidos, queemlarguissimos diâmetros, é menos 
difflcil abrir-lhes os centros, que comprehender-lhes as distan
cias no comprimento e largura das suas planícies. Neste dilata-
dissimo theatro, em que a natureza com tantas e tão varias 
scenas, representa a maior extensão da sua grandeza e apura 
todos os alentos dos seus primores, regando com portentosos 
rios amplíssimas Províncias, e posto que lhes não possamos 
seguir as correntes, E' preciso lhes declaremos os nomes, pri
meiro aos mais celebres e depois a outros também famosos, 
quando a elles for chegando a historia. 

14 Rios MAIS FAMOSOS DESTA REGIãO. O rio das Amaso-
nas, ou Grão Pará, que pudera ser pai de Iodos os rios, como o 
Oceano é pai de todos os mares, tendo principio longuissimo no 
mais interior seio do Reino do Peru, com o corpo de estupendo 
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vulto, no transito de innumeraveis léguas, por uma bocca de 
oitenta de largo se desentranha no mar, tão impetuoso, que 
transformando-lhe as ondas salgadas em águas doces, as bebem 
os navegantes, setenta léguas antes de chegarem á foz. A este 
rio, com o grandíssimo intervallo de cento e sessenta léguas de 
costa, por onde desemboccão outros (posto que inferiores, tam
bém generosos rios) se segue o Maranhão, que com immenso 
comprimento, e largo corpo, por dezesete léguas de capacidade • 
de bocca, vomita as suas águas no Oceano. Do rio Maranhão, 
em distancia de cento e trinta e quatro léguas de costa, corre o 
Jaguaribe, também caudaloso. Delle se contão quarenta léguas 
ao rio Grande, que leva copioso tributo ao mar. Do rio Grande, 
correndo a costa por cento e vinte e sete léguas de distancia, 
que comprehende os Cabos de 8. Roque e de Santo-Agostinho, 
ha treze nos de grossos cabedaes, sendo entre elles o mais rico 
e de mais estirado nascimento, o Parahíba nesta Provindo e o 
Beberibe na de Pernambuco. 

15 Distante cincoenta léguas por costa, numeradas desde o 
Cabo de Santo-Agostinho, está o grandíssimo rio de 8. Fran
cisco, que com o Grão Pará e o da Prata, podem fazer um 
Triumvirato das águas, dominante sobre todos os rios do Mundo 
São as suas margens mais povoadas, que todas as dos outros do 
Brasil, seguidas as suas ribeiras pelo continente, mais de qua
trocentas léguas; fecundissimas e medicinaes as suas águas, 
navegáveis de embarcações medianas mais de quarenta léguas 
pelo Sertão; por duas abre a bocca, quarendo tragar o mar 
quando nelle entra e por muitas o penetra, adoçando-lhe as 
ondas. Enganarão-se alguns Escriptores em dizer, que este rio no 
meio do seu curso, por um sumidouro se mette na terra, e depois 
de penetrar-lhe as entranhas pela distancia de doze léguas, torna 
a sahir com a mesma copiosa corrente ; sendo o certo, que 
estreitando-se entre duas cordilheiras de montes oppostos e 
dilatados em todo aquelle espaço, parece que se subterra, em-
quanto por esta causa se esconde, affirmando os Gentios, que 
d'agnèBaSTnentanhas é visto correr,jjeias'suas raizes descuberto. 
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'4& Deste portentoso rio se contão até a barra da Bahia 
setenta léguas de costa, em cujo grande espaço correm ao mar 
irirate famosos rios, sendo entre elles de maior grandeza os de 
Serzipe, Rio Real e Itapicurú. Da barra da Bahia, correndo as 
praias sessenta léguas, está o rio Sancta-Oruz no Porto-Seguro. 
Neste intervallo tributão copiosas águas ao Oceano trinta rios, 
avultando por mais celebres o Taygpe, o Camamú, o Jogoaripe, 
o das Contas e o de 8. Jorge. Em distancia do rio de 
Santa-Cruz, quarenta e cinco léguas, fica o rio Doce, 
recolhendo as águas de outros muitos, com que leva grosso 
tributo ao mar, sendo um dos feudatarios a este rio o das 
Caravellas, também notável. 

17 No espaço de oitenta léguas, que ha do rio Doce a Cabo 
Frio, correm vinte e quatro rios caudalosos. Dezoito léguas dis
tante de Cabo-Frio fica a enseada do Rio de Janeiro, em que 
dèsemboccão dezesete. No intervallo de quarenta e duas léguas, 
que se eontão delia por costa á barra de 8. Vicente, ha trinta 
rios de puríssimas águas. Trinta léguas adiante está o rio Cana-
néa. com grande foz e navegável a todo o gênero de embarcações. 
Em duzentas léguas de costa, que ha do rio da Cananéa ao da 
Prata, se achão vinte grandes rios, sendo os maiores o de S. 
Francisco do Sul e o dos Patos. 

18 Ultimamente se segue o estupendo rio da Prata, maior 
que todos, e só inferior ao Grão Rara, ou das Amazonas : traz o 
seu nascimento da mesma $ãi , e posto que irmão menor, tem 
o curso quas! igualmente dilatado, mas por differente rumo ; 
correndo o das Amasonas para o Norte e o da Prata para o 
Meio-dia. Em largura de cincoenta léguas de foz entra pelo 
Oceano, e outras tantas antes de o aportarem, vão os navegantes 
bebendo doces as suas águas. Os Escriptores impropriamente, 
lhe chamão também Paraguay, sendo este o nome de outro rio, 
que recolhendo mais dous no seu regaço, vae com elles a entra-
ahar-se no da Prata, não no principio do seu nascimento, mas já 
»o progresso do seu curso. • 

19 ILHAS MAIS CELEBRES DESTA COSTA. — BAIXOS DE MAIS 
2 
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NOME. No bojo de um e na bocca de outro, se vêem dous Archi-
pelagos de Ilhas, sendo menos as que se achão na distancia ma
rítima, que ha de um a outro : onde as mais celebres são, a de 
Itamaracá, a de Santo-Aleixo, a de S. Sebastião, a Ilha-Grande 
e a de Santa-Catharina; e por esta causa são os mares de toda 
esta costa tão limpos e navegáveis, pois não achão os mareantes 
outros baixos celebres e dignos de attenção para a cautela do 
perigo, mais que o de S. Roque, o de Vasa-Barriz em Serzipe, 
o de Santo-Antonio na barra da Bahia, e os Abrolhos. 

20 RUMOS DA NAVEGAçãO PELA COSTA DA NOSSA AMERICA. 

Os Rumos da Navegação pelas costas da nossa America Porüpp 
gueza de Norte a Sul, e os ventos, com que se fazem as viagens 
para as suas alturas e para os seus portos, exporemos, declaran
do, que de um gráo Austral, sahindo do Grão Pará para o 
Sul, nenhuma embarcação redonda pode navegar as costas das 
seis Províncias ; Maranhão, Ceará, Rio-Grande, Paraíba, Ita
maracá e Pernambuco, por correrem violentas as águas pela 
costa abaixo ao Oeste, e cursarem por ella impetuosos os ven
tos Suestes e Les-Suestes, causa pela qual do Grão Pará se vão 
os navios fazendo na volta do Norte até a altura de dezoito, e 
vinte gráos de latitude pelo Sudueste e Oeste, para dobrarem 
o Gabo de Santo-AgoSnho, e proseguirem a viagem para as 
outras Províncias do Brasil; mas do referido Cabo para o Grão 
Pará é perpetua a monção, navegáveis os mares e os ventos de 
servir sempre favoráveis. 

21 No Cabo de Santo-Agostjnino, que está em oito gráos e 
um terço, corre a costa pela Noroeste. Delle ao rio de S. Fran
cisco, que fica em dez gráos e meio, corre acosta Nornordeste 
Sudueste. Do rio de S. Francisco ao Rio-Real que está em onze 

.'gráos e um quarto, o rumo Nordeste Sudueste. Do Rio-Real à 
ponta de Itapôa, que está em treze gráos, corre Nordeste Sudu
este. Da ponta da Itapôa á de Santo-Antonio da barra da Bahia, 
fica na mesma altura, corre a costa Leste Oeste. Da ponta de 
Santo-Antonio ao Morro, que fica em treze gráos e dous terços 
corre a costa Nornordeste Susuduesle. Do Morro aos Ilheos, que 



LIVRO PRIMEIRO 19 

estão em quinze gráos escassos, corre Norte Sul. Dos Ilheos ao 
Porto-Seguro, que está em dezeseis gráos e meio, corre a costa 
o mesmo rumo. Do Porto-Seguro aos Abrolhos, que eslão em 
altura de dezoito gráos e lanção ao mar cincoenta e cinco léguas, 
corre a costa Norte e Sul. Dos Abrolhos ao Espirito-Santo, que 
está em altura de vinte gráos, corre ao Norte quarta de Nordeste, 
ao Sul quarta do Sudueste. 

22 Do Espirito-Santo ao Oabo-Frio, que está em vinte e três 
gráos, vae correndo a costa até a ponla do Cabo de S. Thomé 
pelo Sul quarta do Sudueste, a desta até o Gabo-Prio pelo Su
dueste. Do Cabo-Frio até o Rio de Janeiro, que fica na mesma 
altura de vinte e três gráos, corre a costa Leste Oeste. Do Rio 
de Janeiro ao Porto de Santos, que está em vinte e quatro gráos, 
corre a costa a Oes-Sudueste. De Santos ao rio de S. Francisco 
do Sul, que está em altura de vinte e seis gráos e dous terços, 
vae correndo a costa pelo Sudueste quarta do Sul. Delle à Ilha 
de Santa-Catharina, cuja altura são vinte e oito gráos e meio, 
corre ao Sudueste quarta do Sul. Da cita Ilha- ao rio da Lagoa, 
que está em altura de trinta e dous gráos, corre a costa pelo Su
dueste guinando para o Sul. Dalli ao Cabo de Santa-Maria, que 
flca em altura de trinta e cinco gráos, corre-se a costa ao 
Sudueste. 

2 3 DIVERSOS MOVIMENTOS DO OCEANO PELAS MESMAS 

COSTAS. —CAUSA DESTA VARIEDADE. Tem o Oceano nestas 
costas diverso movimento e curso no circulo do anno, porque do 
Cabo de Santo-Agostinho correm as águas para o Sul desde 
vinte de Outubro até vinte de Janeiro ; de vinte de Janeiro até 
vinte de Abril, estão indifferentes no curso ; de vinte de Abril 
até vinte do Julho, correm para o Norte ; e de vinte de Julho até 
vinte de Outubro, se mostrão outra vez como indeclináveis : 
porém do Cabo de Santo-Agostinho até o rio das Amasonas, 
tem sempre uma mesma arrebatada corrente por toda aquella 
costa para Loeste até o grão Pará. A razão natural desta variedade 
é, porque como o Sol fere com perpendiculares raios os mares 
da Torrida Zona, e o seu calor consome grande porção das 
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águas do Oceano Atlântico e Ethiopico, convertendo umas em 
nuvens e attenuando outras em ar, dispoz a provida natureza, 
que o Oceano Boreal transforme com o seu humido tempera
mento em si o ar visinho, e conceba um continuo augmento de 
atgüas, que o correndo para o Sul (como as que Oceano Austral 
participa da Zona Frigida, correm para o Norte) se conforme 
mambos para a conservação do todo, supprindo um e outro 
Oceano com as suas agaas, as que na Zona Tarrida se 
consomem. 

84 Vista já, posto que em sombras, a pintora do corpo natu
ral desta Região, a benevolência do seu clima, a formosura dos 
seus Astros, a distancia das suas costas, o curso da sua navega
ção, o movimento dos seus mares, objectos, que merecião mais 
vivos e dilatados rascunhos ; mostraremos' também em brutesco 
breve, as suas producções frutos, plantas, lavouras e manufac-
furas, com que os Portuguezes fbrão fazendo grandes os inte
resses do seu commercio e as delicias das suas Povoações e 
outras arvores, flores e frutas estrangeiras, que com o tempo 
lhes introduzirão, recebendo-as a terra para as produzir tão 
copiosamente, que bem mostra, que só onde não é cultivada 
deixa de ser profusa : exporemos o mimo dos seus mariscos, o 
regalo dos seus pescados e a riqueza das suas pescarias; de tudo 

, ciaremos breve, mas distincta noticia. 

2 5 PLANTA DA CANNA. — MANUFACTüRA DO ASSUCAR. A 

canna (planta commum a toda a America Portugueza) se cultiva 
*m sítios próprios para a sua producção, que se chamão Massa-
pés; uns em terra firme, outros eu Ilhas. Estendida semette na 
terra e delia vão brotando olhos, que crescendo entre as suas 
folhas, parecem ã vista cearas de trigo. Quando estão sazonadas 
e pelo conhecimento dos Lavradores perfeitas, de dezoito mezes 
nos continentes e de um anno nas Ilhas, se cortão e levão para 
os Engenhos, onde esprimidas em instrumentos, que chamão 
Moendas, umas que movem correntes de águas, outras gyros de 
cavallos, se derretem em docissimo sueco, que cahindo liquido, 
vae correndo por aqueductos de páo a uma grande taxa,chamada 
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Parol e mettida na terra, de onde em taças pequenas de cobre, 
prezas por cadêas de ferro, o sobem para o botar nas caldeiras, 
em que se coze; em fervendo, lhe lanção uma água de certa 
qualidade de cinza, que nomeão decoada e posto no ponto neces
sário, o passão a vasilhas de barro pyramidaes, que chamão 
Formas, e cuberlas de barro as suas circulares boccas, depois de 
quarenta dias, que nellas se está purificando o assucar, se põem 
um dia ao Sol e se mette nas caixas. 

26 O pezo do assucar, assim branco como mascavado, que 
se tira de cada uma destas formas, sendo todas feitas quasi por 
uma medida nas suas officinas, é diverso nos Engenhos; porque 
as cannas, que se moem próprias ou obrigadas, e se cultivão em 
terras de massapé mais legitimo, ou se plantão de novo em outras 
menos cançadas, e mais distantes das praias (causa porque lhes 
chamão propriedades do matto, por differença das outras que se 
dizem de beira-mar) são maiores no coraprimento, grossura e 
distancia dos nós, e tem mais sueco que as*outras que nascem 
em terrenos jà de muitos annos cultivados, comy são todas as 
Fazendas, que ficão peigo dos rios e pela sua visinhança e com-
modidade dos seus portos, forão as primeiras que se fabricarão; e 
já por antigas são hoje menos rendosas, carecendo as cannas de 
mais trabalho para crescerem, pela muita herva, que naquelles 
lugares as suffoca, (como a zizania ao trigo) se não ha continuo 
cuidado em as alimpar, não sendo ás novas Fazendas do matto 
necessárias tantas limpas; e também consiste o rendimento e 
bondade do assuc# nos Mestres delle,que-assistem ás caldeirai, 
os quaes devem ter grandes experiências, para o cozer e pôr no 
ponto da maior perfeição. 

27 Nos Engenhos em que concorrem as referidas qWalidades, 
circumstancias e benefícios, dá cada forma três arrobas, e trese 
meia de branco, uma ou meia de mascavado : havendo Engen
hos, que fazem três mil, três mil e quinhentos e quatro mil 
pães dos declarados pezos ; e moradores que tem dous, três e 
quatro Engenhos moentes, pára cujas fabricas fazem grossas 
despezas, principalmente no tempo presente, em que pelo des-
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cubrimento e lavra das Minas, que levão muitos escravos, tem 
crescido o valor delles a excessivo preço e a este respeito os 
outros gêneros necessários para a cultura do assucar; e a não 
haver este desconto, serião os Senhores dos Engenhos os Vas-
sallos de maiores rendas e os mais opulentos de toda a Coroa 
Portugueza. 

28 MANUFACTURAS DOS ASSüCARES BATIDOS. São copiosos 

os melles, que as (Ormas botão, quando depois de congelado o 
assucar, lhes tirâo pelo fundo em que tem um furo, as folhas 
com que as tapâo, quando lhelanção liquido;e notempo.em que 
se está purificando, destila os referidos melles, qjS quaes se os 
Senhores dos Engenhos os querem cozer, tem oútfas officinas 
para este fim e com novo beneficio e arte, fazem outra qualidade 
de assucar, que chamão batido, assim branco como mascavado 
na cor e apparencia como o outro, mas na doçura e substancia 
diverso, porque duas arrobas de branco batido, não fazem o 
effeito de uma de branco fino, e a mesma differençaha entre um 
e outro mascavado. 

2 9 DAS AGüAS-ARDENTES DA TERRA. Também este gênero 
de assucar destila outra espécie de mel, que chamão remei, dp 
qual se fazem outras Ãlanufacturas : quando os Senhores dos 
Engenhos não querem usar destes inferiores gêneros de assu
car, vendem os melles aos fàtiricadores das aguas-ardentes, que 
em pipas e toneis os levãb para as suas officinas, onde tendo-os 
algum tempo em certa infusão, os põem a cozer em lambiques, 
cuja destilação é agua-ardente, de que consta a maior parte da 
carga das embarcações, que navegão para a costa de África a 
buscar escravos e se gasta por elles 6 pela plebe do Brasil em 
lugar das do Reino. 

30 PLANTA DO TABACO.— SUA MANüFACTDRA. O tabaco, 

planta que sendo por muitas qualidades chamada herva Santa, 
•9 luxo dos homens lhe faz degenerar em vicios as virtudes, é tão 
melindrosa, que na sua creação qualquer accidente a destroe, 
assim como no seu uso qualquer sopro a desvanece. Cultiva-se 
só nas Capitanias do Norte ; semea-se em Maio e nascida a 
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liansplantão ; o muito Sol a queima e a demasiada chuva a apo
drece ; cresce cega, porque lhe tirão os olhos; é sujeita com 
excesso á lagarta e ao mosquito ; não tem ramos, só lança folhas, 
mas em cada pé não passão de doze; a sua colfteita é de Agosto 
até Fevereiro ; quando está sazonada, se lhe fazem amarellas as 
folhas ; as que vão declinando, se vão colhendo e guardando em 
casas de palha, feitas em proporção á grandeza do sitio, em que 
a semeâo : tlra-se-lhe o talo em seu beneficio, desde que a come-
çâo a trocer até a sua ultima perfeição, passa pelas mãos doze 
vezes, >'lrô' pezo conveniente se fazem os rollos, que cobrem de 
couro em Cabello, para se embarcarem. 

3 1 SEGUNDA FOLHA CHAMADA SOCA. Esta planta dá duas 
folhas, a segunda chamão Soca. A sua bondade e perfeição pro
cede não só da qualidade do terreno, em que a cultivão, da pro
porção ou compostura com que o tempo (vario nas mesmas natu-
raes Estações do clima) se differença e mostra desigual; porém 
do beneficio que se lhe applica, da arte com que se coxa e torce, 
algum á mão, outro com engenhos, (onde è menos o trabalho, 
e sahe mais perfeita a obra) algumas vezes de mil pés se colhem 
nove ou dez arrobas, sendo esta a maior grandeza, a que chega 
a sua liberalidade : mas a producção cTimmum de cada mil pés 
é sete até oito arrobas, entrando neste numero a primeira folha 
e a segunda da Soca : esta se cofhWem dous mezes, e acontece 
ás vezes ser melhor e mais abundante. 

32 Os seus Lavradores necessariamente tem curraes de 
gado, para lhe fecundarem as terras desta cultura com o mesmo, 
que hão mister as hortas para produzirem as plantas : ha destes 
Agricultores alguns, que tem tantos sjtíos desta lavoura, taes 
fabricas de escravos e officinas, que recolhem cada anno três mil 
e quinhentas, ou quatro mil arrobas, quando os accidenles do 
tempo, ou falta do cuidado e beneficio, lhe não diminuem o seu 
costumado rendimento. 

3 3 PLANTA DA MANDIOCA.— SUA MANUFACTURA. As Capi

tanias do Norte carecem de farinha de trigo, de que abundão 
algumas do Sul, mas a commum e geral em todas é a da man- , 
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dioca. Esta se planta com uns ramos, ou garfos, que em qual
quer tempo {excepto nos mezes de Abril, Maio e Junho, que são 
os do mais rigoroso Inverno no Brasil) se mettem na terra, cha
mados Manaibas, os quaes lanção grossas raizes, que aos doze, 
até os dezeseis' mezes (conforme os sitios em que se cultivão, de 
mais ou menos sympathia com esla planta) as arrancão e relão 
em uma fdrma de engenho, que chámão Bolandeira e espremem 
em instrumentos de palha, que noméão Tapitís e logo cozem 
em alguidares de barro, ou de cobre, et fazem farinha dos gêne
ros e nomes, que diremos, e umas delgadas e tênues fatias, que 
supprem o pão, com o nome de beijuz. 

34 Das mesmas raizes lançadas de molho, se faz a mandio-
capuba; e postas ao Sol, a carimá, ambas substancialissimas e 
com virtudes paratemedio de muitas enfermidades. Da água, 
que sahe dos tapitís, coada e posta ao Sol, se faz a farinha, que 
chamâp de tapioca e gomma selecta, a meMíor matéria para os 
polvilhos das eabelleiras. Da mandioca, que depois de posta em 
molho chamão puba, feitos uns bollos cozidos e depois ralados, 
se fazem farinhas, que sovadas e amassadas em fôrma de pães ê 
de fatias de biscouto, cozidos em fornos, sahem com admirável 
gosto, o mesmo feitio e pgrieição, que os de trigo. 

3 5 GêNEROS DE FARINHA. Esta farinha se faz de vários 
modos, fresca que dura só dous dias e é de maior regalo ; fina, 
de que se usa nas mezas com diversos nomes, uma de pitanga, 
outra de tapioca e a que se chama de guerra, que é o pão de 
munição dos Soldados, sustento da gente vulgar. Todas, excepto 
a primeira, sahindo do fogo bem cozidas e guardadas em partes 
seccas, durão um anno com o próprio gosto; e seis mezes os 
beijuz, que sempre se fazem de farinha fina. Das Villas do Cayrú, 
Camamú, Boypeba e rio das Contas, vem em compridos fardos 
de palha, chamados Sirios, e lanção seis quartas e meia e sete 
quartas, cada um. 

36 A mais, que se lavra em differentes partes, se conduz em 
saccos, ou solta nas embarcações. As circumstancias mais notá
veis d'estas raízes, são duas; a primeira, estarem dous etres 
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annos mettidas na terra, sem apodrecerem, quando aos seus 
Agricultores parees, que em as dilatar podem conseguir maiores 
interesses; a segunda, serem refinado veneno antes de lançadas 
de molho, e ulilissimo sustento depois de beneficiadas. Ha 
Lavradores tão poderosos, que dos sirios fazem cada anno dous 
mil e quinhentos, e da que se vende solta, mais de três mil 
alqueires. 

37 RAíZES DE AYPIS E SEUS GêNEROS. Outras raizes ha 

do mesmo gênero e feitio, mas de diversa qualidade, que se cha-
fflâo Aypis, de quatro espeêWs, assú, branco, preto e poxá : de 
todas se fazem por vários modos agradáveis guizados; assadas 
tem o mesmo sabor, que as castanhas de Portugal, e nas olhas 
se assemelhão aos nabos. E' tradição entre os Gentios, que todas 
as referidas raizes, a fôrma da sua cultura e do seu uso, lhes 
deixara aquelle Varão, cuja doutrina não quizerão receber, e a 
quem fizerãd ausentar de todo o Brasil, que foi o glorioso Após
tolo S. Thomé, como logo mostraremos. 

3 8 PRODUCçãO DO ARROZ. E' immensa no Brasil a pro-
ducção do arroz, igual na bondade ao de Hespanha, ao de Itália 
e melhor que o da Ásia, e pudera servir de pão, como na índia, 
se em o nosso Clima se não accommodarão os corpos mais á 
farinha da mandioca,que melhor os nutre; porém continuamente 
se usa delle por regalo, assim guizado em muitas viandas, como 
em outros vários composta. Na Província da Bahia os alqueires, 
que se colbeim, não tem numfeío; são tantos nas^dos Ilheos, e do 
Porto Seguro, que sahe pfara varias partes em sirios, como a 
farinha. Este grão tem circumstancia maravilhosa na do Pará, 
porque penetrados aquelles Sertões, se experimentou, que os seus 
naturaes o colhem sem o semearem, produzindo-o naturalmente 
a terra em dilatadissimos brejães, com abundância, e sem cul
tura ; mas não só para a parte do Norte se acha esta singutari-' 
dade, porque pela do Sul, muito além de S. Paúle, nas novas 
Minas do Cuyabá se vio o arroz produzido na mesma fôrma, e o 
grão maior que todos os deste gênero. 

3 9 DE OUTROS VáRIOS GRãOS E LEGUMES. De outros grãos, 
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e legumes produz a nossa America em quantidade trigo, feijão, 
milho, favas, algumas hervilhas do Reino, anduzes, como ellas 
na fôrma e melhores no gosto, mangados, mendubis, gerzilin, 
gengibre, do qual se faz útil conserva, e serve de simples em 
vários mixtos de doces e de guizados; batatas, inhames, gere-
mús, carazes brancos, roxos e de outras cores e castas, manga-
rás, mangaritos, tamataranas, remédio insigne para os enfermos 
de estilicidio e asthma. Dos incultos dá em abundância, pinhões, 
sapucayas, castanhas de caiju, que estando maduras, se comem 
assadas e se confeilão como as amêndoas, das quaes tem o gosto, 
e supprem a falta em varias espécies de doces, saborosos por 
extremo, e quando estão verdes se chamão muturís, e delles se 
fazem excellentes guizados e compostos regalados. 

4 0 HERVAS COMESTíVEIS NATURAES. — HERVAS HOR-

TENSES ESTRANGEIRAS. — CHEIROSAS. — M E D I C I N A E S . DaS 

naturaes comestíveis são principaes os quiabos, os gilós e os 
maxixeres, as largas tayobas, a peitoral maniçoba, que se guiza 
das folhas da mandioca, as cheirosas pimentas de muitas espécies 
e cores, que servem ao gosto, ao olfato e á vista. Das hortalices j 
da Europa ha no Brasil alfaces, couves de varias casws, repo
lhos, nabos, rabãos, cenouras, pepinos, espinafres, abóboras de 
água, cebollas, alhos, cardos, bredos, mostarda, tomates e bel-
droegas. Das hervas cheirosas hortelã, segurelha, $»ejo, coentro, 
ifuncho, salsa, mangerona, endro, mangericão, alecrim, arruda 
e losna. Das medicinaes, canaíistula, tamarindos, gelapa, salsa 
parrilha, filipodio, páo da China, malvas, lançagem, sene, a que 
os naturaes chamâo Tacumburi. 

4 1 RARAS VIRTUDES DE OUTRAS HERVAS NATURAES. AS* 

outras hervas naturaes são innumeraveis e tão activa a virtude 
de algumas, que se alcançarão a noticia e experiência dellas 
Dioscoride e Plinio, serião o maior emprego das suas pennas e 
observações. O conhecimento dos seus effeilos nos occultarão 
sempre os Gentios, tenazes do segredo e avaros dos bens, que 
lhes concedeo a natureza; porém de alguns mais domésticos e da 
experiência, que a falta dos outros remédios deu aos penetradores I 
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dos Sertões, onde não havião boticas, nem medicinas, se veio a 
conhecer a sua força e a exercer a sua pratica. 

4 2 SUAS ESPéCIES. AS mais celebres são a sambambaya, 
que solda todas as quebraduras, a capeba, que desfaz todos os 
apostemas, a herva de leite, que alimpa de todas as belidas e 
nevoas os olhos, o mata pasto, que tira as febres, a caroba, que 
tira as boubas, o ananaz, que expulsa a pedra, o caroatá, que 
arroja as lombrigas, a buta, que conforta os estomgaos e expelle 
as dores de cabeça, o mil-homens, para mil enfermidades, e 
outras para varias queixas, ou tomadas em potagens, ou postas 
como remédios tópicos : ha também herva de rato para matar, 
e tanharon para attrahir : outras libidinosas, que provocão a 
lascívia, das quaes é mais conveniente occultar a noticia e callar 
os nomes. 

4 3 DUAS HERVAS NOTáVEIS. Duas portentosas hervas ha, 
que merecem particular narração : uma é a que chamão Sensível, 
porque parece ter não só a natureza vegetativa das plantas, mas 
também a sensitiva dos animaes; porque no próprio instante em 
que a tocão, murcha todas as suas folhas, e não as torna a abrir, 
alé que^enão ausenta a pessoa, que pondo-lhe a mão, a offendeo, 
ou a violou ; tem em si mesma (como a vibora) a peçonha e a 
triaga, na folha o veneno e o antídoto na raiz. 

4 4 A outra, com effeito diverso, é também notável; o nome 
se ignora, e a virtude se vio na Aldêa da Natu ba, quarenta léguas 
distante da Cidade da Bahia, e a não ser tão auctorisada e fide
digna a pessoa, que como testemunha de vista o depoz, o não 
escrevêramos. Achou a um Gentio já doméstico e Christão, 

fazendo certo instrumento de ferro, que pela efficaeia de uma 
herva, que lhe applicara, o fez tão brando, que o cortava como 
a qualquer fruta; e offerecendo prêmios ao índio, para que lhe 
mostrasse a folha, os reputou em menos, que o segredo, não 
lho querendo revelai1; e seria provável, que teria outra folha de 
contraria virtude para o solidar, pois na brandura, em que estava, 
lhe não servia para o instrumento, que dispunha. 

4 5 FLORES ESTRANGEIRAS. AS flore&.£strangeiras, que ha 
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nesta Região em abundância grande, são rosas de Alexandria e 
de Portugal, que dão em todo o curso do anno e de uma se faz 
já assucar rosado maravilhoso; crafvos de Arrochella, mesclados, 
Almirantes e vermelhos; jasmins de Itália, e Gallegos em copia 
excessi**; mosquetas, tulipas, angélicas, assucenas, maravilhas, 
posto que adulteradas, macellas, girasóes, lyrios, caracóes e 
esponjas, que chamão Corona-Christi, suspiros maiores que as 
perpétuas, porém semelhantes a ellas na figura, nas folha e na 
duração, a côr é entre roxo e carmesim, com umas miúdas 

;jpespirações brancas no diâmetro da sua breve circumferencia: 
trouxerão-se da índia Oriental, e no seu nome bem mostrão 
serem de longe; mugarins fragrantissimos, claros como estrellas, 
também da Ásia, mussambís, que nascem só nos fins dos ramos 
que a sua arvore lança, formando pyramides, compostas de 
flores tostadas, amarellas e brancas, são oriundas de Cabo- '•{ 
Verde. 

4 6 FLORES NATURAES. Das naturaes ha muitas admiráveis, 
sendo a primeira a do maracujá, mysteriesò parto da natureza, 
que das mesmas partes de que compoz a flor, lhe formou os 
instrumentos da Sagrada Paixão, fazendo-lhe nas folhas cumu
ladas ao pé o Calvário, em outras pecas a Columna, os três j j 
Cravos, a Coroa de espinhos, e pendentes em cinco braços, que 
com igual proporção se abrem da Coluniria cara a circumferencia, 
as cinco Chagas, de cadra três, com attenção, se forma a Cruz 
e no ramo em que se prende o pé, se vè a Lança. 

47 Outra é o methamorfosi das flores, senão na substancia, 
nos accidentes, rosa maior que a de Alexandria, que trajando 
na manhã de branco, se yae córando e dispondo ao meio dia 
para vestir purpura de tarde, nascendo neve e acabando nacar; 
é produzida de uma arvore pequena de grande copa e folhas 
largas. Outras ha, que se chamão Flores de 8. João, por come
çarem um mez antes do seu dia, das quaes se matizão as suas 
capellas; nascem de uma arvore de mediana estatura e copa, 
cujos, ramos rematão em tal profusão de gemadas flores, que 
parecem cachos de ouro em folhagens de esmeralda: da própria 
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cõr dourada outras rosas pequenas, que parecem maravilhas, de 
innumeraveis e crespas folhas. 

4 8 O vulgo immenso de boninas de muitas castas, roxas e 
brancas, que dormem de dia e despertão á noite, com tão melin
droso ser, como débil suavidade. As flores da Quaresma, por 
virem naquelle tempo, azues e em fôrma de pyramides, com as 
quaes se ornão os Altares. Os jasmins amidos e vermelhos, ma 
em tal copia produzidos por entre as estreitas folhas das bran
cas varas, em que nascem, que enredando-se por qualquer tronco 
ou edifício, fazem uma confusão verde, ou um encarnado laby-
rintho. Ao -assucenas, que imitão no tronco e na folha ás de 
Europa, umas brancas com cheiro, outras sem fragancia naca-
radas, os bredos namorados de muitas castas, com folhas de 
varias cores e as flores da courana, muidas e suaves, rfâérij 

4 9 FRUCTAS ESTRANGEIRAS. Das fructas estrangeiras logra 
o Brasil pecegos, peros, marmelos, peras e açafrão nas Capita
nias do Sul; porém em todas se dão figos de duas castas, excel-
lentes ambas, romãs admiráveis, perfeitas uvas moscateis de 
Jesus, ferraes e bastardos, cujas cepas e vides, produzem duas e 
três vezes no anno. Melancias selectas, regalados melões; e em 
summa são formosas e deleitaveis todas as fructas, que se chamão 
de espinho, excedendoiésjque deste gênero ha na Europa. Man
gas da Ásia em grande numero e perfeição, de que já se fazem 
preciosos doces. 

5 0 FRUCTAS NATURAES CULTAS. Das naturaes cultas ha 
infinitas, sendo primeiras o ananaz, que como Rei de todas, o 
coroou a natureza com diadema das suas mesmas folhas, as 
quaes em circulo lhe cingem a cabeça e o rodeou de espinhos, 
que como archeiros o guardão. As outras são as fragrantes pitom-
bas, como pequenas gemas de ovos: as pitangas, do mesmo 
tamanho, mas golpeadas em gomos, umas roxas, outras ver
melhas, todas fresfcas e refrigerantes dos calores da febre. Os 
maracujás cordealissimos de cinco espécies, mas de uma só 
qualidade, de cujo sueco se fazem deliciosos sorvetes e da casca 
perfeitas conservas. Os araçazes, também de cinco castas, dos 
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quaes os perinhos e merins se dão aos enfermos, e de todos se 
fazem prezados doces com o nome de marmeladas, tão finas e 
selectas como as do Reino, todas mui brancas e só as das go-
ayabas carmesins, côr da sua massa. 

5 1 Ha cocos de outros tantos gêneros, cuja água é suave 
e fresca: da fruta se fazem saborosos doces e mimosos guizados. 
Frutas do Conde, grandes e deliciosas. Bananas de dous gêne
ros, que servem de regalo, e por muitos modos, de mantimento 
na falta da farinha ; assadas são melhores que as maçãs camoe-
zas: pelo seu regalo, cheiro e formosura, tse pôde presumir foi 
o pomo, com que a serpente tentou no Paraíso a nossos primei
ros Pais, podendo também o comprimento e largura das suas 
folhas persuadir forão as de que elles se cobrirão, das quaes 
podião cortar grandes roupas. 

5 3 Às frutas silvestres são muitas, e entre ellas as de melhor 
sabor e mais nome, a mangabas, que sazonadas excedem a 
muitas e em conserva nenhuma as iguala, suaves no cheiro e 
agradáveis avista, de uma parte Vermelhas, amarellas de outra: 
os mocujés, como ellas na massa, no gosto e na fôrma, porém 
differentes na côr, entre verde e pardo ; cortase-lhe a arvore para 
se colherem. Os areticús-apés,os mamões jjjs^oricís, os cájús, 
que tem outro fruto de differente qualidade na castanha, de que 
já falíamos, aquelles frescos e estas quentes; <>S';eajás e os jani-
papos, excellentes confortativos para o estômago : destas duas 
ultimas se fazem também excellentes doces, e os Gentios tirão 
dellas os seus mais generosos vinhos. De outras agradáveis, 
posto que de inferior estimação, se achão cobertas as brenhas e 
mattos do Brasil, tende nesta multidão muito lugar a jabotecaba 
e o umbu, o qual no Certão suppre com a copia do sueco-a falta 
da água. 

5 3 Das plantas e arvores preciosas logra a nossa America o 
cravo ; nasce de uma arvore, em que se achão cravo, pimenta e 
canella; cravo na flor, pimenta no fruto e canella na casca, porém 
estas três producções tem a mesma acrimonia, sabor e cheiro sô 
do cravo da índia, de que todas tomão o nome. A canella em sua 
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própria espécie, que veio da Ásia ao Brasil por ordem Real ha 
poucos annos, se colhe de uma arvore na altura grande, formosa 
na copa, estendida nos ramos, de folhas compridas ; dellas haja 
no Brasil tão grande numero, que abunda desta especieria, a 
qual suppre dignamente a de Ceilão por todos estes Paizes, e se 
envia muita a Portugul. 

5 4 PLANTAS DO CACAO. O cacao, cujo fruto não tem flor, 
é arvore de mediana altura, de ramos mui apartados do tronco : 
nasce o pomo todas as Luas, sendo mais perfeitos os do Verão; 
tem a fôrma de um pequeno melão, a côramarella, suave o cheiro 
e dentro umas poucas pevides menores, que as amêndoas, mas do 
mesmo feitio, que são o que propriamente chamão Cacao e dão 
o nome 4 arvore e ao pomo : a polpa deste, desfeita em licor 
suave, serve de regalado vinho aos naturaes; as amêndoas, ou 
pevides seccas ao Sol, é a matéria principal do chocolate : pro
duzem em terras humidas e alagadiças ; semeão-se os grãos fres
cos, porque seccos não nascem, e os troncos se vão dispondo em 
fôrma de bem ordenados pomares* o beneficio é mais fácil aos 
que cultivão as arvores, que o resguardo dos frutos sempre com
balidos e penetrados dos pássaros. 

5 5 PLANTA DA BAUNILHA. — Do ANIL. — Do ALGODãO. 

TINTA DO URUCU. & DA TARAJUBA. — Do PAO BRASIL. A 

baunilha nasce em umas delgadas varas, a que no idioma dos 
naturaes chamão Sipós, compridas, sempre verdes e cheias de 
apartados nós, com só duas folhas em cada um ; brotão umas 
bainhas do comprimento e grossura de páos de lacre ; estando 
sazonadas, flcão negras ; o miollo é cheio de uns grãos mui 
pequenos, com sueco, que parece óleo e cheiro frangrantissimo, 
sendo o primeiro ingrediente do chocolate. O anil, pobre de 
tronco, de humilde folha mui miúda, nasce pelas brenhas. Do 
algodão ha infinita copia, que se fabrica em muitos teares, dos 
quaes sabem innumeraveis peças de pano, que tem uso para 
varias cousas, e da mesma materiaiS** fazem grossas, mas visto
sas obras; porém nas redes para as serpentinas se apurão os 
seus fabricadores, lavrando-as com primorosas pinturas,de mui-
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tas cores agradavelmente matizadas. O urucu nasce de arvores 
pequenas, o fructo é do tamanho e feitio de uma lima mais pyra-
midal, tem uns grãos negros engastados em uma massa de escar-
lata, é admirável tinta nacarada, que se compra na Europa por I 
muito preço. A tarajuba é raiz, de um incorruptível tronco; 
tirarão delia os Hollandezes grandes infeeesses com a preciosa 
tinta amarella, que faz, e do pao Brasil todas as Naçõesflo Norte 
para muitas de tantas cores, como as suas engenhosa&artesj 
sabem fazer delle. 

5 6 Do BALSAMO. O balsamo é distilação fragente de robus
tas arvores, que por maitos espaços de distancia respirão suavi-
dades; são cinzentas e tem a folha semelhante ás do mirlho, mui 
altas, copadas e tantas, que formando densas mattas deste 
aroma, occupão successivas léguas de terreno, sendo em uns 
lugares melhor o seu licor, que em outros, e no seu gênero, o 
mais perfeito do Mundo; provocado de qualquer golpe, que pelas 
Luas lhes dão nos troncos, corre em tántà copia, que em ne
nhuma parte da Palestina se colhe em mais abundância : fazem 
delíe,com outros ingredientes,admiraveis obras decont^s,caixas 

i|ipessas maravilhosas, tão agradáveis á vista, como ao olfato : é 
medicinal para muitas enfermidades, prodigioso na cura das' 
feridas, tem sympathia com o cérebro e conto ventre, e muitas 

.^dtras virtudes. 
57 Do CUPAúBA. — DA BICUIBA. — DA ALMECEGA. Ha 

outro gênero destas arvores da mesma côr e grandeza, mas diffe-
rentes na qualidade, e brotão dos troncos óleo menos suave, mas 
também cheiroso, que chamão cupaúba, igualmente proveitoso 
para muitos achaques, dores e feridas, perservando-as de espas
mos e curando-as mais brevemente, que os unguentos da Cirur
gia; para as pinturas tem o mesmo effeito, que o de linhaça. As 
bicuíbas são arvores também grandes, cujos frutos parecem 
nozes, como as noscadas ; o seu miolo pizado distilla um óleo I 
finíssimo, que se applica ás dores, e curas gallicas com mara
vilhoso effeito. Ha outra casta de arvores de menos altura e ramos, 
que brotão parfeila almecega, gomma activa para emplastos nos 
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peitos, partes rendidas e carnes quebradas, com outras virtudes 
para remédios de muitos males. 

5 8 DAS MADEIRAS. AS madeiras pela formosura, preço, 
grandeza e incorruptibilidade são as melhores do Mundo. Seja a 
primeira aquelle páo, que deu o nome a esta opulenta Região, e 
concorreo para o seu commercio e grandeza, desde o seu descu-
brimento, sendo appetecido e sollicitado de tantas Nações. Logo 
o jacarandá, igual na estimação e luzimento ao ebano, com a 
vantagem das ondas pardas, que o fazem mais vistoso. O salsa-
fraz, que além do lustre e suave cheiro, tem virtude para curar 
muitas enfermidades, causa porque se lavrão delle muitos puca-
ros e copos. O violete, admirável pelas águas roxas, que pare
cem roubadas ás mais finas amethystas. O pequiá, da côr do 
mais peregrino amarello, serve de tauxiar as obras das outras I 
madeiras, que com elle se matizão ; e o vinhatico, luzente e 
dourado. 

59 PAOS PORTENTOSOS. OS incorruptiveis páos vermelhos, 
angelins, cedros, jataypevas e maçarandubas; os potumujús, 
supopiras e adernos acastanhados; as claraíbas, os louros, 
tapinhõas, os bacurís, guabiranas e jandirobas, o pão ferro, o de 
arco, o da sapocaya e outros troncos das mesmas qualidades e 
varias cores, tão grossos, que delles se lavrão as embarcações 
inteiriças, que chamão Canoas; e no Pará, Maranhão, Ceará, 
se dizem de viagem inteira, que tem dezeseis e vinte palmos de 

' diâmetro; carregão cincoenta e sessenta caixas de assucar de 
' quarenta arrobas cada uma, e levaõ vinte e vinte quatro remos 
J por banda : de outros páos, posto que inferiores, também gran

des, se lavrão capacissimas canoas de muita carga, em tanto 
numero, que dellas estão cheias todas as praias. 

60 Do GADO MAIOR. Os irracionaes viventes sensitivos, que 
V, se crião nestes campos, bosques e montanhas, são incompara-
1 veis em.grandeza, numero e espécies. Do gado, que chamamos 
3 maior, é tanta a quantidade, que nos campos, que jazem entre 

Parnagoa e o rio da Prata, andão sem dono e sem cultura, e os 
vão matar, só por lhe tirarem os couros ; da carne se não faz 

3 
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caso : nas outras partes do Brasil é tanto, que antes de se descu* 
brirem as Minas de ouro, para cujos numerosos Povos vão innu-
meraveis cabeças, valia cortado nos açougues ordinariamente, 
a cento e sessenta e duzentos reis a arroba, em muitos occasiões ' 
a oitenta e a cem reis, e só quando as séccas dos sertões, ou as 
enchentes dos rios lhe causão prejuízo, ou lhe impedem o tran
sito, deixa de abundar nas Povoações com o referido excesso ; 
sendo alguns destes animaes de tanta grandeza, que peza cada 
um vinte e vinte e quatro arrobas. 

61 Em algumas partes do Paiz de S. Paulo ha gado vaccum 
de tal qualidade, que deixando de pascer a herva abundante, que 
produz aquelle terreno, se sustenta só da terra, a qual tem tal' 
sympatia, ou propriedade para o engordar e lhe fazer gostosa a 
carne, que entre todas as deste gênero, por aquella Região, é a 
mais saborosa e appetecida, e as rezes tamanhas, que as não 
igualão as outras na grandeza e pezo, em prova de que a terra, 
de que se mantêm, as nutre com vantagem ás mais, que se crião 
com o pasto commum a todos os animaes, dos quaes vem a ficar 
differentes na singularidade do alimento. 

6 3 Do MENOR. Do menor é grande a criação, porque não 
ha morador dos termos, ou recôncavos, que o deixe de ter em 
tanto numero, quanto lhe baste para o seo regalo e para o seo 
interesse, mandando-se buscar das Povoações para comida, 
mimos e matolotagens. São excellentes os capados, que se sus-
tentão e crião com a mandioca, e alguns chegão a ter de pezo 
doze e quatorze arrobas : tenrissimos os leitões, saborosos e 
grandes os carneiros, brandos os borregos, mimosos e saúda- I 
veis os cabritos. 

6 3 Do CAVALLAR. — Dos PERROS. Do gado cavallar se 
cria nesta Região muita copia, sahindo briosos ginetes, de fina 
raça, com a grandeza, signaes, cores e propriedades, que se 
procurão nestes generosos brutos: tomão documente os primores, 
que lhes ensinão e são extremados na velocidade. Deixem os 
Poetas de pintar ao cavallo Pegaso com azas: os antigos de 
fabular, que as égoas de Luzitania concebem do Zefiro ; porque 

J 
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as do Brasil tem partos tão ligeiros, que correm parelhas com 
os ventos. Ha perros de caça, com grande instincto ; e para 
guardar as fazendas muitos de tanto vulto, que parecem bezerros. 

6 4 DAS FERAS E BICHOS HORRíVEIS. Das feras ha tigres, 
onças, antas, susuaranas e javalís, que chamão porcos do matto; 
estes de duas castas, uns nomeados cahetatús, outros queixadas-
brancas. Em gênero de cobras monstruosas, a giboya, tão grande, 
que se alcança o maior touro o prende com a cauda e apertando-
lhe os ossos, lhos quebra e o come. A surucucu, que posto que 
inferior, faz o próprio ao gado menor. Dos bichos asquerosos, a 
preguiça, de tão tardo movimento, que apenas se lhe enxerga 
o curso, e em poucos passos gasta todo um dia. O camaleão 
também fleugmatico, sem embargo de beber as coleras ao vento. 
Os Sarehues, piratas das criações domesticas. As guaribas, de 
triste e porflado canto nas arvores e os guassinins, que são do 
seu coro e solfa. 

6 5 Dos MONOS E BUGIOS. —CAçAS QUADRúPEDES. Ha mo

nos horríveis nos montes e domésticos nas pousadas; varias 
castas de bugios e sanguís, uns cinzentos, outros entre pardos 
e amarellos, que se chamão de cheiro, por algum que exhalão 
não desagradável, e são os animaes, que mostrão mais instincto, 
pelos brincos e acções que fazem. Das caças quadrúpedes silves
tres, ha veados, capivaras, coelhos, cotias, coatis, perus, teus, 
tatus e pacas ; estas, posto que nocivas para a saúde, tema carne 
superior no gosto a todas as do Brasil. 

6 6 CAçAS VOLATIS. — CRIAçõES DOMESTICAS. Das mui

tas caças volatis e montanhezas destes Paizes, a primeira é a 
zebelé, emula dos fayçanes de Milão, e dos francolinsde Chipre ; 
tem a grandeza e feitio das gallinhas pequenas, com alguma 
differença na cabeça, em ter pennas por cristas. Logo as enha-
popés, maiores que as gallinhas, de mais titellas e melhor gosto : 
pombas de muitas castas torocazes, de mais grandeza, que as 
outras ; competem com as perdizes no tamanho, fôrma, peito e 
sabor; as jurilis e pariris, tenras e gostosíssimas : as hirapon-
gas, mais regaladas que todas : muitas e agradáveis rollas. De 
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outros pássaros também comestíveis ha araquans, mutuns, 
jacús, jacutingas, e nas ribeiras da mar e dos rios, marrecas e 
galeirões. Das aves e criações domesticas ha mui grandes galli-
nhas, capões, perus, hemas, ganços, patos e patorís. 

6 7 AVES DE CANTO. Das que tem alguma voz e canto 
papagaios, periquitos, araras e canindés, que são pelas cores iris 
animados na selvas, e ramalhetes de pennas nas Regiões dos 
ares ; proferem todas as palavras, que lhes ensinão. Os bicudos 
negros, como os melros, quasi do seu tamanho, mais destros e 
agradáveis no canto: sabiás, que chamão das praisas, por andarem 
sempre nas ribeiras, onde só cantão, mas todos suaves ; tem 
cinzentos os costados e os peitos brancos : patatibas, coleirinhos, 
canários e outros, que em menos ajustada solfa, também agra-
davelmente cantão. As vivas tintas com que os colorlo e matizou 
a natureza, são tão admiráveis, que os fazem parecer flores 
volantes nos jardins da esphéra: os mais celebres, são os tocanos 
pelas pennas mimosas e gemadas, que como pelles de ouro lhes 
cobrem os peitos, e os guarazes pela purpura de que vestem os 
corpos. 

6 8 ÂMBAR GRIS ALJOFAR E PéROLAS QUE CRIãO ESTES 

MARES. Para augmentar as riquezas da nossa America Portu-
gueza, lhe lança o mar por muitas partes das suas costas o âmbar 
gris, mais prezado e mais precioso. E' tradição constante, que a 
um dos primeiros homens, que casarão na Bahia, se lhe dérão 
quatro arrobas em dote, colhido nas suas praias, onde tem sahido 
muito, e em mais quantidade se tem achado nas da Ilha da Ita-
parica; porém com abundância maior na Província do Ceará, 
cujos Gentios o trocão com os Portuguezes por drogas de pouco 
preço, e às vezes lho dão sem interesse. Em muitas das outras 
Províncias se colhem alguns aljofares perfeitos e pérolas netas. 
De uma fomos testemunha, achada em uma ostra depois de 
assada ; era de grandeza mais que mediana, em summo gráo 
esphérica; de uma parte tinha perdido o lustre ao rigor do fogo, 
e da outra, onde lhe não chegara, estava com a sua natural côr 
e formosura, tão brilhante como a mais preciosa margarita. 
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69 Muilas se colherão em differentes lempos, e entre ellas 
uma em excesso grande, também offendida do fogo, em que lhe 
fora assada a concha, flcando-lhe as porções illezas admiravel-
mente bellas. E' sem duvida, que se os naturaes as fossem 
buscar ao centro por interesse, como as Nações Indianas, Orien-
taes e Occidenlaes, lograrião a mesma rica poscaria; porém a 
gente do Brasil por falta de ambição, ou de actividade, das 
riquezas do mar colhe as que arroja, e não penetra as que 
esconde. 

7 0 O s PESCADOS ESRANGEIROS E NATURAES. — PESCARIA 

DOS CHARéOS. Cria abundante numero de vários pescados : dos 
da Europa, linguados, saveis, tainhas, pescadas, salmonetes, 
roballos, meros, arrayas,.cações, gallos, encharrocos, voadores, 
Carapáos, xernes, sardos, corvinas, agulhas e sardinhas: dos 
naturaes, por serem infinitos, nomearemos só os mais notaveií, 
baleas, beijupirás, cavallas, garopas, vermelhos, corimás, pam-
panos, carepebas, parus, ubaranas, guaracemas, jaguaraçás, 
camoroplns, olhos de boi, dourados e charéos ; este ultimo, 
ainda que muito vulgar pela sua quantidade, merece especial 
noticia, pela grandeza da sua pescaria e por ser o sustento dos 
escravos e do povo miúdo da Bahia. 

7 1 Tem quatro palmos de comprido, um e meio de largo ; 
são sempre gordos e gostosos, por terem estação própria em que 
correm, que é do primeiro de Dezembro, até o fim de Abril. As 
suas ovas tem grandeza proporcionada, e-não deixão de lograr 
estimação, assim frescas, coma salprezadas em uma fôrma de 
prensas, onde espremidas, põem a seccar por alguns dias, em 
que a cor amarclla, que lhes deu a natureza, se lhe converte na 
rubicunda, que o Sol lhes dá; com este beneficio permanecem 
muito tempo, e as levão por matolotagem e regalo os mareantes. 
Ha para as suas pescarias muitas armações, desde a enseada da 
Cidade, até a Itapôa, quatro léguas por costa além da barra, e 
se fazem consideráveis despezas em fabricas de casas,'escravos e 
redes, tão grandes algumas, que carecem de cincoenta e sessenta 
pessoas, para as recolher, contando-se em alguns dos lanços mil 
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e quinhentos e dous mil charéos, e em outros com pouca diffe* 
j rença, deixando aos seus Armadores importantes lucros • 

72 PESCARIA DA BALEAS. — A SUA PINTURA. A pescaria 

das baleas, que em numero inferior também se faz na Província 
do Rio de Janeiro, é portentosa na Bahia. Correm desde Junho 

> até Outubro, começando por Santo Antônio, e acabando por 
ÍNSanta Theresa. E' a balea estupendo parto das ondas, útil mons

tro do mar; tem algumas setenta palmos de comprimento, vinte 
e seis de largura e dezoito de alto ; sendo peixe, todo o seu corpo 
é toucinho e carne ; todas as suas espinhas são ossos ; cobre-a 
uma branda pelle entre parda e negra, semeada em partes de 
miúdos búzios, que vivem do que lhe chupão; em poucas se vem 
algumas manchas brancas; não mostra termo, ou signal, que 
lhe difference a cabeça, mais que para o iim uma pequena dimi
nuição, que faz á proporção do corpo : na parte inferior lhe ficão 
os medonhos olhos, entre os quaes tem por nariz um largo 
canal, que lhe sahe acima da cerviz, por onde expulsa com 
elevada respiração as grossas ondas, que sorve ao mar mar mais 
tempestuoso. A bocca é uma sensitiva gruta, em que accommoda 
a disforme e pezada língua, que tem de comprimento doze palmos, 
seis de grossura e distila uma pipa de azeile; dezeseis a balea 
toda: não tem dentes, porém em cada um dos queixos traz;um 
feixe de quarenta e mais barbatanas, compridas de dezeseis 
palmos, negras e de uns nervos incorruptíveis e mais rijos, que a 
madeira, flexíveis, mas sem quebram. 
. 7 3 IMPORTâNCIA DO SEU CONTRATO, DO SEU GASTO E DAS 

SUAS FABRICAS. DO lugar dos hombros lhes sahem por braços 
umas chamadas alas, que lhes acompanhão os lados por espaço 
de vinte palmos, de carne nervosa, como a cauda, que traz 
sempre inclinada para uma parle, esta, e as alas, levanta batendo 
os mares, com estrondo formidável e perigo evidente de qualquer 
embarcação, em que descarregar aquelles terríveis golpes. Do 
lugar do espinhaço se lhe levanta uma porção de carne curva, 
que em fôrma de arco lhe occupa doze palmos o costado. Impor
ta á fazenda Real o seu contrato, de seis em seis annos, termo 
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da sua remalação, cento » oitenta mil cruzados; e no anno de 
mil sete centos e vinte três chegou a duzentos e cinco mil: vinte 
mil se gastão na sua pescaria cada anno. A fabrica de casas, 
e outros tanques, formas para recolher azeite, taxas para o cozer, 
armazéns, instrumentos, assim de sua Magestade, como dos 
Contratadores, valem mais de quarenta mil cruzados. 

7 4 O AMOR QUE TEM AOS FILHOS. O amor que este mons
tro tem aos filhos, é também monstruoso, por elles se deixão 
matar, pois segurando-os a este fim primeiro os Arpoadores, os 
seguem ellas até a ultima respiração dos seus alentos. A buscal-
as por toda a enseada da Bahia (aonde naquelle tempo vem de 
mais longe a parir) sahem todos os dias seis lanchas, quatro de 
arpoação e duas de soccorro, e mettendo os arpões nos filhos 
para as segurarem, lhos lanção depois, e logo alanceando as 
com uns compridos dardos, lhes distilão a vida pelo sangue^-
conduzindo-as para a ponta de Itaparica, onde se beneficiai) e 
estão as fabricas ; acontecendo quando o anno é propicio a este 
contrato, pescarem-se três e quatro por dia. 

7 5 O consumo que este gênero tem,de que resulta a ganância 
que dá, é porque da balea se fazem carnes, de que os escravos 
se sustentão : os moradores, que possuem muitos, assim nas 
casas, como nas lavouras, as mandão beneficiar em pipas e bar
ris, que lhes dura de uma a outra safra, e d'ellas consta a mato-
lotagem da gente marítima, que serve nas embarcações, que 
vão para a costa de África e para outros portos; e também por
que da immensa inundação de azeite, que se tira deste peixe, se 
allumião todas as casas,fabricas e officinas do Brasil, exceptoas 
estâncias particulares de algumas pessoas mais poderosas, em-
que arde o de Portugal. Também ha para este ministério outros 
gêneros de azeite, que são o da mamona,arvore pequena, e flexí
vel, cujo fruto tem umas pevides grossas, de que elle se distila, 
o qual se faz lambem dos figados dos peixes cações, dando uns e 
outros perfeita luz, porém por mais raros e artificiosos, não são 
tão communs, como o das baleas. 

7 6 OS MARISCOS QUE CHIÃO OS MARES POR TOOAS ESTAS 
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COSTAS. — ARVORES CHAMADAS MANGDEs. Os mariscos, que 

se crião nos concavos dos recifes e costas de todos estes mares, 
são infinitos; grandes e regalados polvos,.lagostas, lagostins, 
santollas e sapateiras ; e pelos lameiros, que as ondas formSo 
n'aquellas porções que abração, se colhem outros mariscos e 
ostras de muitos gêneros ; já nos mesmos Iodos, onde se crião e 
de que se sustentão, já nos troncos e raízes de profusas arvores, 
chamadas mangues, que nascem nas ribeiras do mar, ou nas 
margens dos rios, que lhe tributão as águas, e crescendo a grande 
altura, produzem muitos ramos, que abaixando-se tornão a met-
ter-se naquelles alagadiços, lançando nelles outras novas raízes, 

/• das quaes brotão troncos novos, que subindo, se vão outra vez 
enlaçando e formão por muitas léguas confusões de labyrinthos 
verdes. 

7 7 OUTBOS VáRIOS GêNEROS DE MARISCOS. Por entre ellas 

e nos seus mesmos troncos e madeiros, se achão as ostras eriri-
pebas, que produzem aljofares, mexilhões, ameijoas, breguigões, 
caramujos, unhas de velha, periguarls, sernambís, e uns maris
cos compridos, de feição de medianos búzios, onde se achão 
algumas vezes as pérolas, que também se encontrão nas ostras. 
Os carangueijos, gordissimos, de que se fazem admiráveis e mi
mosos guizados, são de cinco gêneros, ussás, ganhamús, serls, 
aratús, garaúsás: excellentes camarões, assim do mar, como dos 
rios e lagoas, onde se colhem alguns quasi tamanhos como os 
lagostins, a que chamão potiassús. 

7 8 DlFPERENÇA DAS PRODDCÇÕES NA REGIÃO DA AMERICA. 
Posto que temos narrado em commum as mais essenciaes pro-
ducções desta Região, é preciso declararmos, que nem todas se 
achão em qualquer parte delia; em umas se dão uns gêneros, 

. em outras se colhem outros; porque os movimentos do Sol, a 
disposição da terra e as distancias em que se vão differençando 

V os climas, fazem esta diversidade nos frutos e mineraes; mas 
sempre a natureza em todas pródiga, aquelles gêneros,que doou 
a qualquer dellas, os produz em grandíssima abundância, posto 
que mais generosamente em uns logares, que em outros; excepto 
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nas partes, que quiz deixar estéreis, para ostentar nesta mesma 
differença de terrenos em uma Região, a constante variedade da 
sua formosura. 

7 9 As ESTAçõES DO ANNO. As Estações do anno no Brasil, 
são em differentes mezes, que na Europa, e entre si mesmas tão 
varias e insensíveis, que costumão entrar umas pelas outras, 
mas com tão ordenada desordem,que nãocausão prejuízo, antes 
algumas plantas das naturaes appetecem no tempo de Sol a 
chuva, outras no curso do Inverno assistências do Verão; e sem 
esta mudança intempestiva, ou não nascem, ou crescem pouco : 
nem os corpos humanos sentem esta variedade, por ser natu
reza nesta Região; e assim vemos, que enfermão menos das 
mutações do tempo, que dos próprios desconcertos, pois os ares 
em nenhuma operação os offendem; excepto quando não sabem 
aproveitar a sua benevolência, ou procurão abusar da sua 
bondade. 

8 0 A GENTILIDADE QUE A HABITAVA. Todo eSte Vastíssimo 
corpo,que temos mostrado,estava possuído e habitado de inculta 
gentilidade, dividida em innumeraveis Nações, algumas menos 
feras, mas todas barbaras : não tinhão culto de Religião, idola-
travâo á gula, e servião ao appetite, sem regimen de lei, ou de 
razão : tinhão principaes, a quem davão moderada obediência^ 
que mais era respeito, que sujeição, repugnantes á doutrina 
Evangélica, que lhes pregou o glorioso Apóstolo S. Thomé, a 
quem não quizerão ouvir, e affugentarão de todos os seus Paizes, 
dos quaes ausentando-se o Sagrado Apóstolo, deixou por muitos 
lugares (em prova da sua vinda e dos seus prodígios) impresso'*' 
e retratados em lâminas de pedra, os signaes do seu cajado e dos 
seus pés, uns ainda permanentes nas estampas e todos constan
temente venerados nas tradições (pôde assegurar-se esta pia opi
nião, auctorisada com os testemunhos de Escriptores, que em 
abono delia trataremos logo.) 

81 ABUSO DE UMA DESTAS NAçõES. Porém entre elles a 
Nação dos Gentios, que chamão Papanazes, mostrava alguma 
sombra de justiça, ou de razão, posto que incivile barbaramente 
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praticada; porque se algum tirava a vida a outro por qualquer 
pendência, ou desastre, obrigavão aos parentes do matador, a 
entregal-o aos da família do morto, que o affogavão, e mettião 
debaixo da terra logo, em presença de uns e outros ; e no caso 
que se houvesse ausentado, e o não pudessem os parentes des-
cubrir para o entregarem, lhe tomavão um filho varão ou fêmea 
,e não os tendo, lançavão mão do parente mais próximo em grão, 
ao qual não matavâo, mas ficava escravo do mais propinquo em 
sangue ao morto, e desta sorte todos contentes se fazião amigos, 
sem machinarem outro gênero de vingança, evitando muitas 
mortes com esta fôrma de castigo e satisfação. 

82 COSTUMES E VIDA DE TODOS. Não usavão de roupas os 
Genlios das varias Nações desta Região. Todos andavão nus, 
representando a innocencia dos nossos primeiros Pais, (euiquanto 
o peccado lhes não introduzio o pejo, com o conhecimento da 
graça e natureza, de que tinhão degenerado, para se cubrirem 
de folhas) porque estes seus descendentes de tudo o que era 
culpa tinhão ignorância; só em algumas festas manchavão os 
corpos de tintas de páos, que imaginavâo os fazião mais formo-^ 
sos e ficavão mais horríveis ; excepto os Gentios da Nação dos 
Carijós, que pelo Inverno lançavão sobre si por uma, e outra I 
parte as pelles das caças, que matavão, com que se resguardavão 
do frio. Nas cabeças usavão algumas pennas de pássaros, que 
lhes servião de rústicos martinetes ; e os da Nação Tamoyos 
furavão os beiços e nelles metlião umas pontas de ossos, com 
cabeças como de pregos, que pela parte interior as sustentavâo ; 
sendo este o signal, ou caracter da sua dignidade, ou nobreza. 

8 3 As SUAS CASAS. No maior numero das suas Nações as 
casas, em que pousavão,erão de campo e os edificios, que tinhão, 
erão de monte, como os dos primeiros habitadores do Mundo, 
antes que nelle se levantassem montes de edificios. Tinhão por 
tecto o Ceo, e a terra por pavimento, só em algumas horas, por 
se abrigarem dos rigores do Sol, ou do excesso das chuvas, for-
mavão umas choupanas telhadas de ramos,sem eleição de sitios, 
mais que os das suas jornadas, deixando umas e fabricando 



LIVRO PRIMEIRO 43 

outras, para aquelle pouco tempo que as querião, sendo-lhes tão 
fácil fazel-as, como abandonal-as; salvo a Nação dos Topinam-
bás, que as tinhão sufflcientes ; e a dos Tamoyos, em que erão 
mais fortes, e as suas Aldêas cercadas de grossas madeiras ; e 
sobre todas mais seguras (por mais escondidas) as da Nação dos 
Guaynazes, que as fabricão pelo campo, debaixo do chão, onde 
conservão de dia e de noite o fogo,e fazem das ramas e das pelles 
dos animaes as camas. 

8 4 O SEU ALIMENTO. O alimento, de que se sustentavão, 
era sem composição, logrando a simples bondade dos frutos, das 
caças e dos pescados; mantimentos, que como puros, os recebia 
melhor a natureza para a nutrição dos corpos, sem o artificio, 
que o appetite das outras cultas Nações, abusando do regalo 
natural dos mantimentos, introduzio em beneficio da gula, mas 
em desperdício da saúde e da vida, como o sentem os Médicos. 
Nas mais das suas Nações e.ra a carne humana o seu melhor 
prato, menos na dos Gentios Guaynazes e na dos Carijós, que a 
não comião e lhe tinhão natural horror; causa, pela qual aos que 
vencião nas suas guerras, não matavão, e só ficavão captivos 
(pode julgar-se por menos mal que a morte, a escravidão no 
dominio daquelles próprios, de quem já muitas vezes se trium-
phara. 
, 8 5 SOBRE A ORIGEM QUE TIVERAõ. Deixo a controvérsia 

sobre a origem dos primeiros habitadores,que a esta Região pas
sarão, e de onde vierão, se de Troya, de Fenicia, de Carthago, 
de Judéa,dos fabricadores da Torre de Babel,ou se de Ofir Indo, 
porque sobre este ponto não tem mais forças, que algumas 
débeis conjecturas, os argumentos dos Auctores; sendo em 
quanto aos accidentes da côr, pela grande intensão do Sol, mais 
verosimil a opinião dos Philosophos; é commum em todas a côr 
bassa, menos córada, ou mais vermelha; também omitlo as 
supersticiosas ceremonias dos seus enterros, tão differentes e 
barbaras, como pontualmente observadas em cada uma das suas 
Nações. 

86 Não tinhão os Gentios da America Portugueza,Templos, 
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ídolos e sacrifícios, Palácios, e grandeza da magestade nos seus J 
Príncipes, como os da Castelhana; porque os nossos, das cousas 
eternas só alcançavão e reconheciâo, que havia no Ceo um su
perior poder, que era movei de tudo, ao qual chamavão Gran 
Tupá, porém não o imploravão com outros votos e rogativas, 
mais que com as vinganças, que tomavão dos seus próprios ini
migos, que erão entre elles as virtudes e os actos meritorios,que 
sabião obrar e offerecer. O caracter e representação dos seus 
principaes Senhores, não consistia em outra ceremonia e osten
tação de soberania, senão na obediência que lhes querião dar, 
porque*erão tão ferozes e bárbaros estes Gentios, como cultos e 
políticos os outros. 

8 7 Por esta causa custarão aos Castelhanos menos fadigas as 
conquistas dos seus, que como mais racionaes, se lhes flzerão 
mais domésticos; porém os Portuguezes em domar aos do Bra
sil, e fundar as Povoações das nossas Províncias, acharão tão 
cruel resistência e tão áspera porfla, que derramarão muito san
gue e perderão muitas vidas, para os sujeitar, ou fazer retirar 
para o interior dos Sertões, onde ainda vivem, como feras, innu-
meraveis Nações, que repelidas vezes vierâo sobre as nossas cul
turas e fabricas, causando estragos e mortes ; e com esta diffe-
rença de conquistas se poderá julgar, qualdellas tem sahido mais 
cara, ou mais gloriosa. 

8 8 Neste estado existia a nossa America e vivião os seus 
naturaes ; a terra inculta e bárbaros os habitadores, quando a 
descubrio o General Pedro Alvares Cabral, que alegre de ser o 
primeiro, que achou uma incógnita Região de tanto Gentilismo, 

. (em que os nossos Monarchas tinhâo o que suspiravão, para 
dilatar a nossa Catholica Fé, que era o intento, com que manda-
vão sulcar os mares com tão repetidas Armadas) e glorioso de 
haver deixado nella, com a assistência de dous Portuguezes, o 
Padrão da Sagrada Cruz, e de ter feito celebrar a Sacrosanta 
primeira Missa, que se ouvio no Brasil, com o concurso de toda a 
gente da sua Armada, e da multidão daquellas ignoradas, e bar
baras Nações, proseguindo com onze-das doze náos, com que se 
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achava, a sua viagem da índia, mandou por uma, com alguns 
Gentios e mostras dos gêneros do Paiz, aviso deste descubri-
mento a Portugal. 

89 REINADO D'EL-REI D. MANOEL. Imperava o venturosis-
simo Rei D. Manoel, tão amado entre os Portuguezes, como Tito 
Vespasiano, ou Nerva Cocceyo entre os Romanos, e tão temido 
como Alexandre e César, em todas as Nações. Era naquelle 
século o mimo da Fortuna, que desviou de muitos Príncipes 
Lusitanos a Coroa, para lha pôr na cabeça : Monarcha a todas 
as luzes grande, e benemérito daquella vida, que eternizou na 
fama e na immortalidade. Quiz Deos dilatar-lhe o nome e o 
domínio com o descubrimenlo e emprego da Ásia e da America, 
duas partes do Mundo taes, que qualquer dellas pudera ser 
empreza de Augusto e de Trajano, e ambas só d'aquelle invicto " 
Rei. Recebeo esta noticia com o alvoroço próprio do desejo 
grande, que lhe fervia no peito de que houvessem mais Mundos, 
em que dilatar a Fé Catholica e empregar o invencível esforço 
dos seus Vassallos; e a própria commoção se vio constantemente 
nos generosos ânimos de toda a Nação Porlugueza, por serem 
descubertos novos Orbes, que o seu valor podesse sujeitar á 
soberania do seu Monarcha. 

90 VINDA DE AMéRICO VESPDGIO E DE GONçALO COELHO. 

Mandou logo este grande Príncipe por Américo Vespucio, Tos-
cano de Nação, e insigne Cosmographo daquelles tempos, a 
reconhecer e examinar, os mares e terras desta Região. Depois 
despedio algumas embarcações com o Capitão Gonçalo Coelho, 
para indagar individualmente as noticias do Paiz, costas, portos 
e enseadas, tomar posse e metter marcos na parte do Mundo 
Novo, que ficava pertencendo á sua Coroa, para a por na sua 
obediência, posto que os progressos, que o tinhão empenhado na 
África e Ásia, lhe não permittirão a diversão de Armadas e gente 
para a Conquista e Povoação do Brasil. 

91 DESCOBRIMENTO DO INFANTE D. HENRIQUE. Tinha 

visto muitos annos o Real Astrologo e Cosmographo, a quem 
fallavão as Estrellas e obedecião os mares, o Sereníssimo Infante 
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D. Henrique, logrados os frutos das suas observações, estudos e 
despezas nos descubrimentos de varias Ilhas no Oceano, e con
seguido d'El-Rei D. Duarte, seu irmão, que todas as terras,qa*'i 
se fossem descubrindo pela Coroa Portugueza, ficassem adjudi
cadas á Ordem de nosso Senhor Jesus Christo, da qual era Grão 
Mestre, alta Dignidade, que depois com os dous Mestrados de 
Santiago e Aviz, por Bulla do Pontífice Júlio III. passada no 
anno de mil quinhentos e cincoenta e um, unio El-Rei D. João 
III. perpetuamente á Coroa e domínio dos Reis de Portugal,que 
possuem esta parte da America, como grandes Mestres e perpé
tuos Administradores da dita Ordem. 

92 DUVIDAS ENTRE OS REIS DE PORTUGAL E CASTELLA.— 

LINHA IMAGINARIA COM QUE SE DETERMINARãO. — SENTENçA 

DE CONFIRMAçãO. Pelas referidas Conquistas (descuberto no 
annno de mil quatrocentos e noventa e dous por Colombo o igno
rado MundoJ se moverão duvidas entre os Monarchas D.João II. 
de Portugal e D. Fernando V. de Castella, ás quaes poz termo a 
Santidade do Pontífice Alexandre VI. por Bulla expedida no 
anno de mil quatro centos e noventa e três, e outra no de mil 
quatro centos e noventa e quatro, á instância d'El-Rei D. João 
II. em que lhe concedeo mais duzentas e setenta léguas sobre as 
cem, que na primeira lhe linha consignado. Por ellas mandou, 
que contando-se trezentas e setenta léguas para o Occidente das 
Ilhas de Cabo-Verde, do ultimo ponto, em que acabassem estas 
tresentas e setenta léguas, se lançasse uma linha imaginaria de 
Norte Sul, que rodeando o Globo terráqueo, o dividisse em 
duas partes iguaes, concedendo a Castella a parte, que cabe 
para o Occaso e a Portugal, a que fica ao Nascente, em cuja 
demarcação está a nossa America : determinação, que alguns 
annos depois se tornou a confirmar por sentença de doze Juizes 
Cosmographos, no de mil quinhentos e vinte e quatro. 

9 3 REINADO D'EL-REI D. JOãO III. Movia neste tempo, 
desde o de mil quinhentos e vinte e um, as rédeas da Monarchia 
El-Rei D. João III. Príncipe, em cujo pio animo Real, sobre 
muitos attributos avultarão a Paz e a Religião e achando por 
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tantos Mundos obedecido o poder de seu Sceptro, e por novos 
Orbes dilatada a circunferência da sua Coroa, empenhou o seu 
Catholico zelo na empreza, assim das terras, como das almas do 
Brasil, e conseguio ambos os triumphos, trazendo tantas ovelhas 
ao rebanho do Universal Pastor, como subditos ao jugo do seu 
domínio. Enviou juntos Capitães e Missionários, para que, com 
as Colônias Portuguezas, crescessem as Searas Evangélicas, 
sendo um dos seus Cabos (chamado Christovão Jacques) 
o primeiro, que entrou pela enseada da Bahia, ainda até alli 
não descuberta dos nossos Exploradores, e penetrando por ella 
o seu recôncavo, chegou ao rio Paraguassú, onde metteo a-
pique duas náos Francezas, que estaváo commerciando eom os 
Gentios. 

9 4 SUCCESSOS DE CATHARINA E Dioeo ALVARES CORRêA. 

Não passará em silencio a noticia de uma notável Matrona deste 
Paiz (que sendo por nascimento primeira entre os naturaes, 
poderá não ser segunda por amor entre os estranhos) a quem a 
natureza e a fortuna iizerão benemérita d'esta memória, e seria 
desattenção excluir d'este theatro tão essencial figura, que foi 
instrumento de que mais facilmente se dominasse a Bahia, que 
veio a ser cabeça do Estado. Referiremos a sua historia pelo 
que consta de antigos verdadeiros manuscriptos, que se con-
servão em varias partes desta Província, em muitas circums-
lancias differente da fôrma, em que a escrevem os Auctores,que 
nella fallarão. 

9 5 Era filha do principal da Provincia da Bahia, em cujas 
praias, onde chamão o rio Vermelho, dando á costo uma não 
Portugueza, que passava para a índia, feita em pedaços, veio a 
ser despojo dos mares e dos Gentios, os quaes recolherão muitos 
gêneros e alguns náufragos, que escaparão de ser pasto de 
peixes, para regalo de homens. Forão os Gentios comendo a 
todos; porém Diogo Alvares Corrêa, natural de Viana, e das 
principaes famílias daquella nobillissima Villa, que foi um dos 
primeiros, que as ondas puzerão sobre as áreas, a quem esperava 
a fortuna no próprio caminho da desgraça, achou tanto agrado 
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nelles, por lhes falicitar o recolherem os despojos da náo, aju- 1 
dando-os com agilidade e promptidão a conduzir-lhos á terra, 1 
que se quizerão servir delia, quiçá reconhecendo algumas pren- j 

"das, de que era dotado, que também as sabem avaliar os 
Bárbaros. 
I 9 6 Como a náo conduzia para a índia instrumentos militares, I 
sahirão entre os despojos muitos barris de pólvora, outros de I 

* munição, cunhetes de bailas e algumas espingardas; preparou-as ] 
Diogo Alvares, e fazendo tiros com ellas, derrubou algumas aves: j 
o fogo, o ecco e a queda dos pássaros, causou tal horror aos 
Gentios, que fugindo uns e ficando estúpidos outros, se renderão j 
todos ao temor, tendo a Diogo Alvares por homem mais que 1 
humano, e o tratavão com grande veneração, vendo-o continuar I 
com tanto acerto nas caças o emprego dos tiros, que ouvião sem- I 
pre com terror ; e tendo-se rebellado, havia alguns tempos, ao I 
principal de toda a Província os subditos do destriclo de Passe, \ 
determinou ir contra elles, levando comsigo a Diogo Alvares, j 
com as suas armas. 

' 9 7 Affrontarão-se os Exércitos inimigos; e estando o Gene- I 
ral dos rebeldes em praticas diante dos seus Soldados, lhe fez í 
Diogo Alvares um tiro, com que o matou, com igual assombro J 
dos levantados, os quaes fugindo sem atinar no quefazião, só se 
conformarão em obedecer, e se sujeitarem ao seu antigo senhor, 
ponderando, que áquellas, para elles, estranhas e formidáveis 
armas não poderião resistir. Este accidente augmentou os res
peitos a Diogo Alvares de sorte, que todos os Gentios de maior 
supposição lhe derâo as filhas por concubinas, e o Senhor prin
cipal a sua por esposa, conferindo-lhe o nome de Caramurú-assu, 
que no seu idioma é o mesmo que Dragão, que sahe do mar. 

9 8 FORãO A FRANçA. Nesta barbara união viveo algum 
tempo; porém descubrindo um navio, que forçado de contrários 
ventos; vagava fluctuando pelo golfo da Bahia, distancia que 
pôde fazer-lhe senhas, sendo pelos mareantes vistas, lhe manda
rão um batei, ao qual se lançou a nado fugitivo, e vendo a con
sorte, que se lhe ausentava, levando-lhe aquella porção da alma, 
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sem a qual lhe parecia já impossível viver, trocou pelas prizões 
do amor, pelas contingências da fortuna e pelos perigos da vida, 
a liberdade, os pais e o domínio, e luctando com as ondas e com 
os cuidados, o seguio ao batei, que recolheo a ambos e os condu-
zio ao navio; era Francez e os transportou* áquelle Reino. 

9 9 HENRIQUE II E CATHARINA DE MEDICES REIS jHÇh 

FRANçA. Dominavão a França Henrique de Valois, segundo do 
nome, e Catharina de Medices, Reis Christianissimos, que infor-> 
mados do successo e qualidade dos hospedes, os receberão com 
Real agrado e despeza, dando em solemnissimo acto, com assis
tência de muitos Príncipes, a ella o Sacramento do Baptismo 
com o nome da Rainha, e a ambos o do Matrimônio, sendo-lhes, 
em um e outro Padrinhos os Reis, que lhe conferirão honorífi
cos títulos; mas pedindo-lhes Diogo Alvares os enviassem a 
Portugal, o não quizerão fazer; e depois sollicitada occulta-
mente uma náo Franceza, a troco de a carregarem de páo Brasil, 
os conduzio â Bahia. 

100 MILAGROSA IMAGEM REVELADA EM SONHOS A CATHA

RINA ALVARES. Esta matrona, que depois obrou acções de 
Heroína, já chamada Calharina Alvares, tomando da Rainha 
de França o nome, e do esposo o appellido, como Senhora destes 
Gentios, fez, que com menor repugnância se sujeitassem ao jugo 
Portuguez. Vivião na Villa Velha, quando por mysterioso sonho 
de Catharina Alvares, acharão a milagrosa Imagem da Mãe de 
Deos, que sabira em uma caixa, entre os despojos de um baixei 
Castelhano, que navegando para suas índias, se perdera na 
costa de Boypeba, aonde passou Diogo Alvares Corrêa a soccor-
rel-a e a recolher os náufragos, que levou comsigo, e proveo de 
todo o necessário ; serviço e grandeza, que merecerão o agrade
cimento do Emperador Carlos V. expressado em uma carta, em 
que lh'o significou. 

101 TEMPLO QUE LHE EHIGIO. Foi levada a caixa, em que 
se guardava a Santa Imagem, por Gentios, que residião em dis
tancia grande do lugar do naufrágio; e como não conhecião 
divindade, tinhão o Sagrado Simulacro sem culto, mas dentro 

« 
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da própria arca, em uma cabana; e sendo achada por exactas ditti 
gencias de Catharina Alvares e Diogo Alvares Corrêa, lhe levan
tarão um Templo, com a invocação de Nossa Senhora da Graça, 
que depois doarão com muita terras aos Monges do glorioso 
Patriarcha S. Bento [hõjg Abbadia desta esclarecida Religião) 
onde estão sepultados. Lograrão em toda a vida muitas regalias, 
concedidas pelos Reis de Portugal, que ordenavão aos seus 
Governadores lh'as fizessem guardar, de que ha memórias nos 
seus descendentes. Tiverão muitos filhos; e casando as suas filhas 
e netas com Fidalgos vindos de Portugal para os maiores cargos 
da Bahia, fizerão nobilissimas famílias, das quaes existem 
poderesas casas, de grandes cabedaes e conhecida nobreza que 
em todos os tempos occuparão os primeiros lugares da Repu
blica, e fora da Pátria tiverão relevantes empregos. 

103 RAZõES SOBRE A VINDA DO GLORIOSO APóSTOLO 8. 

THOMé. A vinda do glorioso Apóstola 8. Thomé, annunciando 
a doutrina Catholica, não só no Brasil, mas em toda a America, 
tem mais razões para se crer, que para se duvidar ; pois man
dando Christo Senhor nosso aos seus Sagrados Apóstolos, pre
gar o Evangelho a todas as creaturas e por todo o Mundo, não 
consta, que algum dos outros viesse a esta Região, tantos sécu
los habitada antes da nossa RedempçSo; e depois de remidas 
tantas almas, não devião ficar mil e quinhentos annos em igno
rância invencível da Lei da Graça; e posto que nas sortes tocasse 
a este Santo Apóstolo a missão da Ethiopia e da índia, e se não 
falle na America, (então por descubrir) não se pôde imaginar, 
que faltasse a Providencia de Deos a estas creaturas com a 
pregação, que mandara fazer a todas. 

103 A razão de duvidar esta vinda pelo transito do Mundo 
Velho ao Norvo, ainda encuberto, havendo communicação, que 
facilitasse o passo, não é forçosa ; sendo mais poderosa que ella, 
a necessidade destas almas, remidas pelo preciosíssimo Sangue 
de Christo, que podia em execução do seu preceito e da sua miseri
córdia, por ministério de Anjos, permiltir, que S. Thomé se 
achasse milagrosamente na America; como permittio, que ao 



LIVRO PRIMEIRO 51 

transito de sua Mãe Santíssima se achassem, sem saberem o 
como, os Apóstolos, que então vivião, estando nas suas missões 
divididos por differentes partes do Mundo, ás quaes pela mesmo 
modo forão outra vez restituidos, sendo que a objecção se vê 
naturalmente vencida com o transito, que á America íizerão 
os seos primeiros habitadores. 

1 0 4 SIGNAES EM AMBAS AS AMéRICAS. De ser o Apóstolo 

S. Thomé, o que no Mundo Novo pregou a doutrina Evangélica, 
ha provas grandes, com o testemunho de muitos signaes em am
bas as Américas: na Castelhana, aquellas das Cruzes, que em 
differentes lugares acharão os Espanhoes com letras e figuras, 
que declaravão o próprio nome do Apóstolo, como escrevem 
Joaquim Brulio, Gregorio Garcia, Fernando Pissarro, Justo 
Lipsio e o Bispo de Chiapa; e na nossa Portugueza America, 
os signaes do seu baculo e dos seus pés, e a Iradição antiga e 
constante em todos estes Gentios, de que erão de um homem de 
largas barbas, a quem com pouca corrupção chamavão no seu 
idioma Sumé, accrescentando, lhes viera a ensinar cousas da 
outra vida, e que não sendo delles ouvido, o fizerão ausentar. 

105 O Padre Pedro de Ribadaneira, da Companhia de 
Jesus, tão diligente e escrupuloso averiguador da verdade na vida 
dos Santos, não duvida dizer na de S. Thomé, que pregara no 
Brasil, allegando ao Padre Manoel deNobrega, da mesma Sagra
da Religião, Provincial, e dos primeiros Obreiros das Searas 
Evangélicas nesta Região, o qual affirma achara nestes Gentios 
muitas e constantes noticias da vinda do Santo, e que lhe mos
trarão delle impressos, e rascunhados em pedra vários signaes. 
Seis se conservão ainda desde a Província de S. Vicente, até a 
da Bahia, em cujo termo fora o ultimo o das suas pegadas em 
um sitio, que por este milagre chamão S. ' Thomé, de onde 
dizião os Gentios, que perseguido dos seus antepassados, o virão 
com admiração de todos, fazer transito sobre as ondas, e por 
ellas passaria a outras partes das suas missões, a que deu glorioso 
fim em Ásia, na Cidade de Meliapôr, onde foi marlyrizado. 
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1 DESCRIPçãO DA PROVíNCIA DA BAHIA. A Potentissima 
Província da Bahia, posto que não fosse a primeira pela antigüi
dade da sua povoação, descreveremos em lugar primeiro pela 
grandeza de sua dignidade ; pois sendo Cabeça do Estado, deve 
preferir aos outros membros, aos quaes leva por muitos títulos 
vantagens, que sobrão a dar-lhe esta precedência, ainda quando 
não lograra aquella prerogativa. Está em altura de treze grãos : 
El-Rei D. João III a deu a Francisco Pereira Coutinho, que 
foi o primeiro, que veio a povoal-a depois de Diogo Alvares 
Corrêa, que a habitou, e de Chrislovão Jacques, que a descubrio. 
Chegara Francisco Pereira Coutinho da índia com grandes 
cabedaes de merecimentos e fazenda, e conseguida a mercê Real, 
prevenio uma esquadra de náos, em que acompanhado de gente 
nobre para a habitar e de guerra para a defender, a veio con-
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quistar ; e sujeitando aos Gentios da Nação dos Tupinambás, 
que a senhoreavão, a possuío prosperamente alguns annos com 
Engenhos e outras muitas lavouras, de que ia colhendo interes
ses grandes. ffi |S 

2 Mas conspirando contra elle os Bárbaros, depois de lhe 
haverem morto muita gente e arruinado as suas fabricas,o flze-
rão com os moradores, que lhe ficarão, embarcar em duas cara-
vellas, que tinha no porto e salvar-se na Província dos Ilheos, 
já então povoada; porém achando-se os inimigos arrependidos, 
por lhes faltar a conveniência do alborque dos seus gêneros pelos 
nossos, lhe mandarão offerecer a paz, e ajustada voltou Fran
cisco Pereira Coutinho em uma das suas embarcações com as 
pessoas, que levara, naufragando na costa de Itaparica, e sahindo 
uns mortos, outros mal vivos, forão todos comidos pelos gentios 
habitadores daquella Ilha, e por morte do donatário tomou El-
Rei esta Província, elegendo-a Cabeça do Estado e mandando-a 
de novo povoar. 

3 SITIO EM QUE SE FUNDOU A CIDADE DA BAHIA E os SEUS 

NOMES. — A SUA ENSEADA. O sitio, em que se edificou a Cidade 
de 8. Salvador, Bahia de Todos os Santos, (nomes dos quaes, 
um lhe deu o primeiro Descubridor, outro o primeiro General) 
foi constituído Cabeça do Estado, não só da eleição, mas da 
natureza, que o fez superior a todos os do Brasil, como Cons-
tantinopla aos de Grécia, Roma aos de Itália e Lisboa aos de 
Hespanha, com as vantagens de porto, que tem o Oceano ao 
Bostoro, ao Tibre e ao Tejo, formando-lhe a sua grande 
enseada, desde a barra de Santo Antônio, até a praia de Tapa-
gipe, um dos maiores golfos do Mundo, e o mais capaz de todas 
as Armadas, com três legoas de bocca, doze de diâmetro e 
trinta e seis de circumferencia, limpo e desoccupado de Ilhas, 
formando pelo recôncavo os seus braços tantas, que não tem 
numero. 

4 Rios QUE ENTRãO NO SEU GOLFO. Neste capacíssimo 
pelago pagão tributo ao mar seis caudalosos rios. Paraguassú, 
Serzipe, Jaguaripe, Matuim, Paranamerim e Pirajá, quede 
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muito longe vêm cortando e dividindo as terras do recôncavo, e 
dão commodidade a grandes Povoações, as quaes pelas machi-
nas dos Engenhos, casas dos Lavradores, e dos que senhoreão 
aquellas propriedades, ou vivem ao beneficio dellas, parecem 
Villas ; sendo nevegaveis e cursados de tantos barcos, que con
duzindo mantimentos e todo o gênero de regalos á Cidade, se 
vêem nas suas praias cada dia mais de oitocentos, sendo quasi 
dous mil os que cursão a sua carreira, alguns tão possantes, que 
carregão sessenta e mais, caixas de assucar, trezentos e mais, 
rolos de tabaco. 

5 O Ceo que o cobre, é o mais alegre; os Astros, que o 
allumião, os mais claros ; o clima que lhe assiste, o mais bene-
volo ; os ares que o refrescão, os mais puros ; as fontes que o 
fecundão, as mais crystalinas; os prados, que o florescem, os 
mais amenos ; as plantas aprazíveis, as arvores frondosas, os 
frutos saborosos, as Estações temperadas. Deixe a memória o 
Tempo de Thesalia, os Pensís de Babylonia e os Jardins das 
Hesperides, porque este terreno em continuada Primavera é o 
Vergel do Mundo; e se os antigos o alcançarão, com razão podião 
pôr nelle o Terreal Parayso, o Lethes e os Campos Elysios, que 
das suas inclinações lisongeados, ou reverentes ás suas Pátrias 
fantaziarão em outros lugares. 

6 DESCRIPçãO DA CIDADE. A Cidade com prolongada fôrma 
se estende em uma grande planície, elevada ao mar, que lhe fica 
ao Poente, e ao Nascente a campanha. Está eminente á dilatada 
Povoação da marinha, e aos repetidos portos, de onde se lhe 
sobe com pouca fadiga por capacíssimas ruas. Tem duas portas, 
uma ao Sul e ao Norte outra, em cujo espaço estão os fomosos 
Templos de Nossa Senhora da Ajuda, o da Misericórdia,que tem 
a si unido o magnifico Recolhimento de mulheres, a magestosa 
Igreja Matriz, á qual está próximo o grande Palácio Archiepis-
copal, a Igreja nova de S. Pedro da Irmandade dos Clérigos, o 
Templo, Collegio e Aulas Escholasticas e doulas dos Religiosos 
da Companhia de Jesus, e o sumpluoso Templo e Convento de 
S. Francisco. 
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7 Em seis bairros se divide a Cidade, o das Portas de S. 
Bento, o de Nossa Senhora da Ajuda, o da Praça, o do Terreiro, 
o do 8. Francisco e o das Portas do Carmo, além dos outros,que 
fieío extramuros, dos quaes faremos menção. Duas Praças lhe 
augmentão a formosura, a do Palácio, quadrada cora cento e 
sessenta e dous pés Geométricos por face, e vinte e seis mil 
duzentos e quarenta e quatro de área. Na frente tem o mages-
toso Paço, onde residem os Generaes; na parte opposta, a Casa 
da Moeda; ao lado direito, as da Câmara, e da Cadêa; ao 
esquerdo a da Relação, e por seis formosas ruas se communica, 
a todas as parles da Cidade. 

8 A segunda Praça, chamada Terreiro de Jesus, se prolonga 
com trezentos e cincoenta pés de comprimento, e duzentos e 
vinte e oito de largura, formando uma área de setenta e nove mil 
e oitocentos. Tem no principio a Igreja do referido Collegio dos 
Padres da Companhia, de que tomou o nome, e por todas as 
partes vai acompanhada, e ennobrecida de sumptuosos edifícios, 
de que lhe resulta agradável perspectiva e contiuua freqüência; 
por sete ruas se franquea a todos os bairros; continua-se-lhe a 
grandíssima, rua de S. Francisco, que lhe dá o nome, e tem o 
seu Convento na parte em que ella termina, sendo o fim do Ter
reiro de Jesus a em que principia. Tem trezentos e dez pés de 
comprimento, e sessenta e quatro de largura, com dezenove mil 
oitocentos e quarenta de área. É cercada por ambos os lados de 
casas nobres, iguaes em altura e fabrica, entre as quaes de uma 
e outra parte se entrepõem algumas formosas ruas. 

9 BAIRRO DK S. BENTO. A grandeza da Cidade se lhe consi
dera menos pelo âmbito, que o seu circuito comprehende, que 
pela distancia, em que além das suas portas se dilata; porque 
d'estas partes se fdrma o todo da sua extensão e formosura. 
Sahindo pelas portas, que tem ao Sul, lhe fica o bairro de S. 
Bento, maior e mais aprazível, que todos os outros ; apellida-se 
do nome deste glorioso Patriarcha pelo sumptuoso Templo e 
Convento, que tem na entrada delle, fundados em um alto de 
pouca elevação e muita capacidade. 
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10 Vai continuando o bairro a principal rua até a Igreja de 
S. Pedro, sua Parochia, de onde prosegue o dilatado transito 
ao formoso Hospicio dos Padres Capuchinhos de Nossa Senhora 
da Piedade; e dalli com o mesmo povoado curso, ate perto da 
Fortaleza de S. Pedo. Por uma, e outra parte deste grande dis-
tricto ha muitas ruas, sendo celebre a que chamão rua Debaixo, 
todas ennobrecidas de formosas casas, com vistas dilatadissimas 
para o mar e para a terra, repetidos portos e sahidas, admirável -
mente aprazíveis, todas da jurisdicção da Freguezia de 8. Pedro, 
em a qual tem também assento para a parte do mar o magnífico 
Convento dos Religiosos de Santa Theresa de Jesus, e para a de 
terra as novas Igrejas de Nossa Senhora da Barroquinha e a da 
Lapa. 

11 BAIRRO DO CARMO. Das Portas da Cidade, que lhe ficão 
ao Norte, se sahe á nova Parochia de Nossa Senhora do Rosário, 
de onde por largas e seguidas ruas, compostas de muitas casa
rias, se sobe ao monte Carmelo (de que se appellida este bairro) 
Couvento de Nossa Senhora do Carmo e de Santo Elias, e se conti
nua o seu mesmo largo transito com apropria largura, até a Igreja 
Parochial de Santo Antônio, Vigairaria de grande districto, em 
que está a Fortaleza desta invocação, continuando a sua nume
rosa povoação em casas e moradores, até além do sitio chamado 
o Rosário, quartel dos Soldados, que vem nas náos de comboio. 
A jurisdicção desla Parochia, por partes menos povoadas, se 
estende a muitos espaços do Paiz, comprehendendo a nova Igreja 
da Soledade, o Noviciado dos Padres da Companhia, as Ermi-
das da Boa Viagem de Frades de S. Francisco e de Monserrate 
de Monges de S. Bento. 

12 BAIRROS DA PALMA E DESTERRO. Para a parte do 
Oriente lhe ficão as dous grandes e vistosos bairros da Palma e 
do Desterro, este ennobrecido com Igreja Parochial de largo dis
tricto e com o Mosteiro das Religiosas de Santa Clara ; aquelle 
com o Hospicio de Nossa Senhora da Palma de Frades de Santo 
Agostinho e a Capella de Nossa Senhora do Rosário de um dos 
Terços do presidio, ambos ornados de boas casas e 
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habitados de muitos moradores, freguezes do Parocho do Desterro. 
13 BAIRRO DA PRAIA. Para o Occaso tem a marinha, que 

appellidando-se bairro da Praia, se divide em duas Parochias, 
a de Nossa Senhora da Conceição e a do Pilar, ambas povoadas 
de innumeraveis moradores, e ornadas de grandes edilicios, que 
guarnecem de um e outro lado a povoação, desde o lugar cha
mado Preguiça, até o referido sitio, quartel dos Soldados do 
Reino, incluindo a primeira no seu districto as Igrejas do Corpo 
Santo e Santa Barbara, as s-umptuosas casas da Alfândega e da 
Ribeira, e as que forão da Junta. A dos particulares em ambas 
são magníficas e mui elevadas ; umas se fabricarão sobre o mar, 
outras encostadas aos penhascos da terra, abrindo-se nelles por 
muitas partes, com grande artificio e despeza, repelidos transi-
tos, para subir com mais brevidade a todas as da Cidade ; nesta 
se contão seis mil fogos, e vinte e oito mil visinhos capazes dos 
Sacramentos, qualificada nobreza e luzido Povo. 

14 FORTALEZAS MARíTIMAS. E' defendida de muitas forta
lezas ; tem na entrada da barra a de Santo Antônio, feita em 
fôrma de uma Estrella irregular, com guaritas e um torreão no 
meio; a de Santa Maria, accrescentada para a parte de terra, 
em parallelo gramo retangulo, com seus ângulos reintrantes em 
fôrma de Estrella. A de S. Diogo, com um lanço de muralha em 
fôrma circular, que defende a praia e porto de Santa Maria. 
Dentro da barra, pela estendida ribeira da sua'grande enseada, 
se vão continuando a de S. Filippe e Santiago, que consta de 
um baluarte, e dous lanços de cortina, fechada pela parte da 
ribeira, em que se fabricão as náos : a de S. Francisco, que é 
um grande baluarte, fundado sobre firmes lages de pedra, que 
alli tem o mar, e defende as náos que estão á carga: a de Monser-
rate com torreões, situada em uma ponta da terra, que defende 
por uma parte, e por três o mar. No meio de seu dilatado golfo, 
a de Nossa Senhora do Populo e S. Marcello, que está como 
antemural de toda a marinha, hoje ampliada em maior circum-
ferencia de recinto, de terrrapleno e de torreão, sendo o San-
telmo da Bahia. 
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15 FORTALEZAS TERRESTRES. Para a parte da terra tem a 
magestosa Fortaleza de S. Pedro, para impedir o transito ao 

Slhimigo, que do rio Vermelho, sem penetrar a barra, intentar 
por terra a invasão da Cidade : feita em fôrma de um parailelo 
gramo, com quatro baluartes ; defende por duas partes a terra, e 
por uma baixa o mar. Esta força se tem accrescentado com muita 
despeza e arte, fazendo-se de novo as obras e defensas exteriores 
de cavas, estradas torcidas e cubertas, ramaes, esplanadas e 
muralhas de parapeito, que vão terminar eminentes ao mar, em 
cujas fabricas se apurarão as linhas de Euclides, as machinas 
de Vitruvio e de Archimedes. A Fortaleza de Santo Antônio 
além do Carmo, do próprio feito de um parailelo gramo, quatro 
baluartes, a qual defende as baixas e caminho da Agua-Bruca, 
que vai buscando a praia e por um lanço está fronteira ao mar. 

16 Na parte do sitio, que hoje se denomina a Soledade (in
vocação de uma nova Igreja de Nossa Senhora, celebre Santuá
rio de milagres, que frequentão com repetidos votos todos os 
moradores da Bahia) está o Forte do Barbalho, appellido de um 
Cabo, que no tempo da invasão dos Hollandezes levantara 
naquelle lugar uma bateria, ou reducto, agora posto em grandeza 
competente a defender o desembarque de qualquer inimigo, que 
por Tapagipe, ou pela praia grande (onde saltarão em terra os 
Belgas na guerra da Bahia) a quizer invadir. Sobre as duas por-̂  
tas da Cidade estão duas soberbas plataformas, com dous ba
luartes cada uma. 

17 Na Praça de Palácio uma bateria de grossa muralha 
para a parte do mar: outra da mesma qualidade em Nossa 
Senhora da Conceição, na Ribeira das Náos. Em dous sitios, 
pouco distantes da Cidade, se vêem duas magníficas e Reaes casas 
de pólvora; uma em que se fabrica, outra em que se guarda, e 
uma grande casa em que se recolhe o trem.Todas estas Fortalezas, 
defensas e fabricas, estão com a maior regularidade aperfei* 
coadas pelos preceitos e regras da fortificação moderna, e guar-
aecidas de abundante numero de artilheria grossa em peças de 
bron*e e ferro, de grande calibre. 
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18 Nos dilatados braços, que vai estendendo o mar pelas 
PoToações interiores do recôncavo, se achãomuitos reductos em 
lugares próprios para as defender das invasões inimigas, que já 
experimentarão, sendo-lhes roubados e destruídos Engenhos, 
fazendas e casas poderosas, com morte dos seus habitadores e 
damnos consideráveis, por acharem aquelles lugares sem defensa. 
Outra Fortaleza tem Itaparica (Ilha ao Poente da Cidade) hoje 
accrescentada no mesmo lugar, em que a fundarão aquelles ini
migos Hollandezes, quando tomarão esta Ilha. 

19 FORTALEZA DO MORRO DE 8. PAULO. — INFANTERIAS 

PAGAS E DA ORDENANçA. DOS últimos limites delia, correndo 
e navegando a costa para o Sul, está a importante Fortaleza do 
Morro de S. Paulo, com baluartes e cortinas em fôrma regular, 
estância em que reside uma Companhia paga, cujo Capitão é o 
Cabo, que a governa. Serve de propugnaculo e defensa ás Villas 
marítimas do Cayrú, Camamú, Boypeba e á Povoação do rio 
das Contas, que são os celleiros da Bahia, como o Egyplo o foi 
do Povo Romano e Sicilia de Ioda a Europa, conduzindo-se da-
quellas Villas a maior parte da farinha, que se gasta na Cidade, 
e no seu recôncavo. Guarnecem a Cidade dous veteranos e vale-
rosos Terços de Infanteria paga ; oulro de Artiheiros e Grana-
deiros destros; quatro Regimentos de luzida infanteria da Orde
nança, um da Corte, com todas as Companhias dos Privilegia
dos, e os três dos Arrabaldes ; fazendo em muitas oceasiões as 
mesmas operações da milícia paga. 

20 DIQUE VISINHO Á CIDADE. Por terra, a maior defensa, 
que lhe poz a natureza, em que ainda não teve exercício a arte, 
é um dilaladissimo dique, emulo dos de Flandres, que cortando 
os campos visinhos á Cidade, se lhe tem represadas as correntes, 
por lhe reprimir as inundações, das quaes a querer valer-se em 
apertos de guerra, bastarão para a defender dos maiores exerci-
tos, e dos inimigos mais porfiados e intrépidos. 

21 CULTURA E ABUNDâNCIA DO SEU CONTORNO. AS cam

panhas do contorno da Cidade se vêem fabricadas com maravi
lhosas casas de campo e quintas de rendimento e recreio, abun-
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dantes de copados e fructiferos arvoredos, cultivadas de varias 
hortaliças, hervas e flores, que regão innumeraveis correntes 
crystalinas, formando este Pensil um formoso espectaculo aos 
olhos e sendo emprego não só da vista, mas de todos sentidos. 
A excessiva copia de frutos e refrescos, que dellas se colhe, prove 
com prodigalidade a todos os moradores e a quantas embarcações 
vem á Cidade e sahem do seu porto, que deste gênero (o mais 
suspirado e appetecido no mar) como de todos os outros viveres, 
vão com grandezas providas para longas viagens. 

22 GRANDEZA K POVOAçãO DO SEU RECôNCAVO. O seu 

recôncavo é tão culto e povoado, que se lhe descrevêramos as 
fabricas e lhe numeráramos os visinhos, gastaríamos muitas 
paginas e não poucos algarismos : porém redudinzo a sua narra
ção a breves cláusulas e lettras, diremos somente, que existem 
nelle cento e cincoenta Engenhos, uns de água, outros de cavallos, 
fazendo cada anno, e um por outro, quinze e dezeseis mil caixas 
de assucar, de muitas arrobas cada uma, além de innumeraveis 
feixos e caras. Ha varias fazendas de cannas, algumas tão grandes 
na extensão, e pela bondade do terreno tão fecundas, que ren
dem dous mil e dous mil e quinhentos pães, dos quaes a metade 
fica aos Senhores dos Engenhos, que as moem e beneficião o 
assucar. Muitas ha inferiores, ou pelo tamanho, ou por ser menos 
legitima a terra de massapé, em que as cultivão; e mais que 
tudo por lhes faltar o beneficio e fabrica de escravos ; porém não 
deixâo de ser rendosas. 

2 3 Ha muitas casas de cozer os melles para os assucares 
batidos, outras para os reduzir a águas ardentes. Descobrem-se 
dilatados campos, plantados de tabaco, vários sitios occupados de 
mandioca, outros cultos com pomares e jardins. De todos os 
gêneros de Artífices ha Mestres e Ofliciaes, de que aquelles 
moradores se servem, sem os mandar buscar á Cidade. O numero 
das pessoas, que habitão o recôncavo, onde reside a maior parte 
da nobreza, os trabalhadores, os escravos, que andão no serviço 
dos Engenhos, das cannas, das outras lavouras e os que 
servem nas casas, excede o computo de cem mil almas de 
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Confissão, além dos que não são capazes dos Sacra
mentos. 

2 4 O SEü COMMERGIO. O commercio, que lhe resulta dos 
seus preciosos gêneros, da freqüência das embarcações dos 
portos do Reino, das outras Conquistas e das mesmas Provín
cias do Brasil, trocando umas por outras drogas, a faz uma feira 
de todas as mercadorias, um empório de todas as riquezas, e o 
pudera ser de todas as grandezas do Mundo, se os interesses de 
Estado e da Monarchia lhe não impedirão o trafego e navega
ção com as Nações Estrangeiras, ás quaes se não falta com a 
hospitalidade, quando necessitadas de mantimenlos, agoadas, ou 
concertos, vem as suas náos arribadas a este porto, a pedir o 
necessário para proseguirem as suas viagens ; mais prohibe-se 
aos moradores com pennas gravíssimas e capitães, o comprar-
lhes os seus gêneros, ou vender-lhes os nossos : em tudo o 
mais pertencente ao apresto das suas embarcações, agoadas, 
refrescos e matolotagens, são cortez e amorosamente tratados e 
servidos. 

25 ERECçãO DA SUA IGREJA EM CATHEDRAL E o SEU PRI

MEIRO BISPO. — NUMERO DAS SUAS DIGNIDADES, PREBENDA-

DOS E CAPELLAES. Foi a Igreja da Bahia erecta em Catbedral 
pelo Pontífice Júlio III. no anno de mil quinhentos e cincoenta 
e um, e o seu primeiro Bispo D. Pedro Fernandes Sardinha, que 
chegou a ella no de mil quinhentos e cincoenta e dous. Como 
este Prelado veio a dar fôrma á sua Diocese, trouxe treze Capi-
tulares, que continhão cinco Dignidades, Deão, Chantre, Mestre 
Escola, Arcediago e Thesoureiro mor; seis Conegos Prebenda-
dos e dous meios Prebendados, com seis Capellaes, um Mestre 
de Ceremonias e outro de Capella; e sendo naquelle tempo 
tênues as rendas Reaes, tinhão parcos ordenados; depois se lhes 
accrescentarão por ordem d'El-Rei Catholico Filippe III. em 
Castella e Segundo em Portugal, no anno de mil seiscentos e 
oito. 

26 No de mil setecentos e dezoito1 o Sereníssimo Senhor 
Rei D. João V. que Deus guarde, com grandeza augusta e 
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animo Real lhos mandou dar em dobro augmentando o numero 
das Cadeiras, com três Conegos Prebendados, Doutorai Peni
tenciário e Magistral, dous meios Prebendados e dous GapeHães, 
mandando crear mais vinte Igrejas Parochiaes, de que carecia a 
nossa America pela sua grande extensão, e pelos dilatados limi
tes das Vigairarias, invencíveis á diligencia dos Parochos. Todos 
os referidos lugares tem occupado sujeitos de nascimento claro, 
qualificados porvirtudes e lettras; enos que ao presenteexistem, se 
achão as mesmas prerogativas e qualidades. 

27 A CATHEDRAL SURLIMADA A METROPOLITANA.— O SEU 

PRIMEIRO ARCEBISPO. No anno de mil seiscentos e setenta e 
seijs foi elevada a Cathedral em Metropolitana por Innocencio 
Undecimo, sendo-lhes Suffraganeos os Bispados de Pernambuco, 
Rio de Janeiro, Angola e S. Thomé, cujas ovelhas tem na supe
rior instância recurso ao Arcebispo da Bahia, como Pastor 
maior de todo o rebanho. O primeiro foi D. Gaspar Barata de 
Mendonça, que por seu Procurador tomou posse no de mil seis
centos e setenta e sete, e morreo sem vir ao seu Arcebispado, 
sendo D. Fr. João da Madre de Deos o segundo na ordem da 
eleição'; mas o primeiro, que logrou no Brasil (posto que por 
poucos annos) esta sagrada Dignidade, Primaz da America Por-
tugueza. 

2 8 TRIBUNAL DA RELAçãO. — ALCAIDARIA MóR DA C I 

DADE. Na mesma Cabeça do Estado foi introduzido, no anno de 
mil seistentos e nove, pelo referido Rei Filippe o Tribunal rec-
tissimo da Relação, Aula de Tribuniano e credito dos Juriscon-
sültos, para o qual se aggrava dos outros Magistrados e se 
apella das sentenças dos Ouvidores, Juizes de fora e mais Minis
tros, que nesta e nas outras Províncias tem lugares de justiça. 
Pára ella vierão em todos os tempos, desde a sua erecção, Mi
nistros grandes, que voltando para Portugal, occuparão os 
maiores Conselhos do Reino, e o supremo lugar das leltras,onde 
se achão ao presente alguns exercendo dignissimamente aquelles 
superiores empregos. Consta a Relação da Bahia de dez Minis
tros, Chanceller, cinco Desembargadores de Aggravos, dous 
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Ouvidores geraes, um do Crime, outro do Civel, um Procurador 
da Corôae Fazentia e um Juiz dos Feitos delia. AAIcaidariamór 
da Cidade andou primeiro na Família dos Monizes, e ao pre
sente na dos Aragões, descendentes de Catharina e Diogo Alvares 
Corrêa. 

29 VILLAS DO SEU DISTRICTO. As Villas da Provincfa da 
Bahia, comprehendidas nas cincoentas léguas, que se lhe dérão 
por costa e sem limite pelo continente, são, Nossa Senhora do 
Rosário da Cachoeira, Nossa Senhora da Ajuda de Jagoaripe, 
Santo Antônio de João Amaro, S. Francisco, chamada do Sitio, 
e as novamente erectas, da Jacoabina e de Maragogipe, que 
mandou fundar o Vice-Rei Vasco Fernandes César de Menezes, 
como diremos no seu felicíssimo governo; em todas se achão 
surhptuosas Igrejas Parochiaes, Ermidas devotas, boas casas de 
vivenda, trato e commercio de differentes drogas, abundantes 
dos mantimentos do Paize dos do Reino, que a umas se condu
zem por terra e a outras por mar, tendo qualquer dellas mui 
dilatado districto. 

30 ARMAS DA CIDADE DA BAHIA. Deu El-Rei D. João III. 
á Cidade da Bahia por Armas, em campo verde, uma Pomba 
branca, com um ramo de Oliveira no bico, circulada de uma 
orla de prata, com estas lettras de ouro : Sic illa ad aream 
reversa est. Estas Armas se vem em ambas as Portas da Cidade, 
nas casas da Câmara, no seu Pendão e nas varas dos seus Cida. 
dãos. A Pomba é symbolo do amor, a Oliveira signal de sereni
dade, attributos, que resplandecerão naquelle Príncipe, e prero-
gativas, em que se esmerão estes Vassallos para com os seus 
Monarchas; pois nem as invasões dos inimigos, nem outras 
calamidades do tempo, poderão diminuir a constância da sua 
fidelidade nas execuções da sua obediência, e por eslas virtudes 
merecerão os prezados títulos, que logra esta Cidade, de muito 
nobre e sempre leal, e o seu Senado os privilégios Iodos, que 
íem o da Cidade do Porto. Perdoe-se ao Auctor o dilatar-se 
tanto na pintura da Bahia por ser Pátria sua ; e não se offendao 
original de ficar tão pouco formoso no retrato. 
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3 1 Descripta esta Província com preferencia a todas, conti
nuaremos a narração das outras, começando* onde principia a 
nossa America Portugueza e acabando onde termina. As duas 
grandíssimas Províncias do Maranhão, e do Gran Pará que pela 
ex-tensão de quatrocentas léguas de costa e innumeraveis de 
Paft, fórmão o segundo Estado dos dous, que comprehende a 
nossa Região, forão das ultimas que se povoarão, sendo as pri
meiras onde se principia a demarcação da nossa America da 
banda do Norte, separadas do governo geral do Brasil, e com 
pouca communicação com as suas Províncias, porque assim 
como o poder lhes aparta as jurisdicções, as distancias lhes diffl-
cuitão o trato, sendo também os perigos daquelles portos e cos
tas, a causa de que poucas embarcações das outras partes do 
Brasil freqüentem a sua navegação. 

32 FRANCISCO DE ARELHANO ENTRA NO RIO GRAN PARá. 

Quando o famoso Francisco Pissarro andava na conquista do 
Reino do Peru, um dos seus Capitães, chamado Francisco de 
Arelhano, indo por ordem sua com alguma gente no descobri
mento da terra, tanto a penetrou, que se vio quasi junto ao nas
cimento do rio Gran Pará, e admirando-se de o ver tão estupendo, 
fez alli muitas embarcações d'aquellas em que se costuma nave
gar por aquellas partes, e nellas com todas as pessoas que o 
acompanhavão, foi pelo rio abaixo, cuja furiosa corrente os 
houvera de sossobrar, se com grande trabalho e diligencia não 
tomassem terra, na qual desembarcando, acharão outro igual 
perigo na resistência de vários encontros dos Genlios de Nações 
diversas, sendo maior o da batalha, que tiverão (como se afflr-
ma) com um exercito de valerosas mulheres, que armadas de 
grandes arcos e penetrantes settas, os accometerão; mas livrando 
com valor e fortuna, de todos estes combates, poz Francisco de 
Arelhano por esta causa ao Gran Pará o nome de rio das Ama
zonas. Outras disserão também os exploradores do rio de S. 
Francisco, que havião nas suas campanhas, no que se nos offe-
rece ainda maior duvida, da que temos nas Amazonas do Gran 
Pará, que faz verdadeiras a grande auctoridade do Padre Ctar» 
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tovão da Cunha, Religioso da Companhia de Jesus, porque des
tas dá algum apparente testemunho o nome do rio, e daquellas 
não ha mais que a vaga tradição. 

3 3 Tornando a embarcar-se o Capitão Francisco de Arelhano 
com a sua gente, foi navegando tanto pelo rio abaixo, que chegou 
ao mar, e aportou na Ilha Margarida, que está em onze gráos 
do Norte, de onde fazendo embarcações mais capazes, navegou 
a Hespanha, meditando voltar com poder maior a povoar este 
rio, e o ir conquistando por elle acima; e preparadas no porto 
de S. Lucas, por ordem do imperador Carlos V. quatro náos, em 
que se embarcara com sua mulher e muita gente, tornou ao 
Gran Pará; mas chegando á foz do rio falleceo alli de enfermi
dade natural; e não parecendo á gente das náos poder sem elle 
continuar-se a empreza, voltarão para Hespanha, de onde se não 
intentou outra expedição, e depois foi povoada a Província pela 
Coroa Lusitana (a quem pertencia pela divisão das conquistas) 
a pezar das opposições, que em sua defensa flzerão os Gentios, 
que a possuíão, de muitas línguas e differentes Nações. 

3 4 DESCRIPçAO DA PROVíNCIA DO GRAN PARá. Está em 

altura de um grão e tomou o nome do seu estupendo rio, tam
bém chamado das Amazonas, em cujas margens tem vistoso 
assento a Cidade de Nossa Senhora de Belém, sua Capital, 
nòbilissimamente ediflcada e ennobrecida de sumptuosas Igrejas, 
Matriz e Misericórdia, e dos grandes Templos e Conventos de 
Nossa Senhora do Carmo, das Mercês Redempção de captivos, 
dos Religiosos da Companhia, dos Capuchos de S. Antônio, da 
Capella do Santo Christo, que é dos soldados, e das magníficas 
casas dos moradores, uma Cidadella, a Fortaleza de Nossa Se
nhora das Mercês, e a da bocca da barra sobre o rio, com muita 
e boa artilheria, de peças de bronze e ferro de grande calibre. 
Tem quatro Companhias pagas de presidio, com Sargento-mòr, 
e Capitão-mór, numeroso Povo, que consta de quasi quatro mil 
visinhos, os mais delles ricos e luzidos todos. 

3 5 E' o seu porto capaz do navios grandes, os quaes em 
sufflciente numero todos os annos vão do Reino a buscar os seus 

5 
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preciosos gêneros, cacáo, bahinilha, cravo, salsa parrilha, urucú, 
e as estimadas madeiras condurú, violette, burapenimá, que tem 
ondas compostas como por regras ; e de umirí, cujo tronco des
tila um óleo mais fragrante que o do balsamo, e a casca é tão 
suave queimada, que serve de simples pastilha, para os perfumes 
admirável; e a carregar o fino assucar, que se lavra em mais de 
trinta Engenhos do seu recôncavo, de cujo dilatadissimo districto 
vão (entre outros muitos) sepultar as suas águas no das Amazo
nas, cinco famosos rios, o Xingu, o rio Negro, o Tapajós, o 
Cambéas e o Colimões, todos abundantes de peixe, e o mar de 
tartarugas e de outros muitos pescados, entre os quaes é de 
maior estimação o peixe boi. Umas e outras ribeiras, cheias de 
caças volatis e quadrúpedes, das quaes ha copia immensa por 
todos aquelles Sertões. 

36 Em distancia da Cidade, quatorze léguas marítimas, se 
vê na desmedida bocca do rio das Amazonas uma dilatada lingua 
de terra, que tem noventa de comprimento, retalhada em muitas 
Ilhas, das quaes a maior é a dos Joannes; ha nella uma Igreja 
como Freguesia, que administrão os Religiosos de S.Francisco, 
servindo de Parochos; é povoada de muita gente, com presidio 
de Soldados, uma guarita e artilheria; fecunda na creação dos 
gados, maior e menor; pródigas as suas ribeiras de pescados e 
mariscos. E' titulo de Baronía, que se concedeo a Antônio de 
Sousa de Macedo e permanece nos seus descendentes. Em pouca 
distancia da Cidade está a Ilha das Pacas, e, mais ou memos 
visinhas as outras innumeraveis, que jazem por aquelle Archi-
pelago. No districto desta Capitania ha outra, que chamão 
Caheté, com uma Villa do mesmo nome, Capitão-mór, Ordenan-
ças, Igrejas e uma Residência dos Padres da Companhia ; é da 
Casa dos Porteiros mores de Sua Magestade. 

3 7 Ha outra Villa, intitulada S. Jorge dos Alamos, que foi 
de Jorge Gomes Alamo, em um sitio, que chamão a Vigia ; a 
sua Matriz é da invocação de Nossa Senhora de Nazareth. Tem 
uma Fortaleza em fôrma regular, com boa e grossa artilheria ; 
quasi légua e meia distante da Cidade, em uma fazenda, que foi 
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de um morador poderoso, ha um Hospício dos Religiosos da 
Piedade. Em distancia quarenta léguas da Cidade fica a Villa do 
Camutá, senhorio da Casa de Antônio de Albuquerque Coelho 
de Carvalho, junto ao Igarapé do Limoeiro que é o caminho, ou 
estreito por onde se faz a navegação para o rio das Amazoaas, 
e onde está a Fortaleza do Gurupá, em que resistão as embarca
ções, que vão para aquelle rio; tem bom presidio, muita e grossa 
artilheria, e outro Hspicio dos Religiosos da Piedade. Pelo rio 
acima estão as Fortalezas do Paru, do Tapajós e o Forte do rio 
Negro, todos fabricados com grandeza e regularidade. 

3 8 VlLLAS PERTENCENTES Á CAPITANIA DO GRAN PARA. O 

ultimo termo da jurisdição desta província é o que chamão Cabo 
do Norte, em que estão a Fortaleza do Camahú, na foz do rio, o 
Forte dos Aragoariz, a Fortaleza do Camou,fronteira á de Caena, 
que é dos Francezes, os quaes no anno de mil seiscentos e 
noventa e oito tomarão a nossa Fortaleza do Paru ; mas indo 
contra elles Antônio de Albuquerque Coelho de Carvalho, que 
então era Governador e Capitão Geral do Estado do Maranhão, 
a tornou a restaurar com estrago dos Francezes, que deixarão 
encravada a nossa artilheria, retirando-se bem castigados do 
nosso ferro e saindo-lhes cara a sua ousadia. As Villas, que per
tencem a esta Província, são as três acima referidas, Caheté, S. 
Jorge dos Alamos, Camutá e as Ilhas também declaradas dos 
Joannes, das Pacas, e as mais que lhe ficão fronteiras naquelle 
portentoso rio das Amazonas; ha nesta amplíssima Província 
Ouvidor da profissão litteraria. 

39 A IGREJA DO PARá ERECTA EM EPISCOPAL. Foi a Igreja 

do Gran Pará sujeita á do Maranhão, desde que esta foi erecta 
em Cathedral no anno de mil seiscentos e setenta e seis pelo 
Summo Pontífice Innocencio Undecimo; e querendo depois o 
Sereníssimo Senhor Rei D. Pedro II. fazer também Cathedral a 
do Pará, nomeou por Bispo delia a D. Fr. Manoel da Nativi-
dade, Provincial que fora dos Religiosos Capuchos de Santo 
Antônio do Curral; mas impugnando esta separação D. Gregorio 
dos Anjos, Bispo do Maranhão durarão as duvidas, que repre-
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sentou, tantos annos, que nelles morrerão ambos os conten-
dores : porém de próximo, no anno de mil setecentos e vinte, a 
fez Cathedral o Papa Clemente Undecimo, á instância do Sere
níssimo Senhor Rei D. João V. que foi servido nomear Bispo 
deliêt a D. Pr. Bartholomeu do Pilar, Religioso do Carmo, que 
é o primeiro do Gran Pará, para onde se embarcou no anno de 
mil setecentos e vinte e dous. 

4 0 Luiz DE MELLO DA SILVA DESCOBRE o MARANHãO. 

Luiz de Mello da Silva, filho segundo de Manoel de Mello, 
Alcaide mor de Elvas, navegando voluntariamente em uma 
embarcação própria com gente á sua custa, como aventureiro no 
descubrimento das costas e portos do Brasil, chegou ao de Per
nambuco^ intentando passar adiante, desgarrou por elle abaixo, 
levado da força dos ventos e da correnteza das águas, e foi entrar 
no rio Maranhão ; desembarcou na Ilha, á qual poz o nome de 
S. Luiz; continuou a navegação para o rio das Amazonas, e 
tanto se agradou de ambos e das noticias, que na Ilha Marga
rida achara em alguns Soldados de Francisco de Arelhano, que 
nella se deixarão ficar, e lhe segurarião muitos haveres, se pelos 
rios acima os penetrasse, mas resolveo a voltar para Portugal, 
para tornar, com maior poder a esta empreza. 

4 1 Alcançou licença d'El-Rei D. João III. e partindo de Lis
boa com três nãos, e duas caravellas, se perderão umas e outras 
nos baixos do Maranhão, sahindo Luiz de Mello da Silva com 
algumas pessoas, que se puderão salvar nos bateis, os quaes os 
levarão ás Antilhas, de onde passarão a Portugal, e Luiz de 
Mello foi empregado no serviço da índia, de onde, tendo obrado 
acções heróicas, voltava para o Reino em o Galeão S. Francisco, 
que se perdeo, sem se saber onde naufragara. 

4 2 Os FRANCEZES EXPULSOS DA ILHA DE S. LUIZ DO 

MARANHãO. POUCO tempo depois foi occupada a Ilha de S. Luiz 
por Ayres da Cunha, quando naquelles baixos se perdera a maior 
parte da sua Armada : também a habitarão os filhos de João de 
Barros, quando ião a povoar a Capitania da Paraíba, que El-Rei 
D. João III. dera a seu pai, mas naufragarão as suas nãos nas cos-
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tas do Maranhão, salvando-se elles com alguma gente nesta Ilha, 
onde estiverão até voltarem para Portugal: e ultimamente foi 
povoada por ordem do Governador e Capitão Geral do Brasil 
Gaspar de Sousa, mandando-a restaurar por Jeronymo de Albu
querque e Alexandre de Moura, do poder dos Prancezes, que em 
três náos, em que andavão buscando as prezas das índias, derro
tados de uma tormenta, havião aportado a ella, e depois de a pos
suírem alguns annos, forão expulsos. 

4 3 Em dous gráos jaz a Província do Maranhão; a sua 
Cabeça e de todo aquelle Estado, que comprehende ao Gran 
Pará, é a Ilha de S. Luiz. A Cidade, fundada pouco eminente ao 
mar, se intitula com o mesmo nome, sendo inferior no circuito 
ã de Nossa Senhora de Belém, do Pará; mas igual na magnifi
cência e sumptuosidade das Igrejas, Cathedral, Misericórdia, 
Conventos dos Religiosos Capuchos de Santo Antônio, que forão 
os primeiros, que nella edificarâo, dos de Nossa Senhora das 
Mercês Redempção de Captivos, o Templo de S. João, que é dos 
Soldados, a Ermida de Nossa Senhora do Desterro, posto que 
nas moradas dos seus habitadores menos soberba, que a do Gran 
Pará, terá três mil visinhos de supposição e cabedaes. Tem o 
governador e Capitão Geral, que no anno reside seis mezes em 
uma, e seis na outra Província ; muitas Companhias de presi
dio, com Sargento mór, e Sargento mór da Praça, Ouvidor Ge
ral da profissão litteraria,do qual se appella para a Casa da Sup-
plicação de Lisboa. 

4 4 Todos estes edifícios estão dentro da Ilha, que tem quasi 
nove léguas de comprimento e vinte e seis em circuito, regada 
de quinze formosos e fecundos rios chamados Cutí, Anil, Cutí-
Merim, Mayoba, S. João, Anadinba, Tapariassú, Jagoarema, 
Arafagil, Cumbico, Goarapiranga, Batuba, Cachorro, Bacanga e 
Jusara, que em fertilidade lhe pagão as porções de terra, que lhe 
occupão. Está fundada a Cidade poucos passos eminente ao mar, 
porém na sua ribeira. Tem uma fortaleza na praia junto á 
Misericórdia, outra onde chamão a Ponta da Arêa, ao entrar da 
barra, e um Forte no porto. Três quartos de légua da Cidade 
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está uma Ermida de S. Marcos, onde ha uma Estância, com 
artilheria para avisar os navios, que vão para o Maranhão, infor
mando do numero das embarcações pelo dos tiros. Tem a Forta
leza de 8. PUippe por um lado, fronteira á Cidade, correndo 
entre ella e a Fortaleza um formoso rio. No continente a Forta
leza de Santo Antônio, na bocca do rio Itapaem dous Fortes, um 
em Vatronado, outro em Icatú, o Forte no Ilhés do Periá, que é 
resisto do Ceará, e o Forte de Villa Nova de Santo Antônio de 
Alcântara. Estas são as forças, que ha na Ilha e na terra firme 
do Maranhão, todas regularmente fabricadas com muita artilhe
ria de ferro e bronze, bons Cabos e Officiaes. 

4 5 O intervallo, que ha entre a Ilha e o continente, é um 
breve espaço de mar, pelo qual nas vasantes se passa sem embar
cações parra a terra firme. Nella defronde da Cidade, três léguas 
de distancia, está o districto da Tapuytapera, com a Villa de 
Santo Antônio de Cumá, Cabeça do senhorio da Casa de Antônio 
de Albuquerque Coelho de Carvalho, com boa Igreja Matriz, 
dous Conventos,um de Nossa Senhora do Carmo,outro de Nossa 
Senhora das Mercês, e pouco apartada da Povoação uma Resi
dência dos Religiosos da Companhia. Ha mais duas Villas, uma 
da invocação Santa Maria, outra Santo Antônio de Alcântara, 
ambas habitadas e defendidas contra o furor dos Gentios, que 
repetidas vezes dá sobre aquelle recôncavo, destruindo as lavou
ras e Engenhos, dos quaes tendo havido muitos,(por esta causa) 
permanecem poucos á custa da vida dos moradores, porque 
aquelles bárbaros habitadores, no estupendo districto do Ma
ranhão, são entre todos os Gentios do Brasil os que mais exis
tem na sua indignação, ou na sua liberdade, parecendo impos
sível sujeital-os ou reduzil-os á paz, como nas outras Pro
víncias. 

4 6 As embarcações, que vão de Portugal para aquelle Es
tado, em respeito da viagem, tomão primeiro o porto do Mara
nhão, onde deixão as fazendas, quelevão para aquellaProvíncia, 
carregando entre outros gêneros a immensa copia de algodão, 
que ella produz, droga, em que excede a muitas Províncias da 
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Asia, e o levão tecido em pessas para algumas obras e em novel-
los para pavios. Carregão muito cravo, com a differença, que 
temos mostrado na sua fôrma, mas com o próprio effeito do das 
Molucas, produzindo-os estas duas Províncias, por ficarem quasi 
entre o mesmo parallelo daquellas Ilhas. 

4 7 Foi a Cidade de 8. Luiz do Maranhão erecta em Cathe-
dral pelo Pontífice Innocencio Undecimo, no anno de mil seis-
centos e setenta e seis, e o seu primeiro Bispo D. Pr. Antônio de 
Santa Maria, Religioso Capucho de Santo Antônio, que não 
chegou a ir aquella Igreja, por ser promovido á Dignidade de 
Bispo Deâo da Capella, e depois á de Bispo de Miranda. O 
segunda na ordem, mas o primeiro, que passou áquelle Estado, 
foi D. Gregorio dos Anjos, Religioso de Santo Eloy, também 
promovido a esta Mitra da de Cochim, em que estava eleito. Am
bas as Cathedraes do Maranhão e Pará são Suffraganeas ao 
Arcebispado de Lisboa Occidental. 

4 8 A Província do Ceará, que pela sua extenção grandís
sima confina com a do Maranhão, está em altura de três gráos ; 
tem pequeno Forte, com pouca guarnição de Infanteria paga, 
que defende a Povoação, na qual a pouco mais de trezentos 
moradores, e logra de Cidade só o privilegio; em tão dilatada 
costa de mar não tem porto capaz de navios; e posto que por 
este defeito carece de commercio, que faz opulentas as Cidades, 
em compensação daquella falta, existe segura de ser invalida 
por inimigos estranhos, e assim só contra os naturaes oppõem 
a sua defensa competente á porfia e barbaridade dos Gentios, 
que habitão o seu larguissimo continente e districto, em que ha 
três Villas, Santiago, Ceará-Merim e Camocipe, pelas quaes 
estão divididos mais de duzentos visinhos Tem a Cidade Capitão 
mór, que governa toda a Província, com Sargento mór e outros 
Cabos. 

4 9 E' a mais áspera e inútil do Brasil, só abundante de 
muitas salinas, e copia grande do melhor páo violete, que produz 
esta Região, posto que para desempenho da esterilidade dos 
outros gêneros, de que a não secundara a natureza, lhe lançou 
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o mar quantidade de âmbar griz por toda aquella grandíssima 
costa, do mais fino, que sahe pelas outras da nossa America, e 
em maior abundância; acontecendo trazerem-no em muito nu
mero de arrobas os Gentios a trocar por qualquer droga com os 
Portuguezes, e colhendo-o também elles na mesma quantidade 
e perfeição. Para a parte do Norte tem uma enseada, a que 
chamão Titoya, a qual penetrando grandíssimo espaço o conti
nente, acompanhada por ambos os lados de espessos mangues, 
com producção immensa de mariscos, vae descubrindo fertilis-
simos campos, e hoje se acha com maior numero de habitadores, 
que a Cidade. Vinte léguas para o Rio Grande, tem pelo Sertão 
uma formosa Povoação, com o nome do Rio Jaguaribe, que por 
ella passa, o qual seis léguas para o mar faz uma barra sufficiente 
a embarcações pequenas, que vão a carregar carnes, de que 
abunda com excesso aquelle Paiz. Este lugar erigio em Villa o 
Doutor José Mendes Machado, que foi crear a ouvidoria geral 
daquella Província no anno passado de mil setecentos e vinte e 
três, e por ver que a enseada dos Zaquirás, distante dez léguas 
da Cidade para o Sul, era capaz de oito navios de alto bordo, 
fundotf alli outra Villa, chamada dos Zaquirás, por ordem Real, 
que levara para as erigir, onde fossem convenientes. 

5 0 PROVíNCIA DO RIO GRANDE. Em cinco gráos está situa
da a Província do Rio Grande, que lhe deu o nome, E' a sua 
Cabeça a Cidade do Natal, de mediana grandeza e habitação, 
com Matriz sumptuosa e boas Igrejas. Está fundada meia légua 
distante do seu porto, capaz de todo o gênero de embarcações, 
em cuja entrada tem a Fortaleza dos Santos Reis, das mais 
capazes do Brasil em sitio, firmeza, regularidade e artilheria, 
edificada sobre uma penha de grandeza desmedida, com quatro 
torreões. Ha na Cidade Capitão mdr, que a governa, Sargento 
mòr e outros Cabos, com bom presidio: abunda de todos os 
mantimentos necessários para o sustento de um Povo maior, 
que o de que ella consta, pois não passa de quinhentos visinhos. 

5 1 O seu rio traz origem de uma lagoa de vinte léguas de 
circumferencia, na qual se achão pérolas das melhores, que se; 
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tem colhido no Brasil. O seu recôncavo dilatadissimo teve mais 
Engenhos, dos que hoje permanecem, pelas ruínas, que lhe tem 
causado os Gentios daquelle vasto districto, que são dos mais 
ferozes e bárbaros, e costumão repetidas vezes destruir as fabri
cas e lavouras dos moradores; tem na sua jurisdicção a Villa de 
Parandibe, suficientemente povoada e defendida. Nove léguas 
ao Sul lhe fica o rio Cunhaú, do qual toma o nome uma Povoa-
ção de seiscentos visinhos. 

52 TITULO DE CONDADO. Naufragando uma embarcação, 
que navegava para as Capitanias do Norte, e salvando-se Nicolao 
de Resende com trinta companheiros nesta do rio Grande, qui-
zerão penetrar mais o interior daquella Província, buscando 
transito por terra as outras do Brasil. Na diligencia (sendo-lhes 
então favoráveis os Gentios) descubrirão outra lagoa, incompa
ravelmente maior que a primeira em comprimento e largura; 
porque caminhando muitos dias pelas suas ribeiras, não chega
rão a ver-lhe o fim, attentos a voltarem á sua jornada. Nesta 
lagoa lhes disserão os Gentios, se creavão em mais quantidade 
pérolas, que na outra, e lhes mostrarão e derão algumas perfei
tíssimas e grandes. Tudo depoz Nicolao de Resende em um 
tratado, que fez do seu naufrágio e deste descubrimento. E' esta 
Província titulo de Condado do Illustrissimo Lope Furtado de 
Mendonça, primeiro Conde do rio Grande. Ambas forâo povoadas 
por ordem Real, e a sua conquista nos deu grande trabalho, pela 
ferocidade com que nos resistião os Gentios da nação dos Ta-
puyas, que as possuíão. 

5 3 PROVíNCIA DA PAHAYBA. A Província da Parayba deu 
El-Rei D. João III. ao nosso famoso Historiador Portuguez João 
de Barros, que a mandou povoar por dous filhos, com muita 
despeza de gente e náos, das quaes se perderão quasi tQdas, 
salvando-se algumas pessoas no Maranhão, onde as levarão as 
águas. Esta desgraça lhe impossibilitou o proseguir a empreza 
daquella conquista, que se fez muitos annos depois, mandando 
o Cardeal Rei D. Henrique povoal-a por Frutuoso Barbosa, o 
qual teve no princípios infaustos successos, pela opposição, que 
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lhe fizerão os Gentios, que a possuião, da Nação Pitiguares, 
auxiliados pelos Francezes, cujas náos ião sempre a carregar o 
páo das tintas, a troco dos gêneros, que lhes levavao, conser-
vando-se em reciproca amizade. 

5 4 Está em altura de seis gráos e dous terços. A sua Capi
tal é a Cidade de Nossa Senhora das Neves, ediflcada em uma 
grande planície distante do mar e perto do rio Parayba, que dá 
o nome a Toda a Província e faz um porto, a que chamão Vara-
douro, onde estão a Alfândega e os Trapiches de recolher os 
assucares. Três léguas pelo rio abaixo lhe fica a barra, com a 

ijPortaleza do Cabedello, intitulada Santa Oatharina, fabrica 
grande, sumptuosa e em summo gráo regular, em forma de um 
Pentágono com baluartes, capaz de ser guarnecida por oito 
centos homens; defende o rio, no qual por elle acima vão os 
navios menores ao porto do Varadouro despachar, descarregar 
e receber os assucares e gêneros, que levão para o Reino, fican
do os maiores na barra, onde em barcos se lhes conduz a- carga. 
Todos os annos vão áquelle porto seis e oito náos, a buscar o 
assucar, que é o melhor de todo o que se faz nas Províncias de 
Pernambuco, e se fabrica em vinte e um Engenhos, que ha no 
recôncavo da Parayba, todos grandes, bem fabricados e muito 
rendosos; abundando aquelle grandíssimo districto de todo o 
necessário para o sustento e regalo de copioso numero de 
habitadores. 

5 5 A Cidade é grande, tem sumptuosa Matriz, Casa magní
fica da Misericórdia, quatro perfeitos Conventos, o dos Religiosos 
da Companhia de Jesus, o de Nossa Senhora do Carmo de 
Religiosos Reformados, o de S. Bento e o de S. Francisco, e 
uma Igreja de Mossa Senhora do Rosário ; mais de mil visinhos, 
muita Nobreza, Povo luzido e commercio grande. Ha nella de 
presidio duas Companhias pagas, além de outra, que guarnecem 
a Fortaleza, Sargento m<5r, Cabos e Officiaes, e nos seus distric-
tos alguns Coronéis e Ordenanças. E' governada a Província 
por um Capitão mór com titulo de Governador, que reside na 
Cidade. Este lugar têm occupado pessoas de supposição e servi-
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ços, que a elle passarão de grandes postos ; e muitos deste 
Governo forão ao Estado do Maranhão e a outras occupações 
militares de reputação, para as quaes foi sempre degrao compe
tente o Governo da Parayba. 

5 6 PROVíNCIA DK ITAMARACá. Vinte e cinco léguas dis
tante, em altura de sete grãos, está a Ilha de Itamaracá, Cabeça 
da Capitania deste nome, que não tem por costa mais que as sete 
léguas, de que consta o comprimento da Ilha, sendo no conti
nente tão dilatada, como as outras Províncias. Na barra, que lhe 
faz o rio, chamado os Marcos, quando entra no mar, está o Forte 
de Santa Cruz; é de fôrma regular, com quatro baluartes, que 
defende a barra e o porto; tem boa artilheria e uma Companhia 
de guarnição. A Villa. que se intitula Nossa Senhora da Concei
ção, é edificada sobre um monte, com grande Igreja Matriz, duas 
Companhias de presidio. Ha nella duzentos visinhos e em toda 
a Ilha três grandes Engenhos de assucar. Por todo o torreno do 
seu circuito se vem continuadas muitas fazendas e lavouras, 
vistosas casas de campo e recreio, que a fazem aprasivel com 
todos os mantimentos e viveres, de que pôde carecer a maior 
Povoação. 

5 7 Na terra firme de sua jurisdicção tema Villa de Goayanai 
fundada em uma dilatada planície pelas ribeiras do famoso rio 
Capiberibe, com Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, 
um Convento de Nossa Senhora do Carmo dos Religiosos da 
Reforma, duas perfeitíssimas Capellas, quatrocentos visinhos, 
grande commercio e abundância da maior parte dos gêneros do 
Brasil. Nella residem o Capitão, mór e as Justiças de toda a 
Capitania ; em cujo districto ha mais três Freguesias, a do Teju-
cupapo, a da Tacoara e o Curato de Nossa Senhora do Des
terro. Fundou esta Capitania Pedro Lopes de Sousa, que tendo 
corrido as alturas e portos da nossa America, e nella alcançado 
d'El-Rei D. João III. cincoenta léguas por costa, as não tomou 
juntas, se não divididas, escolhendo as sete, que comprehende a 
distancia marítima desta Ilha, com toda a extenção das outras 
pelo Sertão; e as mais situou para a parte do Sul : entrou esta 
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Capitania por successão feminina em a grande Casa dos Mar-
quezes de Cascaes. Também estava possuída dos Gentios Piti-
guares, com quem Pedro Lopes de Sousa teve muitas pelejas, 
em que os vencera. 

5 8 PROVíNCIA DE PERNAMBUCO. A Província de Pernam
buco, em oito grãos e um quarto do Equinoxial, se dilata ses
senta e cinco léguas pela costa, e sem termo pelo continente. Será 
sempre memorável, porque chegando á maior opulencia, a con
tinua variação do tempo e da fortuna, a fez ainda mais celebre 
pelos estragos, que pela grandeza, conservando nas suas ruínas 
os padrões da sua fidelidade e do seu valor. É a sua Cabeça a 
Cidade de Olinda, primeira Villa deste nome e de Marim; está 
fundada em sitio alto, visinho ao mar e por todas as qualidades 

delicioso, com muitas perennes fontes e poços fecundos; tem 
ímmptuosos edifícios, a Sé, a Misericórdia com um Hospital ma
gnífico, os Conventos dos Padres da Companhia de Jesns, de 
Nossa Senhora do Carmo da Observância, de S. Bento, o Reco
lhimento de Nossa Senhora da Conceição de mulheres princi-
paes, a Freguezia de S. Pedro Martyr, as Igrejas de Nossa Sen
hora do Rosário, de Guadalupe, de S. Sebastião, de S. João, 
que é Confraria dos Soldados, a de Monserrate da administração 
dos Monges de S. Bento, sumptuoso Palácio dos Governadores 
e nobres casas dos moradores; os quaes, sendo em outro tempo 
innumeraveis, hoje não excedem de três mil visinhos : tem de 
presidio dous Terços de Infanteria paga, dos quaes um assiste 
na Villa do Recife. 

5 9 A um lado da Cidade tem famoso transito o rio Bebe-
ribe, de água crystalina e grossa corrente, fazendo junto a ella 
um porto, que chamão Varadouro. Pelo rio acima, em distancia 
de quasi meia légua, lhe entrava água salgada, mas aquelles 
moradores, mandando alli fabricar uma dilatada e formosa ponte 
com vinte e quatro bicas, conseguirão trazer por cima do mar o 
rio. Do Alféo se finge, que por debaixo das ondas sahe na fonte 
Arethusa com as suas águas intactas; mas do Beberibe se vere-
lica, que sobre o mar leva pura as suas águas a estas biscas, lá a 
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milagres do amor, cá a primores da arte ; sendo admirável con
curso de dous contrários effeitos, estar a um tempo nadando na 
água salgada e tomando a doce. Em cima desta ponte, para a 
parte de Olinda, está fundada sobre arcos uma formosa casa de ; 

recreio, aonde se vae admirar aquelle porpento e a consonância 
daquellas correntes, que pelo registo e compasso das biscas, 
fazem uma suave e vistosa harmonia aos olhos e aos ouvidos.No 
fim delia, a um lado para a parte do Sul, está o Convento dos 
Religiosos do Santa Thereza de Jesus, em lugar tão retirado, 
quanto ameno. 

60 Do porto do Varadouro por este rio abaixo, uma légua 
de distancia da Cidade, continuando por um estreito Isthmo de 
área, entre o rio e o mar, está a Villa de Santo Antônio do Re
cife, situada em um espaço de terreno, que por largura de cem 
braças separa uma e outra corrente; no porto desta Villa tem 
abrigo as náos, e nelle descarregão. Pela parte do Norte a fechão 
umas grandes portas, formando por cima uma boa plataforma 
com artilheria, que defende o mar, o rio e uma Capella, chamada 
o Bom Jesus das Portas : em baixo assiste de guarnição uma 
Companhia. 

6 1 São magníficos os edifícios, a Matriz, de invocação Corpo 
Santo, o Oratório de S. Pilippe Neri, a Igreja de Nossa Senhora 
do Pilar, da qual são administradores os descendentes do Pro
vedor João do Rego Barros, que a edificou; grandes casas dos 
moradores adornão esta Povoação. No fim delia, para o Sul, lhe 
lica a outra porção, que chamão Banda de Santo Antônio, e Ci
dade Mauricéa, pela Corte e magnífico Palácio, que nella fez 
Matfricio, Conde de Nassau; e ambas estas partes compõem a 
grandeza daquella Villa. A natureza as dividio por um lagamar, 
que fazem o rio Capeberibe e os outros mais, que alli se juntão; 
porém a arte as unio com uma dilatada e espaçosa ponte, prin
cipiada pelos Hollandezes e acabada pelos Pernambucanos. Nella 
está uma Companhia para obviar os tumultos, que podem haver 
no transito. 

6 3 Esta porção da Villa do Recife é mais vistosa, que a 
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outra e fica em mais planície; tendo pela parte do Norte o refe-
M rid%lago, pela do Sul o rio Capeberibe, que a,cerca e pelo mar 

o rio Jequiá, que nelle desembocca por um passo, que chamão 
I Merca-Tudo. Tem estupendas fabricas, magestosos Templos e 
I Conventos dos Padres da Companhia, dos Religiosos Capuchos, 

dos da Reforma do Carmo, dos Barbonios de Nossa Senhora da 
Penha de França, as Igrejas de Nossa Senhora do Paraíso, em 
que ha um Hospital ereclo por D. João de Sousa, de que são 
Administradores os seus herdeiros; as de Nossa Senhora do 
Livramento e do Rosário, onde ha Sacrario, com um Coadju-
tor; em ambas estas partes do Recife ha sete mil visinhos. 

6 3 Desta Povoação se sahe á terra firme por duas dilatadas 
pontes, que atravessão os referidos rios, e dão passo para todas 
as partes daquella Província. Uma se chama da Boa Vista, da 
qual se passa para outra Nova Povoação, principiada ha poucos 
annos, mas já populosa, de grande recreação, muitos jardins, 
fontes crystalinas, regaladas frutas, saborosos pescados e maris
cos : tem as Igrejas de Nossa Senhora da Conceição, da Sole
dade, de Santo Amaro, de S. Gonçalo, em que assiste um Cura; 
ha neste lugar dous mil visinhos. A outra ponte se chama dos 

\- Affogados, pela qual se sahe para as outras Freguesias e partes 
daquella Província. Expulsos da enseada do Rio de Janeiro os 
Francezes, pelo Governador e Capitão Geral Mendo de Sá, forão 
em quatro náos parar em Pernambuco, e se apoderarão do 
Recife, (em que até aquelle tempo habitavão só pescadores e 
alguns homens de Negocio)comtenção de se conservarem nelle; 
porém acudindo de Olinda o Governador com numerosa gente, 
os combateo tãa rijamente, que depois de alguma resistência, 
forão compellidos a largar o lugar e se embarcarão, deixando 
em uma pedra gravada esta sentença no seu idioma : L@ Monde 
va. de pis enpis. 

6 4 Tem o seu recôncavo a Freguesia do Cabo de Santo 
Agostinho, sete léguas distante da Cidade. É um Promontorio, 
com que destacando-se do seu continente a terra, mostra que 
pertendera conquistar o mar, invadindo-lhe as ondas por muito 
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espaço de léguas. As outras, que comprehende a Capitania, são 
a Moribeca, Santo Amaro de Jaboatam, a Varge, Nossa Senhora 
da Luz, o Curato da Matta de Santo Antão, S. Lourenço e a 
Ipojuca, onde os Religiosos Pranciscanos tem outro Convento1: I 
em todas ha grandes Fovoações, cento e trinta Engenhos de I 
assucar : outras Igrejas tem mais distantes, Nossa Senhora dos 
Prazeres nos Gararapes, de administração dos Religiosos de S. 
Bento e Nossa Senhora de Nazareth, onde os do Carmo tem 
Hospício, em cuja marinha está a Fortaleza, chamada Taman-
daré. 

6 5 Defendem a Cidade de Olinda, Villa do Recife, todas 
aquellas barras e praias do mar e dos rios, visinhas e distantes, 
muitas Fortalezas; a de S. João Baptista do Brum, fundada em 
uma praia em parallelo gramo, com dous baluartes inteiros da 
parte do rio Beberibe, e dous meios baluartes para a da Villa do 
Recife e Cidade de Olinda, da parte da barra em linha recta; 
defende a barra e o poço, onde ancorão os navios, tem muita 
artilheria de bronze em peças de grande calibre. O Forte do 
mar, fabricado em angulo na ponta de um Recife, fronteiro &.-
Fortaleza do Brum, defende o poço e o porto com boa artilheria. 
A Fortaleza da Madre de Deos e S. Pedro, é feita em fôrma de I 
um semi-circulo pela parte do mar, pela da terra tem dous meios 
baluartes e uma cortina com muita e grande artilheria em peças 
só de bronze; defende o porto e a praia das Cinco Pontes. O 
Forte das Cinco Pontes é em ftirma quadrada com quatro balu
artes ; defende a Barretinha, a praia, parte do porto e a campanha 
dos Affogados. 

.66 O Forte dos Affogados é de quatro baluartes; defende o 
rio do seu nome e toda a campanha, que lhe fica em roda. A For
taleza de Santa Cruz e de Santo Ignacio no porto de Tamandaré. 
distante vinte e cinco léguas, é um quadrado regular com quatro 
baluartes ; defende o seu porto (que é capacíssimo de muitas 
náos) e a barra; tem muitas peças de artilheria de bronze e uma 
Companhia de guarnição. A Fortaleza de N. Senhora de Naza^ 
reth, no Cabo de Santo Agostinho, contém duas baterias, uma 
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sugeripr, outra inferior, mas ambas iguaes na fôrma e guarnição, 
do mesmo numero de peças de artilheria de bronze, que defendem 
a barra e posto ; tem um Cabo de confiança e uma esquadra de 
toldados. 

6 7 E' o Paiz de Pernambuco dos mais abundantes, amenos 
e ricos do Brasil. Os seus Engenhos dão o mais fino assucar, 
as suas mattas as mais preciosas madeiras, o seu torreno os 
mais deliciosos frutos. Crião os seus campos todos os gêneros de 
gado e de caças admiráveis; os seus mares e rios, os mais rega
lados pescados e mariscos. Acha-se no seu clima o temperamento 

*thais saudável; as arvores, plantas e frutas naturaes, cultas e 
silvestres, mais saborosas e algumas estrangeiras no mesmo 
gráo perfeitas. Ha nas suas Familias qualificada Nobreza. Em-
jBm, é um compêndio de tudo, o que pôde fazer grande um Reino. 
§Â sua Igreja foi erecta em Cathedral pelo Pontífice Innocencio 
Uudecimo, no anno de mil seiscentos e setenta e seis, e o seu 

^primeiro Bispo D. Estevão Brioso Figueiredo, Vigário geral, 
que fora do Arcebispado de Lisboa. 

6 8 Além das referidas Freguesias e Povoações, que com-
.prehende esta Província, são da sua larguissima jurisdicção a 
Villa dos Santos Cosme e Damião, chamada Igaracú, mui apra-
sivel, e a primeira que nella se fundou ; a de Serinhaem, inti
tulada Villa Formosa; a do Porto do Calvo, que tem muitos 
Engejnhos e claríssimas Famílias ; a das Alagoas do Norte.; a de 
Santo Antônio, para a parte do rio Grande ; a notável Povoação 
de S. Miguel; a das Alagoas do Sul; e a Villa do Penedo no 
rio de 8Í Francisco, que é a baliza desta Província pela parte do 
Sul, como pela do Norte a Ilha de Itamaracá. 

6 9 Deu esta Capitania El-Rei D. João III., a Duarte Coelho 
Pereira, filho terceiro de Gonçalo Pires Coelho, Senhor de Fil-
gueiras, por grandes serviços, que na índia lhe fizera : com os 
cabedaes, que nella adquirio,ajuntou muitas nãos, gente e tudo 
o preciso para a conquista e Povoação daquella dilatadissima 
província, para a qual se embarcou com a sua casa, muitos 
parentes e Familias nobilissimas. Desembarcado, achou tão rija 
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opposição e porfla nos Gentios da Nação dos Cahetés, quadomi-
navão todo aquelle districto até o Rio de 8. Francisco, (assistidos 
de alguns Francezes) que lhe foi necessário ir ganhando a pal
mos, o que se lhe concedera a léguas, sahindo ferido de uma das 
repetidas batalhas, que aos Bárbaros dera. Foi fazendo varias 
undações, conquistando dilatado terreno; e convidados da sua 
franqueza, e da fertilidade do Paiz muitos sujeitos do Reino, de 
distinção e qualidade, forão em vários tempos habitar em Per-. 
nambuco, onde procrearão nobilissimos descendentes ; em cujo 
valor e generosidade consistio depois a liberdade da Pátria. 

7 0 A Duarte Coelho Pereira succedeu seu filho e compa
nheiro naquella empreza, Duarte de Albuquerque Coelho, que 
continuou a conquista, augmentando-a com tantas Povoações, . 
fabricas e lavouras, que o fizerão o maior Donatário do BrasiflB 
e passando com a sua casa para Portugal, deixou por Governa*^ 
dor de Pernambuco a seu tio Jeronymo de Albuquerque, o qual 
governou muitos annos aquella Província, onde morreo e deixou 
grande numero de filhos naturaes ; porém de sua esposa D. 
Filippa de Mello, filha de Christovão de Mello, teve a D. Catha-
rina de Albuquerque e Mello, que casou com Filippe Cavalcanti» 
Fidalgo de Florença, e dos mais esclarecidos daquella antiquis«3 
sima Republica, que então passara do governo Aristocrático ao 
Monarchico. De Felippe Cavalcanti e de D. Catharina de Albu
querque e Mello, descendem os Cavalcantis de Pernambuco. 

71 Duarte de Albuquerque Coelho, segundo Donatário, não 
teve filhos; succedeo-lhe seu irmão Jorge de Albuquerque 
Coelho, e foi terceiro Donatário. Acompanhou a Ea-Rei D. 
•Sebastião na infeliz batalha de Alcacer e lhe deu o seu cavallo, 
dizendo-lhe, que para o salvar naquella occasião, lho negara em" 
outras e ficou captivo com nove feridas. Seu filho Duarte 
Coelho de Albuquerque foi quarto Donatário; quando os Hollan-
dezes tomarão a sua Capitania, veio a ella tão esplendidamente 
tratado e com tão grande comitiva, que entre criados e familiares, 
sustentava trezentos homens. Casou com D. Joanna de Castro, 
filha de D. Diogo de Castro, Vice-Rei de Portugal e Conde do 
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j Basto^guja casa herdou, por falta de seo irmão D. Lourenço 
Pires de Castro, que morrera em Catalunha. Teve Duarte Coelho 
de Albuquerque a Jorge de Albuquerque Coelho e a D. Maria 
de Albuquerque e Castro, a qual por ficarem seu pai e irmão em 

, Castella, herdou o Senhorio de Pernambuco, o Condado do 
Basto e depois o de Alegrete, por Morte de Mathias de Albuquer
que seu tio. 

72 Foi esposa do Conde de Vimioso D. Miguel de Portugal, 
Príncipe descendente pela sua baronia da Sereníssima Casa de 
Bragança. Por não ter successão, forão para a Coroa as Casas e 
títulos do Basto e do Alegrete e o Senhorio de Pernambuco; 
posto que a este fizerão opposição muitos Fidalgos de Portugal; 
a Alcaidaria mór da Cidade andou sempre nos Albuquerques e 
hoje está nos Mouras, rama do tronco dos Albuquerques de 

^Pernambuco. 
7 3 PROVíNCIA DE SERZIPE D'EL-REI. Em altura de onze 

gráos está a Província de Serzipe, fundada por ordem Real. A 
Cidade de S. Christovão é a sua Capital, com sumptuosa Matriz, 
da invocação de Nossa Senhora da Victoria; Misericórdia, for-

• mosos Conventos de Nossa Senhora do Carmo, de S. Fran-
cisco e uma devota Capella de Nossa Senhora do Rosário. E' 

* magnífica a Casa do Conselho e Cadêa ; nobres as dos moradores, 
que havendo sido em outro tempo muitos, hoje não excedem de 
quinhentos visinhos. No seu arrebalde está uma Ermida do 
glorioso S. Gonçalo, freqüentada romaria daquelle povo e das 
suas Villas. Tem Capitão mór, que governa a Província, com 

I Sargento mór e uma Companhia paga de presidio. No seu termo, 
• para a parte que chamão Continguiba, ha outra Parochia com 
I quatro Capellas ; para o rio Vasa-Barriz tem mais cinco Capellas. 
I No seu recôncavo, e no das suas Villas se contão vinte e cinco 
, Engenhos, de onde sahe todos os annos bom numero de caixas 

para a Bahia, de perfeito assucar em qualidade e beneficio. 
7 4 As Villas da sua jurisdicção, que se comprehendem no 

seu districto, são a de Santo Amaro das Brotas, a de Santo 
Antônio da Tabayana, a Villa Nova de Santo Antônio do rio de 
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S. Francisco, a do Lagarto, com a invocação de Nossa Senhora 
da Piedade e a Villa Real do Piaguí. Todas tem boas Igrejas 
Parochiaes, muitas Capellas e Ermidas devotas. Na do Lagarto 
tem uma Missão os Padres da Companhia; duas na Villa Nova 
de Santo Antônio, os Religiosos Capuchinhos da Piedade ; uma 
os do Carmo, òs quaes tem um Hospício na Villa Real do Pia
guí. Em todas ellas ha mais de oito mil visinhos, que possuem 
cabedaes, e tem muitas lavouras, sendo para todos o torreno tão 
dilatado e fecundo, que faz férteis as suas Povoações, e aos seus 
habitadores ricos e abundantes. São pródigos os seus campos na 
creação dos gados, na producção das sementeiras e do tabaco. 
Deste gênero, da courama e do assucar, lhe resulta muito confij 
mercio, e ainda fora mais franco, a não serem as suas barras 
tão estreitas, que não dão transito, mais que a pequenas 
sumacas. 

7 5 PROVíNCIA DOS ILHBOS. Em quinze grãos escassos tem 
assento a Província dos Ilhos, assim chamada pelos que a natu
reza lhe poz na foz do rio. A sua Cabeça é a Villa de S.Jorge: tem 
Igreja Matriz, duas Capellas, uma de Nossa Senhora da Victoria, 
outra de S. Sebastião e um Collegio dos Religiosos da Compaq 
nhia. Duas Fortalezas a defendem, uma na barra, outra apartada 
delia, mas sobre um monte eminente ao mar. São do seu dis-
tricto as Villas de Gayrú, Camamú, Boypeba e o rio das Contas, 
em cujo termo, para a parte do Norte, mandou erigir de presente 
•o mesmo Vice-Rei uma Villa. Ha nesta província boas Igrejas'. 
Parochiaes e outras de varias invocações. A Villa do Camamú^ 
tem na barra a Fortaleza de Nossa Senhora da Graça com qua
tro baluartes. Na Capital e nas outras, ha muitos moradores e 
chegão a seis mil visinhos, poderosos alguns em cabedaes com 
as lavouras da farinha, de que provem a toda a Província 
da Bahia, em muita utilidade delia e de todo o seu recôncavo. 

76 El-Rei D. João III. a deu com cincoenta léguas por costa 
a Jorge de Figueiredo Corrêa, que não podendo vir em pessoa 
povoal-a. impedido da occupação, que tinha no serviço Real, a 
mandou conquistar, enviando uma boa Esquadra de nãos e muita 
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ti gente, por Francisco Remeiro, o qual com valor e diligencia, 
vencidas as opposições dos Gentios, fundou a primeira Povoação, 
a que deu o nome de S. Jorge, por ser o de seu Donatário; e 
superadas muitas difflculdades e noras resistências daquelles 

>?»3Barbaros, com os quaes depois assentando pazes, a augmentou 
i em todo o gênero de fabricas do Brasil. Seu filho Jeronymo de 

Figueiredo de Alarcão a vendeu a Lucas Giraldes, Fidalgo Flo-
rentino, de quem descendem algumas Casas illustres em Portu
gal ; depois entrou esta Capitania por successão feminina na 
illustrissima Casa dos Almirantes do Reino. 
"""77 PROVíNCIA DE PORTO SEGURO.. Em altura de dezeseis 
gráos e meio está a Província de Porto Seguro, primeira terra e 
primeiro porto, que os Portuguezes descubrirão e tomarão no 
Brasil, como tem mostrado esta Historia. Contém duas Villas, 

ífRiina, que deu o nome a toda aquella Província e outra, que se 
intitula Santo Antônio do rio das Caravellas. Na do Porto Seguro 
ha boas Igrejas, a Matriz invocação de Nossa Senhora da Penna, 
a de 8. Sebastião, a Misericórdia, a de Nossa Senhora do Rosá
rio e um Hospício dos Padres da Companhia. Duas léguas dis-
tance da ViUa está a Igreja de Nossa Senhora da Ajuda, celebre 
pelo milagre de uma copiosa fonte, que das entranhas de um 

«penhasco, inopinada e repentinamente brotara na occasião em 
que se fabricava a Igreja e carecia a obra de água para se conti
nuar, ficando perenne e correndo por debaixo do Altar da sua 
Capella mór, cujo ruido, despertador do milagre, ouvem todos os 
circumstantes, que a ella vão a cumprir os seus votos : em ambas 
as Villas ha mil e quinhentos visinhos. 

7 8 Tendo o Governador Geral Luiz de Brito de Almeida, 
noticia de que no interior da Província do Porto Seguro, no seu 
districto confinante com o da Província do Espirito Santo, havião-

I pedras preciosas, mandou no descubrimento dellas a Sebastião 
Fernandes Tourinho, o qual navegou com muitos companheiros 
pelo rio Doce e por um braço acima, que se chama Mandí, onde 
desembarcou, caminhando por terra muitas léguas, chegou a uma 
lagoa, a qual por grande chamarão os Gentios Bocca do Mar, e 
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passando adiante, por setenta léguas de distancia, chegarão até 
onde no dito rio Doce se mette outro chamado Acesi; atraves
sando, e caminhando pelas suas margens cincoenta léguas, 
achou umas pedreiras com pedras de côr indistinta entre verde 
e azul, e afflrmarão os Genlios, que do cume d'ellas se tiravão 
pedras mais cdradas e outras, que segundo a fdrma, com que se 
explicarão, tinhão ouro; e ao pé de um Serra cuberta de arvo
redo, que tem uma légua de comprimento, achou uma esme
ralda e uma safira mui perfeitas; setenta léguas adiante encon
trou mais Serras, de que se tirarão outras pedras verdes. 

79 Cinco léguas acima vio outras, em que depuzerão of 
Gentios haver pedras maiores, vermelhas e verdes; mais acima 
achou outra Serra toda de crystal finissimo e foi certificado, que 
nella havião umas pedras azues e outras verdes, mui rijas e res
plandecentes : com estas informações, que trouxe Sebastião 
Fernandes Tourinho, mandou depois o Governador por Antônio 
Dias Adorno fazer outras experiências e colheo as mesmas noti
cias, com a individuação, de que ao pé da Serra de crystal, para 
a parte de Leste, havião esmeraldas e para a de Loeste safiras ; 
posto que das que trouxe umas e outras estavão ainda, imper
feitas, ou pouco maduras. Estas pedras e as que trouxera Sebas
tião Fernandes Tourinho, enviou o Governador aEl-Rei; porém 
pela fatalidade da Monarchia, com o domínio de outro Príncipe, 
se não tratou mais destes descubrimentos; e por ficarem os luga
res referidos tão entranhados nos Sertões, que não estão habita
dos pelos Portuguezes, se tem perdido os rumos e os caminhos 
de fôrma, que os não puderão acertar depois nas muitas 'jorna
das, que se repetirão nesta diligencia. ^J 

80 Deu El-Rei esta Província a Pedro de Campos Tourinho, 
natural da Villa de Viana, com cincoenta léguas de costa, para a 
qual se embarcou com a sua casa e algumas Famílias nobres 
Surgirão as suas nãos nos mesmo porto, em que nesembarcaTcT 
General Pedro Alvares Cabral, e com grande valor conquistando 
aquellas terras, acompanhado da gente, que levara para o ajudar 
a ganhal-as e para as povoar, alcançou muitas victorias daqueU 
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lés Gentios seus habitadores, affugentando-os para o interior dos 
Sertões : por sua morte, ficando herdeira sua filha Leonor de 
Campos, a vendeo ao esclarecido D. João de Lancastro, primeiro 

;/Duque de Aveiro, fllho do Senhor D. Jorge, Mestre de Santiago 
e Aviz, Duque de Coimbra, que o era d'El-Rei D. João II. 

8 1 No dominio daquelle Príncipe e dos seus descendentes, 
floresceo muito esta Capitania em grandes Engenhos e lavouras, 
achando-se hoje destituída das suas fabricas e da sua grandeza: 
governa-a um Capitão mór, ao qual são sujeitos outros Cabos e 
Offlciaes. Foi titulo de Marquezado, por mercê d'El-Rei de Cas-

;tella, a D. Affonso de Lancastro, Marquez de Vai de Fuentes, 
^ l ho de D. Álvaro e D. Juliana, terceiros Duques da grandíssima 

Casa de Aveiro; mas sempre esta Província permaneceo na-
quelle Ducado. 

82 PROVíNCIA DO ESPIRITO SANTO. Em altura de vinte 
grãos e um quarto, está a Província do Espirito Santo, com cin 
coenta léguas de costa : comprehende três Villas, uma, que deu 
o nome á Província, outra de Nossa Senhora da Victoria e a de 
Nossa Senhora da Conceição : a da Victoria tem sumptuosa 
Matriz, um grande Convento dos Padres da Companhia das suas 
mais antigas fundações, um de S. Francisco, outro do Carmo, 

, boa Casa da Misericórdia e uma Igreja de Santa Luzia. Na do 
Espirito Santo ha a Misericórdia, que serve de Matriz e delia vai 
Nosso Senhor por Viatico aos enfermos. A da Conceição tem 
Igreja Matriz da mesma invocação. A Villa do Espirito Santo, 
cuja barra é das melhores do Brasil, tem nella uma grande e 
regular Fortaleza. A Villa da Victoria tem as fortalezas de Nossa 
Senhora do Carmo, de Nossa Senhora da Victoria, de Santo 
Ignacio, S. Diogo e S. João ; em todas ha boa artilheria, mas só 
a da barra, a de S. João, e de Nossa Senhora do Carmo tem 
guarnição : nesta Villa está o presidio da infanteria paga, com 
bons cabos e offlciaes; um Capitão mór, pessoa de supposição, 
governa toda aquella Província. 

8 3 El-Rei a deu a Vasco Fernandes Coutinho, Fidalgo que 
o tinha servido bem na índia e dos mais illustres do Reino, de 
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onde a veio conquistar, trazendo em muitas náos todos os 
aprestos, muita gente e Famílias nobres para a povoarem. Tomou 
terra no porto do Espirito Santo, onde fundou com esta invoca
ção a primeira Villa, de que se appellidou toda aquella Provin- I 
cia ; e conquistando as terras de sua demarcação, teve com os 
Gentios muitas batalhas e alcançou muitas victorias ; e por uma 
de maiores conseqüências ediflcou como trophéo a Villa, que 
intitulou da Victoria, fundada no mesmo lugar, em que conse
guira aquelle triumpho. Possuio esta Capitania, e os seus des
cendentes, até Antônio Luiz Gonçalves da Câmara Coutinho, 
Almotace mór do Reino, Governador e Capitão Geral do Estado 
do Brasil e Vice-Rei da índia, que a vendeo a Francisco Gil de 
Araújo. 

8 4 Era este Vassallo dos primeiros do Brasil por qualidade 
e por riquezas, descendente de Catharina e Diogo Alvares Cor
rêa. Foi residir nella alguns annos, levando da Bahia muitos 
casaes, doando-lhes terras para lavrarem e a todos os moradores 
assistio com cabedal considerável para fornecerem os seus En
genhos e lavouras, que avultarão por esta causa muito naquelle 
tempo. Succedeo-lhe seu filho Manoel Garcia Pimentel,que occu-
pado com as importantíssimas propriedades, que lograva na 
Bahia, não passou á sua Capitania, e fallecendo sem successão 
legitima, foi julgada por sentença a Cosme de Moura Rolim, seu 
primo e cunhado, a quem a comprou a Magestade Augusta d'El-
Rei nosso Senhor D. João V. que felizmente impera e Deos 
muitos annos guarde, mandando-lhe dar por ella o mesmo preço, 
que havia custado. Estas três Províncias llheos, Porto Seguro 
e Espirito Santo, forão possuídas primeiro pelos Gentios Tupi-
nanquins e pelos Tupinaes, e a estas duas Nações vencerão os 
Gentios da Nação dos Aymores e as ficarão possuindo até o 
tempo da nossa conquista. 

8 5 PROVíNCIA DO RIO DE JANEIRO. Em altura de vinte e 
três gráos está a Província do Rio de Janeiro, assim chamada, 
por ser no primeiro dia deste mez descuberta. É a sua Cabeça a 
Cidade de S. Sebastião, Corte de todas as nossas Praças do Sul: 
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os prezados gêneros, que daquellas partes por mar e terra se lhe 
conduzem, a forão fazendo rica, e hoje se acha opulenta com os 
descubrimentos das copiosas minas de ouro, que daquelles dila-
tadissimos Sertões se leva áquella Praça, como a feira deste pre
cioso metal, e a buscal-o se achão no seu porto innumeraveis 
embarcações de Portugal e do Brasil; e pelo commercio, que 
desta freqüência lhe resulta, é o terceiro Empório desta Região. 
A Cidade é de mediana grandeza, mas de muita formosura, fun
dada em sitio razo, se estende tão igual com a sua ribeira, que 
por todo um lado a lava o mar. 

86 São soberbamente sumptuosos os edifícios, que a ador-
não, magníficos os Templos, a Sé, os Conventos da Companhia 
de Jesus, dos Religiosos do Carmo, de S. Francisco e de S. 
Bento, este em magnificência e sitio, superior aos outros. Tem 
mais duas Freguesias, uma de Nossa Senhora da Candelária, 
outra de S. José, Casa da Misericórdia, Igrejas de Santa Cruz, 
de Nossa Senhora do Rosário, de Nossa Senhora da Gloria, do 
Parto e a de Nossa Senhora da Conceição, que foi Hospício dos 
Barbonios Franeezes, e está contígua ao Palácio dos Bispos. E' 
sumptuoso o do Governador, e nobremente edifícadas as casas 
dos moradores. Em todo o tempo teve graves famílias, que per-

• manecem com a mesma nobreza. Tem de presidio dous Terços 
de Infanteria paga ; o seu numeroso Povo chega a dez mil visi-
nhos e tantos tem no seu recôncavo. 

87 E' abundante de muitas hortaliças, legumes, plantas, 
frutas e flores de Portugal, que todos os dias enchem a sua 
praça, parecendo pomares e jardins portáteis. Os seus redores 
são cultivados de aprazíveis e férteis quintas, a que lá chamão 
Jacaras. No seu recôncavo houve cento e vinte Engenhos, os 
que permanecem ao presente são cento e um, deixando de moer 
os outros, por se lhe tirarem os escravos para as Minas; e a 
mesma falta (pela própria causa) experimentão as mais fazendas 
e lavouras, que forão muitas. Os seus campos são fecundissimos 
na creação dos gados maior e menor, sendo tão numerosos nos 
dos Itacazes, (prolongados entre esta Capitania e a do Espirito 
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Santo) que da grande copia de leite que dão, se. fazem perfeitos e 
gostosos queijos, na fôrma dos do Alemtejo e chegao a muitas 
partes do Brasil fresquissimos. 

88 Crião os seus mares muitos mariscos e pescados menos 
regalados, que os das Províncias, que (icão para o Norte, mas 
na mesma quantidade. Ha no seu districto outros gêneros e cul
turas de preço e regalo ; porém correndo para as Minas muila 
parte dos moradores", e levando seus escravos para a lavra do 
ouro, ficarão menos assistadas as outras fabricas; causa, pela 
qual ha menos assucares e se experimenta alguma diminuição 
nos viveres. A fonte, de que bebem os visinhos da Cidade, é um, 
copioso rio, chamado Carioca, de puras e crystalinas águas, que 
depois de penetrarem os corações de muitas montanhas, se 
despenhavão por altos riscos, uma légua distante da Cidade, 
onde as íão tomar com algun trabalho ; mas aquelle Senado com 
magnífica fabrica e liberal despeza, trouxe para mais perto o rio; 
e de próximo o laborioso cuidado do General Ayres de Saldanha 
de Albuquerque, que neste tempo com muito acerto governa 
aquella Província, ò trouxe para junto da Cidade com maior 
grandeza e utilidade. E' fama acreditada entre os seus naturaes, 
que esta água faz vozes suaves nos músicos e mimosos carões 
nas damas. Supposta a multidão de frutos daquelle Paiz, é o seu 
clima menos temperado e mais sensíveis as suas Estações, con
tínuos os trovões, que repetidas vezes despedem coriscos. 

89 A sua barra, em cuja entrada se levantão de uma e outra 
parte dous altos penhascos, é notável; porque estreitando-se na 
bocca ao hreve espaço de meia légua, vae ao mar formando um 
golfo ou bahia de vinte e quatro de circumferencia e oito de diâ
metro, em que estão muitas Ilhas de grandezas differentes; umas 
cultivadas com Engenhos e lavouras, outras ainda incultas e 
todas formosas, sendo mais celebre a que chamão das Cobras 
onde ancorão os navios e ha fundo, e capacidade para muitas 
Armadas. Pela parte da terra opposta á Cidade, vae accompa-
nhando ao golfo uma disconforme muralha, composta pela natu
reza de ásperos rochedos, mais e menos levantados, a que cha-
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mão Montes dos Órgãos, e vão formando na differença das suas 
prespectivas um Protheo inconstante de figuras varias e uma 
bem ordenada confusão de diversos objectos, espantosos aos 
olbos e difficeis á conquista. 

90 São cortados estes aprasiveis montes por dezesete alegres 
rios, que do interior da terra, por muita distancia navegáveis, 
vão ledamente fertilizando grandes propriedades, e buscando o 
pacifico mar daquelle golfo a tributar-lhe as águas, e não a per
der os nomes, porque se chamão Carahi, Boassú, Goaxindiba, 
Macacú, Guarahí, Guapeguassú, Guapemerin, Magegassú, 
Magemerin, Eriri, Suruhi, Neumerim, Magoa, Goaguassú, 
Meretí, Saracuhí, Irajá, todos serenos e agradáveis, fazendo ricos 
e fecundos os terrenos, que banhão. 

9 1 Muitas Fortalezas defendem aquella Praça. No principio, 
e ponta da barra tem o Porte de S. Theodosio, que segura por 
aquella distancia a sua praia : na mesma parte a Fortaleza de 
8. João, em fôrma de um meio exagono para a parte do mar, e 
fechado com uma muralha seguida para a da terra, guarneGe-a 
muita artilheria de bronze e ferro ; é uma das balizas, que estrei-
tâo a bocca da enseada do Rio de Janeiro: segue-se-lhe pelo 
próprio lado, que é o da Cidade, a Fortaleza de Santiago, em 
fôrma redonda, com torreões, e no meio uma Torre circula^ 
onde também labora a artilheria; tem muitas guaritas, que 
descobrem a barra, e capacidade para muitas peças, não sendo 
poucas as que ao presente a guarnecem. 

92 Na parte opposta, que é a do Norte, está na ponta da 
barra o Forte, chamado Nossa Senhora da Guia, que por aquelle 
lado defende a praia da mesma barra: mais dentro a Fortaleza 

. de Santa Cruz, que é a outra baliza da bocca da enseada, e fica 
fronteira á de S. João, senhoreando ambas o estreito passo, por 
onde o mar se communica ao golfo. E' edificada em fôrma de 
um semi-circulo, com redentes ; tem muita e grossa artilheria 
de bronze e ferro, em duas baterias, um Cabo de maior suppo-
sição, e uma Companhia paga. Dentro no corpo da enseada e 
defronte da bocca da barra, na Ilha de Villegagnon (assim 
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chamada por Nicolao de Villegagnon Francez) está outra For
taleza com o seu appellido por nome. Fronteira a esta fica a do 
Grarátá; em outra Ilha do mesmo golfo, chamada Ilha das 
Cobras, appostará Cidade, onde surgem os navios, ha uma boa 
Fortaleza; e no estreito passo da entrada da barra, sobre a 
grande lagem que alli poz a natureza, com cincoenta braças de 
comprimento e vinte e cinco de largura, principiou o General 
Francisco de Tavora outra, que se vae continuando com a mesma 
grandeza e regularidade. 

9 3 Ao pé da Fortaleza de Santiago ha um lanço de grossa 
muralha em redentes, que se dilata por oitenta braças, e 
fenece nas portas, que vão para a Cidade. Por cima desta em um 
alto, se vê a Fortaleza do glorioso Martyr S. Sebastião, eminente 
a todo aquelle mar; tem grande circumferencia, é feita em um 
semi-circulo pela parte da Cidade, e pela outra fechada com a 
Torre da Pólvora; residem nella muitos moradores. Um Forte 
mais em fôrma redonda, detraz do Mosteiro do glorioso Patriar-
cha S. Bento. 

9 4 Foi a Cidade fundada pelo Governador Geral Mendo de 
Sá, da segunda vez que passou a expulsar os Francezes daquella 
enseada, como no seu Governo mostraremos. A sua Igreja ele
vada a Cathedral no anno de mil seis centos e setenta e seis 
pelo Pontífice Innocencio XI. e o seu primeiro Bispo D. Fr. 
Manoel Pereira, Religioso de S. Domingos, do Conselho Geran 
do Santo Officio, que depois de Sagrado, renunciou o Bispado 
e ficou sendo Secretario de Estado; e D. José de Barros de 
Alarcão, sendo o segundo na ordem da nomeação, foi o primeiro, 
que passou ao Rio de Janeiro. A Alcaidaria mór da Cidade anda 
nos IUustrissimos Viscondes da Asseca. 

9 5 Sahindo pela barra da sua enseada e correndo a costa 
para o Norte, está uma ponta de pedra lançada ao mar, chamada 
Buumerin, e continuando a praia meia légua com outra ponta, 
no fim delia se acha um lago, que chamão Piratininga, abun
dantíssimo de peixe ; pelo mesmo rumo mais adiante estão 
vários cerros e pontas, que vae fazendo a terra, entre os quaes 
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flca o cerro Taypuguassú, Atalaya de onde se vêem as Armadas, 
e se envia noticia dellas ao Rio de Janeiro, quando ha suspeita, 
ou temor de inimigos. Seguindo a mesma costa mais ao Norte, 
ha no continente da terra distante ao mar, poue© mais de meia 
légua, outro lago, que tem três de comprimento, chamado Maricá, 
habitado de um Povo de tresentos visinhos, com duas Igrejas 
Curadas, tão fértil de pescados vários, que os vão buscar do Rio 
de Janeiro e dos seus districtos. 

96 Pelo mesmo rumo, duas léguas adiante, está outro lago 
pequeno, cujo nome é Jacuné, que terá seiscentas braças, do 
qual a tradição fora uma Aldêa, que alli se sovertera. Correndo 
mais ao Norte três léguas, fica o lago Saquarema, com duas de 
extensão, e fenece além da Igreja de Nossa Senhora de Naza-
reth, edificada sobre uma Serra eminente ao mar; é habitado de 
muita gente, abunda de infinito peixe e tem três Engenhos de 
assucar. Logo se vão seguindo muitos lagos, em que se cria 
excessiva copia de excellente sal, e por esta producção se chamão 
Salinas. Ultimamente outro chamado Iraruama : todos os refe
ridos lagos e povos da jurisdicção de Cabo Frio. 

97 Segue-se-lhes a Cidade de Cabo Frio, a que são sujeitos, 
a qual está em altura de vinte e três gráos, intitula-se Nossa 
Senhora da Assumpção; é de grandeza proporcionada aos seus 
moradores, que não passão de quinhentos visinhos; tem Igreja 
Parochial de boa estructura, um formoso Convento de Religiosos 
do Patriarcha S. Francisco e outras Igrejas e Capellas na Cidade 
e seus districtos : é governada por um Capitão mór com soldo 
da Fazenda Real, sendo com todos os seus districtos, desde a sua 
.fundação, sujeita á jurisdicção do Governo do Rio de Janeiro. 

98 Da barra desta Província, correndo para o Sul até a Ilha 
Grande, ultima baliza da sua demarcação, antes de a aportarem 
as embarcações, dez léguas de distancia da Cidade de S. Sebas
tião, principia um pontal de área, que se diz Marambaya, o qual 
faz um canal de sessenta braças, nomeado Barra da Goaratiba; 
com esta restinga, que tem quatorze léguas, apartada da terra 
três, se vai formando dentro uma marinha, onde desembocca o 



LIVRO SEGUNDO 93 

caudaloso rio Goandú; acabando a dita restinga, defronte de 
muitas Ilhas, que com ella correm direitas para o Susudueste, 
em que ha uma larga barra com fundo para grandes náos, e tão 
accommodada para as abrigar dos ventos, que lhe chamão En
seada de Abraham, sendo a ultima destas Ilhas, a que se nomeia 
Grande, a qual tem uma formosíssima barra de três léguas de 
comprimento, chamada do Cayrussú, com uma ponta, que se diz 
das Larangeiras. 

9 9 Foi esta Província do Rio de Janeiro Cabeça de todas as 
da repartição do Sul, e ao presente é um dos três Governos, em 
que está dividida aquella Região ; porque as enchentes de ouro 
(que moderadas no principio, a vierSo depois com profusão im-
mensa a innundar) attrahindo innumeravel copia de gente de 
todo o Brasil e Portugal, com as suas fabricas e commercio a 
fizerão tão opulenta, que para poder reger-se, foi preciso partir-
se : outro é o das Minas, de cujos descubrimentos e fundações 
das suas Villas, daremos em seu próprio lugar noticia : o ultimo 
o de 8. Paulo. 

100 O mais illustre dos três é o do Rio de Janeiro, pela 
antigüidade, magniticencia e trato político dos seus moradores, 
pela sua Casa da Moeda, que incessantemente labora, fazendo 
correr para todas as partes sólidas torrentes de ouro, reduzindo 
ao valor do cunho aquella áurea producção, que nas suas ricas 
fontes não tem mais cunho que o pezo, e finalmente pela gran
deza do seu porto, aonde vão numerosas Frotas todos os annos a 
buscar os gêneros de todas aquellas Praças e levar as mercado
rias, que por elles trocão, as quaes despachadas no Rio de 
Janeiro, se encaminhão ás outras Povoações do Sul. São estes. 
três Governos independentes entre si e só sujeitos á Bahia, 
Cabeça de todo o Estado. Esta Província do Rio de Janeiro foi 
habitada de Gentios da Nação Tamoyos, que desde o Cabo Frio 
senhoreavão aquelles districtos. 

101 PROVíNCIA DE S. VIGENTE. A Província de S.Vicente 
está em altura de vinte e quatro gráos. El-Rei D. João III. a deu 
com cincoenta léguas por costa a Martim Affonso de Sousa, que 
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na índia tinha obrado proezas, e exercido postos dignos do seu 
illustrissimo sangue e próprios do seu valor, que depois o che
gou ao supremo lugar daquelle Estado. Veio a fundar a sua 
Capitania, na qual residio alguns annos, sujeitando os Gentios 
daquelle districto, a pezar da opposição, que nelles achou, sen-
do-lhe necessário valer-se de todo o seu esforço contra a contu-
macia, com que lhe resistião, porque na posse da liberdade natu
ral, reputavão em menos as vidas, que a sujeição do poder 
estranho. Mas vencidos em vários encontros e batalhas por Mar-
tim Affonso, para que com maior merecimento e gloria fizesse 
as suas fundações, erigio a Villa de S. Vicente e a de Santos, 
ambas em uma Ilha, e deixando-as estabelecidas e seguras, vol
tou para o Reino, de onde tornou a passar á índia no anno de 
mil quinhentos e quarenta e dous, a succeder a D. Estevão d* 
Gama naquelle superior Governo, ultimo emprego dos nossos 
maiores Capitães nas portentosas conquistas da Ásia, conse
guindo em satisfação de tantos serviços o appetecido e grande 
lugar de Conselheiro de Estado em Portugal. 

102 É cousa digna de reflexão, que sendo esta a primeira 
Província, que se fundou na nossa America, e tendo florecido 
opulenta em fabricas de Engenhos e outras lavouras, de onde se 
provião naquelles princípios quasi todas as Povoações do Brasil, 
ao presente não conserve sombras da sua grandeza, carecendo 
até dos vestígios para credito da sua memória; e que também de 
Cabeça da Província perdesse a Villa de 8. Vicente a dignidade, 
que passou á de Santos, e agora está na Cidade de S. Paulo, 
chamada antes Villa de Piratininga, não existindo na primeira 
•atais que a Igreja Matriz com a invocação do Santo, e uma 
TCapella de Santo Antônio, pequena pela fabrica e grande pelos 
milagres, que continuamente está obrando em todos os que a 

IRsitão e naquelles moradores que a frequentão; os quaes forão 
em outro tempo muitos e não passão hoje de oitocentos visinhos. 
O gênero de que não perdeo totalmente o trato, são os touci-
nhos, tão extremados, que competem com os melhores de Europa, 
porque se crião nella porcos tão grandes, que se lhes esfollão as 
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pelles para botas e couros de cadeiras, em que provão melhor 
que o das vascas. 

103 Distante da Villa de S. Vicente duas léguas por terra 
está a Villa de Santos, tem Igreja Matriz com a mesma invoca
ção, Collegio dos Padres da Companhia com a de S. Miguel, um 
Hospício dos Monges de S. Bento com a de Nossa Senhora do 
Desterro, Misericórdia, um Convento dos Religiosos Capuchos 
de Santo Antônio, eno lugar mais elevado da Villa uma Ermida 
de Nossa Senhora de Monserrate dos próprios Monges de S. 
Bento. No meio da Povoação tem os Religiosos do Carmo uma 
Igreja de Nossa Senhora da Graça, e fora delia ha uma Capella 
de Nossa Senhora das Neves de um morador particular, e duas 
dos Padres da Companhia com o titulo de S. Francisco Xavier; 
tem mais de dous mil visinhos, Governador e Ouvidor da pro
fissão litteraria; sendo esta Villa e a de S. Vicente abundan
tíssimas de tudo o preciso para sustento e regalo da vida 
humana. 

1 0 4 De todos os gêneros de carnes crião copia grande, em 
summo gráo gostosas ; os pescados muitos, os mariscos exces
sivos, e algumas ostras de tanta grandeza, que as conchas dellas 
(como de madre pérola por dentro) servem de pratos de mesa; 
outras se acharão tão portentosas, que servirão de ministrar 
água ás mãos; e ha tradição, que indo visitar esta Província o 
Bispo da Bahia D, Pedro Leitão, em uma concha destas lhe 
lavarão os pés, como em bacia. Da multidão de marmellos, que 
em cargas innumeraveis vão de S. Paulo a estas Villas, se ! 
fazem nellas, especialmente na de Santos, tão perfeitas mar-
melladas cruas, de sumos e marmellos em conserva, que não 
só abundão em todo o Brasil, mas chegão a Portugal. Nos seus 
recôncavos ha algumas moendas, que só fazem água ardente de 
canna, relíquias dos muitos Engenhos, que tiverão em outro 
tempo. 

1 0 5 Ha forças nos seus districtos bastantes para a sua 
defensa. Na barra grande de Santos, distante da Villa meia légua 
pelo rio abaixo, tem uma grande Fortaleza, fabricada com toda 

. 
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a regularidade em duas baterias, com muitos canhões e estân
cias para o commodo dos Soldados, que entrão nella de presidio 
todos os mezes; tem Capitão, que a governa; está posta na 
ponta de um outeiro junto ao rio : sobre outro monte lhe fica 
eminente uma Ermida de Santo Amaro. Fronteira a esta For
taleza, na parte de terra, se principiou uma, que ainda se acha 
imperfeita : da outra parte do rio está a Fortaleza de Santa 
Cruz da Itapema, de igual porte e fabrica, com boa artilheria : 
na barra da Bertioga ha um Forte de torreão com artilheria e 
commodos para os Soldados; dentro da Villa de Santos, junto 
ao Collegio dos Padres da Companhia, um reducto com alguns 
canhões : as Fortalezas tem seus próprios Capitães : esta Pro
víncia foi conquistada aos Gentios da Nação Guaynazes, que a 
possuíão. 

106 Na própria altura da Província de Martim Affonso de 
Sousa, tomou seu irmão Pedro Lopes de Sousa o outro numero 
de léguas das cincoenta da sua doação, e fundou uma Capitania 
com o nome de Santo Amaro, de que é hoje Cabeça a Villa de 
Nossa Senhora da Conceição; principia a sua jurisdicção no 
estreito de Santos, onde está a Villa deste nome, redeada do 
mar, e três léguas por costa distante da de S. Vicente ; ficando 
as duas Capitanias tão juntas e místicas, que esta visinhança 
foi causa das muitos pleitos, que se moverão depois entre os 
successores do dous Donatários os Marquezes de Cascaes e os 
Condes da Ilha, sobre as suas demarcações, e pelo domínio 
de algumas Villas, que ambas as partes allegavão perten-

Í cer-lhes. 
107 As que se comprehendem nas jurisdicções de ambas 

aŝ  Capitanias para a parte do mar, são a de S. Sebastião, em 
èujo termo ha um Convento de Religiosos de Santo Antônio ; a 
de Nossa Senhora da Conceição de Itanhalem, com outro Con
vento do mesmo Santo; S. Vicente; Santes; Parati; Ubatuba; 
Igoape, onde ha um prodigioso Santuário de uma Imagem de 
Nosso Senhor á Columna, que incessantemente está obrando 
milagres ; Paranagoá; Cananéa; rio de S. Francisco do Sul e a 



LIVRO SEGUNDO 97 

Alaguna. As Villas da Serra acima são, Jacarahi, Penhamu-
nhangaba, Goaratinguitá, Corutubá, Sorocaba, Ulú, Jundiahi, 
Paranaíba, Taubaté, Mongí, onde ha um Convento dos Religio
sos do Carmo e a de Peritininga, hoje Cidade de S. Paulo e 
Governo geral, a quem todas ellas estão sujeitas. 

108 A Região de S. Paulo, eminente e arrebatada ao mais 
alto daquelle hemisfério, a onde se sobe pela íngreme e dilatada 
Serra de Parananpiacaba, foi no seu principio Villa chamada 
Piratininga, e ao presente é Cidade do nome do glorioso Após
tolo seu Tutelar, e um dos três Governos, que na repartição do 
Sul são entre si independentes, e só sujeitos ao Governador da 
Bahia, Capitão Geral de todo o Estado. Tem a Cidade Igreja 
Matriz, Misericórdia, Collegio dos Padres da Companhia, Con
ventos de Nossa Senhora do Monte do Carmo, de Santo Antônio 
dos Capuchos, de S. Bento e das Recolhidas com a invocação 
de Santa Theresa. Tem mais a Igreja de Nossa Senhora do 
Rosário dos pretos, a Ermida de Santo Antônio e fora da Cidade, 
outra Igreja de Nossa Senhora do Jagoaré. 

109 E' regaladissimo este Paiz de muitas flores e frutas de 
Portugal, das quaes fazem aquelles moradores diversas conser
vas, e dos marmellos as mais finas marmelladas, ejáao presente 
excellente jaléa, Abunda de muitos gêneros de mimosas carnes 
e caças gostosíssimas ; cultiva no seu termo muitas quintas 
deliciosas ; tem no seu recôncavo e nos de algumas da suas 
Villas, grandes searas de trigo, cujo grão é maior e mais alvo 
que o da Europa. Do districto de S. Paulo até o rio da Prata, 
habilão os Tapuyas, os Carijós, e outras innumeraveis Nações 
de Gentios. 

110 Vae esta Região continuando-se até o rio da Prata, 
onde temos a nova Colônia do Sacramento, a qual está em altura 
de trinta e cinco gráos, e fica Leste Oeste com a barra do dito 
rio, que se corre ao mesmo rumo e por elle acima, na distancia 
de sessenta léguas, defronte da Cidade de Buenos-Ayres. Da 
sua bocca até a nossa Colônia ha seis rios, dos quaes só em três 
se entra, que são o de Santa Luzia, o da Conceição e o do Rosa-

7 
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, l io; os outros são tão baixos nas boccas, que só nas grandes 
enchentes do rio se podem entrar, e por esta causa lhes chamão 
seccos. O Paiz é extremosamente raso, e contém a maior cam
panha, que se acha em as duas Américas, sem arvoredo algum, 
excepto pelas margens de alguns regatos sem cabedal, nem 
nome; porém o clima e o terreno são de fôrma próprios, para a 
producçaõ das flores, frutos e sementeiras de Europa, como 
experimentão os nossos povoadores nos muitos e deliciosos 
jardins, pomares e searas, que tem já cultivado naquelle frutífero 
e vasto Paiz. 

111 Tem Igreja Matriz com a invocação do Santíssimo 
Sacremento, um Convento dos Padres da Companhia, com o 
nome de S. Francisco Xavier, uma Ermida de Santa Rita, fora 
da Praça para a parte do Norte e outra- de Nossa Senhora do 
Bom Successo. A Povoação com a freqüência das nossas embar
cações se acha ao presente mui augmentada em numero de 
casas, moradores e culturas, e seria já populosa, se não forão os 
repetidos cercos, que os Castelhanos puzerão á nossa Fortaleza; 
sendo uma vez demolida pelos seus Cabos, e outra abrazada 
pelos nossos, como a seus tempos e em seus próprios lugares 
irá mostrando a Historia. A Fortaleza tomou a invocação e o 
nome das Ilhas de S. Gabriel, que estão no rio fronteiras euma 
légua distantes. E' quadrada com quatro baluartes; no tempo 
da ultima guerra se tirarão duas linhas de communicação delia 
ao rio, servindo esta estrada cuberta, assim para receber com 
maior segurança os soccoros por mar, como para lhe augmentar 
o recinto. Tem Governador, que rege a Colônia, um Sargento 
mór do presidio, outro da Praça, duas tropas de Cavallaria, 

'muitos Soldados, boa artilheria e estâncias capazes de recolher 
a gente da Povoação em tempo de guerra: o numero dos mora
dores entre infantes, colonos e escravos, chega a duas mil 
pessoas. 

11S Temos descriptas as quatorze Provincias de nossa 
America, desde um gráo da parte do Norte, até trinta e cinco do 
Sul, contendo-se nesta distancia as mil e cincoenta e seis léguas 
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de costa, de que está de posse o Sceptro Lusitano, e não incluindo 
neste numero as enseadas, em que se encurvão as suas praias. 
Muito mais se estende a nossa demarcação, lansada e medida a 
linha da divisão entre os Monarchas Portuguez e Castelhano, 
pela qual chega a parte que nos toca ainda cento e setenta léguas 
adiante, até a Bahia de 8. Mathias, que está em allura de mais 
de quarenta e quatro gráos, onde se metterão os marcos da 
Coroa Portugueza. Destas Províncias oito forão de Donatários 
e seis Realengas ; mas hoje são onze de sua Magestade e três 
estão em dominios particulares ; a do Porto Seguro na casa de 
Aveiro, a de Itamaracá na de Cascaes e a dos Ilheos na do Almi
rante de Portugal, sendo de mais deste numero as Capitanias de 
outros Donatários, que se incluem no corpo da nossa Região e 
nos districtos das mesmas Províncias. 

113 Nellas ha doze Cidades, sessenta e sete Villas, muitos 
Lugares e grandes Povoações, quatro Bispados e um Arcebis-
pado, innumeraveis pias baptismaes em Parochias de grandíssi
mos districtos. Nas Praças e fundações principaes, ha Classes de 
Grammatica, Humanidades, Filosofia, Theologia Speculativa e 
Moral; particulares nos Conventos para os seus Religiosos e 
geraes nos Coilegios da Companhia. Delia tem sahido os natu-
raes do Brasil, não só a lerem nas mesmas Cadeiras, mas a 
occuparem Outras na doutíssima Universidade de Coimbra, e a 
vagarem por muitas partes da Europa, ostentando o natural 
engenho, com que a natureza os habilitara para todas as sciencias, 
saindo em muitas consummados, em serviço do Rei e gloria da 
Pátria. 

114 Não são menos extremados os seus talentos no espirito 
guerreiro e no exercício bellico, porque cursando as Aulas e as 
campanhas, tem dado bem a conhecer, que só em o nome se dis
tinguem Minerva e Pallas, fazendo em todos as partes em que 
concorrerão, e em todos os tempos, de ambas as.faculdades rele
vantes provas, havendo occupado nellas auctorisados lugares e 
empregos grandes, pois assim como na Pátria lhes não faltarão 
doutíssimas escolas para aprenderem as sciencias, lhes sobrarão 
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theatros marciaes para exercitarem as armas ; diga-o repetidas 
vezes o Brasil, infestado e acomettido por vários inimigos, 
naturaes e estrangeiros ; e com maior gloria a Província de 
Pernambuco, cujas companhas, pelo curso de mais de vinte e 
quatro annos, forão palestras do maior furor de Marte. 

115 ESTADO DOS CABEDAES QUE AO PRESENTE POSSUEM 

OS MORADORES DA NOSSA AMERICA. E' muito para ponderar, que 
tendo chegado a nossa America a tanta opulencia, havendo cres
cido o numero dos Engenhos, a cultura das cannas, a fabrica 
dos tabacos, a abundância dos couros, a copia das lavouras e 
manufacturas, as producções de tantos gêneros ricos e final
mente, as copiosas enchentes de ouro tão subido, se achem 
algumas casas (em outro tempo muitas ricas) hoje pouco pode
rosas, ou quasi exhaustas ; porque crescendo com a multidão 
dos moradores o preço dos viveres e o valor dos gêneros, de que 
pendem todas as suas fabricas, o luxo e prodigalidade com que 
gastão as suas riquezas, sendo mais fáceis em dispendel-as, que 
em adquiril-as, os accidentes do tempo, que sempre correm apoz 
da roda da fortuna, são causas, pelas quaes se achão muitos com 
moderados bens, poucos com cabedaes excessivos ; uns não se 
devem ter por pobres, outros não so podem chamar opulentos, 
porque neste quasi equilibro de substancia se vae hoje pondo o 
corpo racional desta Região, cujos metnros tiverão em outro 
tempo forças mais proporcionadas a sua grandeza. 

116 Ha mui claras Pamilias de conhecida Nobreza, dividi
das por todo o Brasil; porque posto que a elle vierão sempre 
(como para todas as outras Conquistas do Reino) reos punidos 
pela Justiça, também em todos os tempos, convidados da gran
deza destes Paízes, passarão a habital-os muitos sujeitos oriun
dos de nobilissimas Casas de Portugal; e sendo ramos de gene
rosos troncos transplantados a este clima, produzirão frutos de 
continuada descendência, que não degenerão das suas origens, 
antes as acreditão. 

117 LUGARES E POSTOS QUE OCCUPARãO os NATURAES DA 

NOSSA AMERICA. Dos filhos da nossa America houve um Bispo 
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de Ceuta, promovido a Bispo de Angra; um Abbade de Albâ
nia, muitas Dignidades Prebendadas e Claustraes; um gover
nador e Capitão geral do Estado do Brasil; cinco, que em con
curso de outros Companheiros exercerão o mesmo poslo ; três 
Capitães Geraes do Estado do Maranhão ;dous Governadores de 
Pernambuco; quatro do Rio de Janeiro; dous de Angola; outro 
de 8. Thomé e dous de Cabo Verde; três Conselheiros Ultra
marinos, e outro, que teve a mercê e por não poder passar a 
Lisboa, não teve o exercício; doze, ou quatorze Mestres de 
Campo; dous Commissarios da Cavallaria; muitos Capitães de 
Cavallos e de Infanteria: não contamos os que governarão as 
outras nossas Províncias com o posto de Capitães mores, por 
serem innumeraveis. 

118 Na profissão das letras teve muitos Collegiaes, Mestres 
e Oppositores na insigne Universidade de Coimbra, um Desem
bargador do Paço e Chanceller mdr do Reino; um Chanceller 
da Relação da Bahia; um Desembargador dos Aggravos da 
Supplicação de Lisboa; muitos Ministros de Beca nas Relações 
de Portugal, da Bahia e da índia; outros de varas em diversos 
bancos e Judicaturas do Reino e das Conquistas. Nos lugares 
Civeis e políticos, muitos Juizes dos Órfãos, cinco Provedores 
do Fazenda Real na Bahia, três em Pernambuco, quatro no Rio 
de Janeiro, um Védor na índia e muitos Alcaides mores por 
todas as Províncias do Brasil; de uns e outros, por não inter
rompermos a Historia, callamos neste logar os nomes, que irão 
no fim delia, para lhes não faltarmos com a memória. 

119 NUMERO DOS NAVIOS QUE SAHEM DOS SEUS POBTOS. 

— GENEBOS QUE CARREGãO. — OUTROS DE DIPFERENTE QUA

LIDADE. Sahem da nossa America Portugueza para todos os 
portos do Reino, em cada um anno, cem navios, umas vezes 
com maior, outras com menor carga, mas sempre com lanta, 
que commutando a de uma com a de outra Frota, carregão vinte 
e quatro mil caixas de assucar, de mais de trinta arrobas cada 
uma ; mais de três mil feixes, de seis e de oito, e de duas mil 
caras de arroba; dezoito mil rollos de tabaco, de oito até dez 
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arrobas; cem mil meios de sola; cinco para seis mil couros em 
cabello ; muitos milhões de ouro em pó, barras e moedas. Levão 
os navios, além dos importanlissimos referidos gêneros, outros 
de muito preço; âmbar, balsamo, cravo, cacao, bahinilha, gen-
gibre, canella, algodão, anil, óleo de copauba, madeira de valor, 
pao Brasil, conduru, salsafraz, jacarandã, violete, vinhatico, 
lapinhoam, jataypeba, angelim e cedro : quatro fragatas da 
Coroa conduzem cada anno da Bahia e de Pernambuco porten
tosos lenhos, admiráveis na medida, na fortaleza e na incor-
rupção, dos quaes se fabricão no Arsenal, ou Ribeira das Nãos 
de Lisboa, soberbos Galeões, além dos muitos, que se gastão na 
desta Cidade com a mesma fabrica de nãos, das quaes tem sahido 
muitas, que com admiração as virão Europa e Ásia. 

120 EMBARCAçõES QUE VâO PARA ACOSTA DE ÁFRICA E OS 

GêNEROS QUE LEvÂO.Quasi outro tanto numero de embarcações 
menores navega para a costa da Ethiopia, a buscar escravos 
para o serviço dos Engenhos, Minas e lavouras, carregando 
gêneros da terra (menos o ouro, que algum tempo levavão e hoje 
se lhes prohibe) algum assucar, e mais de cincoenta mil rollos 
de tabaco, da segunda e terceira qualidade; gastando-se na terra 
por toda a Região mais de seis mil, e de duas mil caixas de 
assucar. 

121 Os direitos de todos os referidos gêneros nas Alfânde
gas do Reino, o rendimento do ouro nas Minas e do estanque do 
tabaco em Lisboa, os contratos annuaes e triennaes por toda a 
nossa America, os dez por cento, as senhoriagens das Casas da 
Moeda, os direitos dos escravos, que se vão buscar á costa de 
África, e os daquelles, que se despachão para as Minas, importão 
á Fazenda Real um considerável numero de milhões, dos quaes 
grande parte se dispende na nossa própria Região em soldos, 
ordenados, Congruas, aposentadorias, mercês ordinárias, mis
sões, ajudas de custo, esmolas, nãos de guarda costa e fortifica-
ções ; luzindo em tudo a magestade, grandeza e liberalidade do 
nosso Augusto Monarcha. 
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1 THOMé DE SOUSA, PRIMEIRO GOVERNADOR. — ANNO DE 

154iJ. Escolhida por tantas, e tão relevantes qualidades a Bahia 
para Cabeça do Brasil, mandou El-Rei D. João 111. porprimeiro 
Governador delia e Capitão Geral de todo o Estado a Thomé de 
Sousa, por nascimento illustre e por prerogativas benemérito da 
confiança, que fez da sua pessoa para um Governo grande e novo, 
de cujos princípios pendia o estabelecimento do Domínio Portu-
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guez na America e a boa direcção do Império, que vinha a fun
dar ; e não se arrependeo aquelle Monarcha da escolha, porque 
as acções e procedimentos do Governador qualificarão a eleição. 
Tinha servido em África e Ásia, com tantas provas de valor no 
exercício militar, como experiências do Governo político; e só 
lhe faltava fazer também a America theatro das suas glorias na 
conquista dos Gentios e na instituição da Republica, alcançando 
victorias com as armas e impondo leis com os preceitos. Chegou 
no anno de mil quinhentos e quarenta e nove, em uma Frota de 
cinco nãos, que conduzião luzida gente, e todos os aprestos pre
cisos a uma grande conquista e fundação. 

2 FUNDAçãO B NOME DA CIDADE . Desembarcou na Villa 
Velha, e reconhecido o sitio, passou a Povoação para onde per
manece a Cidade, pelas conhecidas ventagens, que nelle concor-
rião para assento da Corte deste Estado. Brigio-a com o nome 
de 8. Salvador, além do que já tinha a sua enseada de Bahia de 
Todos os Santos ; 'para defender dos Gentios aos novos mora
dores, mandou cercal-a de muros de taipíi, não podendo com a 
brevidade, que era precisa, fabrical-os de outra matéria. Da 
mesma fez levantar a Igreja Matriz, o Palácio dos Governadores, a 
Casa da Câmara e a Cadêa, nos próprios lugares, em que depois se 
fabricarão com sumptuosidade. Deu fôrma ás Praças, ás ruas e a 
tudo o que conduzia á fundação da republica, á qual trouxe Sa
cerdotes para Ministros da Igreja, ao Doutor Pedro Borges para 
Ouvidor Geral e Director da Justiça, e a Antônio Cardoso de 
Barros para Provedor da Fazenda Real, cuja arrecadação vinha 
a estabelecer. 

3 A Villa Velha havia sido fundada meia légua distante da 
Cidade para o Sul, visinha á barra, de alegre e dilatada vista, 
pelos grandes horizontes marítimos, que descobre, porém com 
portos menos accommodados para as embarcações, assim por 
alguns recifes, que estão pela suas praias, como por bater nellas 
furioso o mar. Hoje nem as suas ruinas permanecem, para 
darem vestígios da sua grandeza; só a sua memória se conserva 
pela tradição. Todo aquelle terreno se acha occupado de fazen-
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das de arvoredo; as suas ribeiras de fabricas de pescarias. É 
retiro agradável pela frescura e amenidade do território, devo-
tissimo com a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Victoria com 
a de Nossa Senhora da Graça, Abbadia dos Monges de S. Benlo, 
e a de Santo Antônio, Casa de recreio dos Arcebispos da Bahia. 

4 VEM OS RELIGIOSOS DA COMPANHIA DE JESUS A FUNDAR 

NA NOSSA AMERICA. Em a náo, que trazia ao Governador, vierSo 
capitaneados pelo Reverendo Padre Manoel da Nobrega os pri
meiros Soldados, que vio o Brasil da Companhia de Jesus, 
inclyta milícia do grande Santo Ignacio de Loyola, cujo sagrado 
Instituto prin cipiado poucos annos antes, já caminhava á con
quista de todo o Mundo, pelos seus doze Companheiros, em 
Itália, Hespanha,França e Allemanha; pelo insigne Padre Simão 
Rodrigues em Portugal, pelo glorioso S. Francisco Xavier na 
Ásia, e pelos Veneraveis Padres Anchieta, Nobrega e da Grãa 
no Brasil; plantas, que apenas produzidas em um vergel novo, 
enchião a toda a terra de sazonados frutos, dando almas ao 
Ceo, triumphos a Igreja e exemplos ao Mundo, em prova e 
extensão da nossa Fé, buscando o martyrio, derramando o san
gue, desprezando e perdendo as vidas. 

5 SEU GRANDE ZELO CATHOLICO. Crescendo depois as Po-
voações, forão dilatando o fervor de tal sorte, que ao tempo em 
que os Soldados conquistavâo terras, ganhavão estes novos guer
reiros almas ; e ainda além do que penetrávamos com as armas, 
chegavão elles com o espirito, affervorando aos Catholicos, e 
compondo-os nas suas differenças, cathequizando aos Gentios, e 
fazendo-os deixar as suas barbaridades, defendendo a uns do 
captiveiro, a outros das vexações, e curando em todas as enfer
midades do corpo e da alma. Forão fundando muitas Casas por 
todas as Capitanias do Brasil, penetrando todos os Sertões, ba-
ptizando innumeraveis Aldêas, e trazendo-as ao grêmio da Igreja 
e ao trato doméstico das gentes*. Varões verdadeiramente Apos
tólicos, dignos das muitas possessões, que tem nesta Região, 
cujas rendas dispendem religiosa e piamente no culto das suas 
Igrejas,na sustentação dos seus Religiosos e de infinitos pobres, 
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a que soccorrem com o quotidiano mantimento, e outras tão 
precisas, como liberaes esmolas. 

6 Posto que Catharina Alvares, como Senhora dos Gentios 
desta Província, lhes ordenou reconhecessem por Soberano, a 
El-Rei de Portugal na pessoa do seu Governador; como o poder, 
que tinha sobre estes seus bárbaros Vassallos, não era tão dispo-
tico, que bastasse a obrigal-os em novo senhorio a mudar de 
vassallagem, pessando de um reconhecimento, que parecia 
decoro, a uma sujeição, que tinhão por jugo, foi preciso a Thomé 
de Souza introduzir-lhes com as armas a obediência,achando 
umas vezes mais opposição, outras menos resistência, mas em 
todas grande fortuna, a qual fez tributaria do seu valor nas suas 
emprezas, em todo o tempo do seu Governo, que forão quatro 
annos, por cujas horas se lhe podem contar as felicidades, a que 
não deixarão de corresponder os prêmios, porque El-Rei o fez 
seu Védor, cargo, que continuou no serviço da Rainha D. Catha
rina e de seu neto El-Rei D. Sebastião. 

7 GOVERNO DE DOM DUARTE DA COSTA. — ANNO DE 1553. 

— NAUFRáGIO DO BISPO D. PEDRO FERNANDES SARDINHA. NO 

posto de Governador e Capitão Geral lhe succedeu D. Duarte 
da Costa, Armeiro mór, que chegou a Bahia no anno de mil 
quinhentos e cincoenta e três; e seguindo os exemplos do seu 
antecessor no lugar e dos seus antepassados no sangue, obrou 
como elles no valor e no zelo. Continuou as conquistas, e favo-
receo as missões, crescendo umas e outras, asseguradas nas 
victorias que alcançou de muitos Gentios; uns ainda incultos e 
outros depois de sugeitos, rebellados. Repartio terras pelos mo
radores ; umas em satisfação de serviços obrados naquellas 
emprezas, outras para augmento do Estado em pessoas, que as 
podião povoar e defender dos Bárbaros. Foi logrando todas as 
suas disposições com fortuna igual á grandeza do seu talento e 
da sua christandade, pólos, em que existião seguros os seus 
acertos. Só julgou pensionadas as suas felicidades com a des
graça, acontecida no tempo do seu Governo ao Bispo D. Pedro 
Fernandes Sardinha, primeiro do Brasil, e aos outros passagei-

•4 
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ros, que embarcados com elle para Portugal, compellidos de 
uma irreparável tormenta, dando á costa a sua não no rio 8. 
Francisco, forão mortos e comidos pelos Bárbaros Cahetés. 

8 DISSENSõES ENTRE o GOVERNADOR E o BISPO. Tinha 

chegado á Bahia no anno de mil quinhentos e cincoenta e dous, 
e depois de haver governado quatro a sua Igreja, passava a Por
tugal; se com licença d'El-Rei, ou sem ella, se ignora; mas 
sabe-se, que entre elle e o Governador D. Duarte da Costa, pas
sarão em matéria de jurisdicção aquellas controvérsias, de que 
costumão resultar grandes enfermidades ao corpo político, 
quando as cabeças não tem as intelligencias tão conformes e 
semelhantes como as de Gerião. Procedia o Bispo com rigor 
contra alguns dos moradores, a quem a liberdade de uma nova 
conquista tinha feito complices de alguns delictos, que podião 
emendar-se com menor castigo, em menos prejuízo da Repu
blica, a qual carecia de sujeitos para se augmentar. Defendia Q 
Governador a regalia do poder Real; puxava o Bispo pela juris
dicção da sua Dignidade, e ambos cumprião com a sua obriga
ção. Porém pouco satisfeito este Prelado, passava ao Reino, a 
communicar as suas queixas, ou (como também se entendeo) 
outras matérias graves a El-Rei D. João III. quando lhe acon-
teceo o infausto successo, que temos referido. 

9 ELOGIO DE D. PEDRO FERNANDES SARDINHA, PRIMEIRO 

BISPO DO BRASIL. — ANNO DE 1556. D. Pedro Fernandes 
Sardinha nasceo de nobres pais na Villa de Setúbal; estudou 
as Faculdades maiores na Uuiversidade de Paris, onde se achava, 
quando áquella Corte do Reino de França forão levados Catha-
rina e Diogo Alvares Corrêa. Foi Clérigo do habito de S. Pedro, 
Vigário Geral da índia e primeiro Bispo do Brasil, onde em 
quatro annos de Pastor exerceo muitas virtudes de Prelado. 
Passando ao Reino, naufragou lastimosamente, sendo comido 
pelos Gentios contrários á nossa Religião, em ódio da nossa Fé, 
no anno de mil quinhentos e cincoenta e seis ; e piamente pode
mos crer se lhe converteo a Mitra de Bispo em' laureola de 
Martyr. Não deixou na terra sepulchro, em que se guardem res-
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peitadas as suas cinzas, mas tem nas nossas attenções, deposito 
em que estão vivas as suas memórias. 

10 Fez D. Duarte da Costa muita guerra aos Gentios desta 
Província e os venceo em todas, ampliando mais o termo da 
Cidade e dilatanto o seu recôncavo, com lhe affugentar aquelles 
Bárbaros para o interior do Sertão. Em todos os conflictos lhe 
foi companheiro seu filho segundo, e do seu próprio nome, a 
quem dava em prêmio os perigos, empregando-o em capitanear 
os exércitos, e pondo-o por primeiro alvo das frechas inimigas. 
Para estas emprezas foi mui soccórido das Armadas do Reino, 
que todos os annos lhe mandava El-Rei com muita gente, 
assim voluntária, como obrigada, uma a impulsos do seu valor, 
outra em cumprimento dos seus degredos; desta se ficou sempre 
conhecendo a descendência, para se desigualar da successão da 
outra. 

11 MERCê DE UMA CAPITANIA A D. GONçALO DA COSTA. Em 

attenção dos serviços, que fizera D. Duarte da Costa governando 
o Brasil, alcançou seu neto D. Gonçalo da Costa, Armeiro mór, 
para si e para todos os seus descendentes, na Província da Bahia, 
a mercê Real de uma Capitania, com o titulo de Capitães e 
Governadores delia. Contem a porção de terra, que ha entre os 
rios Paraguassú e Jaguaripe, correndo por elle seis léguas ao 
Sertão e indo acabar por cima do Aporá na Serra do Garurú ; 
porém os possuidores delia se contentâo com o titulo de Dona
tários de Paraguassú, sem fazerem Villa, em que encabeçar a 
jurisdicção civil e politica daquella Capitania, e a tem dividida 
em datas a vários colonos, que nellas lavrão grandes propriedades, 
de que colhem grossas rendas, pagando aos seus Donatários 
competentes foros. Continuava D. Duarte da Costa no Governo 
do Brasil, cujas rédeas moveo perto de cinco annos, quando no 
de mil quinhentos e cincoenta e oito lhe chegou suecessor. 

12 GOVERNO DE MENDO DE SA. — ANNO DE 1558. — SUAS 

ACçõES. Veio a sueceder-lhe no mesmo posto de Governador e 
Capitão Geral, Mendo de Sá, tão grande Soldado, como Catho-
lico em cujo talento estavão em equilíbrio os exercícios da milícia 
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e do espirito; e sendo em ambos admirável, não parecia mais 
Capitão, que Religioso. Com estas qualidades alcançou muitas 
victorias dos Gentios inobedientes ; fez situações, erigio Igrejas 
e novas Aldêas para os feudatarios, defendendo-lhes a liberdade 
do captiveiro, que lhes ião introduzindo os moradores, primeiro 
por necessidade, depois por tyrannia. Contra esta sujeição e os 
abusos, que na laxidão da vida em alguns Portuguezes havia, 
publicou gravíssimas penas, que a occasião fazia parecerem 
rigorosas, mas o tempo mostrou, que forão úteis, e não puderão 
deixar de ser necessárias. Pedirão-lhe os habitadores da Capi
tania do Espirito Santo, socorro contra os Gentios rebelados, de 
quem recebião grandes hostilidades e temião maiores ruinas. 

1 3 SOCGORRE COM SEU PILHO FERNANDO DE SÁ A PROVÍN

CIA DO E S P I R I T O S A N T O . — M O R T E D E F E R N A N D O D E S á . — 

CONSTâNCIA DO GOVERNADOR. O Governador lho enviou por 
seu filho Fernando de Sá em um luzido exercito, que livrou aos 
habitadores daquella Província do Grande aperto, em que esta-
vão pelo cerco, em que os tinhão os Gentios, e neste auxilio con
sistiu a salvação das suas vidas e fazendas. Receberão a Fernando 
de Sá como a Filho do General do Estado e única esperança do 
seu remédio. Mostrou elle em poucos annos muito valor, e aco-
mettendo aos inimigos, lhes deu uma famosa batalha, em que 
vencendo aos Bárbaros e assegurando aquelles moradores, per-
deo a vida; desgraça, que o Governador reputou em menos, que 
as conseqüências da victoria, as quaes asseguravão do perigo a 
toda aquella Província; sendo em Mendo de Sá inferiores os 
impulsos da natureza ás obrigações do cargo, e ficando nesta 
adversidade tão gloriosa a memória do filho, como a constância 
do pai. 

14 Com a sua actividade, experiência e valor se engrandecião 
a Cidade, Povoações e lavouras da Bahia; se expedião as mis
sões e se penetravão os continentes, trazendo delles Genlios, e 
formando-lhes Aldêas visinhas aos Povos, para se lhe freqüen
tarem os Sacramentos e os encaminharem ao trato Christão e 
doméstico. Porém novo accidente obrigou ao Governador a 
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*eixar a Cabeça do Estado, por acudir aos membros delle, que 
carecião de prompto remédio para evitar o mal, que ao coração 
ameaçava um inimigo estranho, de cuja expulsão (em que erão 
evidentes os perigos) pendia a conservação e augmento da 
Monarchia. 

16 FRANCEZES INTRODUZIDOS POR DIVERSAS PROVíNCIAS 

DA NOSSA AMERICA. Como principiámos estas conquistas com 
poder inferior ao que requeria tão grande empreza, não podendo 
ao mesmo tempo acudir a tantas e tão distantes partes, quantas 
comprehende a nossa vastíssima Região; os Francezes, que 
não sabem perder passo em adiantarem a gloria da sua Nação 
e o interesse do seu commercio, tendo noticia do descobrimento 
do Novo Mundo e das suas riquezas, enviarão, a ambas as Amé
ricas muitas náos dispersas, a buscarem aquellas utilidades, 
que flavão do seu valor e importavão ao seu negócio. Com ellas 
pelejarão nos nosses mares Pedro Lopes de Sousa e Luiz de 
Mello da Silva, quando discorrião por estas costas; duas metteu 
a pique Christovão Jacques, na barra do rio Paraguassú, e os 
achámos mettidos com os Gentios Petiguares nas Províncias da 
Paraíba e de Itamaracá; com os Cahetês na de Pernambuco e 
lio rio de S. Francisco; na de Serzipe com os Tupinambás ; em 
Cabo Frio e na enseada do Rio de Janeiro com os Tamoyos ; e 
ultimamente os expulsámos da Ilha de S. Luiz do Maranhão, 
onde commerciavão com as muitas e varias Nações, que habi-
tavão aquelle Estado. 

16 NICOLAO DE VILLEGAGNON EM CABO FRIO. Havia alguns 

annos, que Nicolao de Villegagnon, natural do Reino de França, 
e Cavalleiro do Habito de S. João do Hospital, bellicoso por 
natureza e por Religião, vagava com alguns navios, á sua custa 
armados, buscando prezas, estimulado da cobiça, ou do valor ; 
e navegando os mares do Brasil, surgio em Cabo Frio, onde intro
duzido com industria, ou affabilidade, achou nos Gentios habita-
dores daquelle Porto (hoje Cidade) boa correspondancia e agrado, 
tratando-o como amigo, e carregando-lhe os navios de páo ver
melho, droga importantíssima entre as Nações da Europa e que 
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bastara a recompensar-lhe as despezas da viagem, a não ser o fim 
delia ordenado a mais relevantes interesses e emprezas. Soube, 
que os Gentios,que habitavão a enseada do Rio de Janeiro, estavão 
em rija e porflada guerra com os Portuguezes, moradores em a 
Villa de Santos e na de S. Vicente, que então tinha o dominio 
de todas as nossas Povoações do Sul. 

17 VOLTA PARA FRANçA. — ANNO DE 1560. — TORNA E 

FORTIFICA A ENSEADA DO Rio DE JANEIRO. Voltou para França, 
e prevenindo competentes forças aos impulsos, com que o sen 
animo o estimulava a emprezas grandes, e a sua ambição a não 
pequenas conveniências, tornou com avantajado poder e entrou 
naquella enseada com igual fortuna, promettendo aos Gentios 
mais útil e segura amizade, que a dos Portuguezes, de cujas 
armas os defenderia com todo o poder da Nação Franceza. 
Forão ouvidas pelos Gentios, em ódio nosso, as suas promessas, 
e sendo por elles recebido em firme aliança e companhia, forti
ficarão todos os lugares em torno daquelle golfo, com singular 
conceito e expectação do valor e bondade de Villegagnon de cuja 
disciplina e amizade flavão a expulsão dos Portuguezes de toda 
a repartição do Sul; e havia já quatro annos, que estava na posse 
daquella porção de terra,dominando aquelle mar na confederação 
dos naturaes, menos bárbaros com o seu trato, posto que pela 
sua natureza mais indomitos, que todos os do Brasil. 

18 CUIDADO DO GOVERNADOR MENDO DE S á . Causavão ao 

Governador Mendo de Sá estas noticias tão grande cuidado, 
quanto era relevante a matéria dellas, na debilidade de forças, 
em que se achava o Estado para a Expulsão de inimigos Euro-
peos, práticos na milícia, arrojados na resolução, empenhados 
na empreza e unidos em apertada liga com aquelles Gentios, tão 
esforçados e destros, que erão o terror de todas as outras Nações 
da America, a emulação do nome Portuguez e por aquella parte. 
o freio das nossas victorias; porém não podendo Mendo de Sá 
reprimir o valor, nem perdoar a injuria, que recebia a Nação 
Portugueza na dissimulação de uma offensa, que já tocava mais 
na honra, que no interesse da Monarchia, determinou ir logo 
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* n t r a elles com todo o exercito e náos, que lhe fosse possivel 
ajuntar. 

19 PASSA AO RIO DE JANEIRO. Estavão a Cidade da Bahia 
e o seu recôncavo, faltos de tudo o que era preciso para 
semelhante empreza. Não havião navios ; era pouca a gente, por 
se achar muita no emprego da conquista dos Gentios, cuja 
guerra, posto que porfiada, era mui differente da que agora 
emprehendia com a Nação Franceza, tão conhecidamente valo
rosa ; havião poucos instrumentos próprios e precisos para as 
expugnações. Os viveres e vitualhas não erão proporcionados 
para a facção ; porém o Governador supprindo tudo com a sua 
pessoa com poucos Soldados, que pode levar, alguma gente 
voluntária, que o quiz seguir, os petrechos e mantimentos, 
que se acharão, três náos de guerra e oito navios menores, 
que no porto da Bahia escolhera mais capazes desta expedição, 
havendo mandado aviso ás Villas de S. Vicente e Santos, 
que lhe tivessem prompto o soccorro de canoas, partio para 
o Rio de Janeiro, visitando as Províncias, dos Ilheos, Porto 
Seguro e do Espirito Santo, as quaes lhe contribuirão gente e 
mantimentos. 

20 CHEGA COM FELIZ VIAGEM. — DIFPICDLDADE DA 

EMPREZA. Com viagem prospera avistou Mendo de Sá a barra 
do Rio de Janeiro (cuja fôrma já deixamos descripta) e tendo 
determinado entra-la de noite, para com improviso e inopi-
nado assalto, render as forças dos inimigos, um accidente o fez 
mudar de resolução; porque sendo descuberta a nossa Armada 
pelas suas vigias, se linhão preparado para a defensa, e foi 
preciso ao Governador esperar de fora os soccorros, que man
dara prevenir em Santos e S. Vicente; os quaes chegando 
promptissimos, entrou pela barra a todo o risco das suas náos, 
sem temer as defensas dos contrários; e começando a bater a 
Ilha, que do seu Povoador tomara o nome, e estava natural e 
militarmente fortificada e defendida, pelos Gentios e Prancezes 
(posto que Villegagnon se achava em França) contra todo o poder 
das forças inimigas ganhou terra nella : mas parecia inconquis-
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tavel pela natural muralha de penhas, que cercava toda a sua 
circumvallação e resistia ás incessantes bailas da nossa artilhe-
ria, que em três successivos dias não tinhão obrado effeito con
siderável. 

21 RESOLUçãO DO GOVERNADOR. — GANHãO os PORTU

GUEZES A VICTORIA. Vendo o Governador Mendo de Sá, que ao 
seu valor resistia mais a natural fortaleza do sitio, que a grande 
constância dos inimigos, dispoz, que a força vencesse a natu
reza ; triumpo raro, mas nos apertos maiores, pelos corações 
generosos e fortes muitas vezes conseguido. Tal foi esta reso
lução que envestindo a peito descuberto uma elevação da Ilha, 
que chamão o sitio das Palmeiras, a ganhou e animados os 
Portuguezes com tão feiz successo, proseguirão o combate, no 
qual de ambas as partes se obravão valentíssimas acções, filhas 
do esforço, da arte e da porfia; nós por conquistarmos a terra, 
os inimigos por defenderem as vidas; porque perdendo já as 
esperanças de conservarem o dominio, os Francezes nos seus 
bateis e os Gentios nas suas canoas se salvarão, penetrando o 
continente daquelle Sertão, e deixando aos Portuguezes lograr 
as palmas de uma gloriosa victoria; em cujo seguimento passá
mos á terra firme, e lhe destruímos quantas fabricas tinhão e 
todas as suas lavouras, tantas, que podião sustentar um cerco 
dilatado. 

22 ANNO DE 1562. — VOLTA o GOVERNADOR COM A 

ARMADA PARA A BAHIA. Ganhada a Ilha e toda aquella grande 
enseada, se fizerão acções de graças com solemne Missa, a pri
meira, que naquelle sitio se celebrou ao verdadeiro Auctor das 
victorias e Deus das batalhas. Tratava o Governador de povoar 
e guarnecer de Portuguezes todos aquelles logares, mas foi dis
suadido deste intento com a máxima política para não enfra
quecer o Estado, dividindo-lhe as forças; conselho, que sahio 
prejudicial, como logo veremos. Emfim arruinando todas aquel-
las fortificações, e recolhendo ás nossas náos todas as armas e 
artilheria dos inimigos, como despojos ganhados com a nossa 
victoria, sahio a nossa Armada para a Villa de S. Vicente, de 
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onde, depois de visitadas as Povoações do Sul, voltou para. 
a Bahia; sendo recebido nella o Governador em triumpho, e 
os Soldados e mais pessoas daquella expedição com muitos 
applausos. 

2 3 VAI EM SOCCORRO DA PROVíNCIA DOS ILHEOS. — 

TRIDMPHA E VENCE AOS GENTIOS E ASSEGURA áQUELLES MORA

DORES. Mas não teve a espada muitos dias embainhada, porque 
chegando de ganhar esta victoria, lhe pedirão soccorro os mora
dores da Capitania dos Ilheos, contra os Gentios daquelle dis-
tricto, que lhes tinhão arruinado e destruído todo o recôncavo 
da Villa de S. Jorge, obrigando-os a recolher a ella o temor de 
perderem as vidas, que flcavão em evidente perigo pelo sitio 
rigoroso, que lhe havião posto os inimigos, sendo já poucos os 
mantimentos, para resistir mais tempo Com a presteza que 
pedião a occasião e a necessidade, se embarcou Mendo de Sá para 
os Ilheos; esó a fama do seu nome causou áquelles Bárbaros tal 
terror, que levantando o sitio se ausentarão. Mas o Governador 
não satisfeito de haver remediado a presente oppressão daquelles 
moradores com a retirada dos Gentios, entendendo, que só os 
poderia segurar com o castigo, os seguio muitas léguas, fazen-
do-lhes desamparar os seus domicílios e buscar o interior das 
brenhas, deixando as suas lavouras, que conservarão os Portu-
guezes, e fizerão estâncias com defensas para lhes resistir, se as 
intentassem recuperar, e ficando mais dilatadas as fabricas 
daquella Capitania com a distancia dos Gentios, que não inten
tarão mais vingar-se das vidas, que perderão os seus compa
nheiros, nem restituir-se das terras que largarão. 

24 NOVO MOTIVO PARA TORNAR Á PRÓPRIA EMPREZA. Dentro 
em poucos annos foi preciso aMendo de Sá tornar á empreza do 
Rio de Janeiro; porque como aos Lirios Francezes se não 
arrancarão de todo as raízes, que tinhão lançado naquelle ter
reno, lhes foi fácil tornarem a florescer com as auras dos soc-
corros de França, e em breve tempo se vio a planta não só mais 
crescida, porém mais robusta, ameaçando suas novas forças 
resistências novas ás Quinas Portuguezas. Estas noticias obri-
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garão á Sereníssima Rainha D. Catharina, que governava o 
Reino, a mandar á Bahia dous Galeões com muita gente, gover
nados por Estado de Sá, sobrinha do Governador, ordenando a 
seu tio, que com o maior poder, que fosse possível ajuntar-se na 
Bahia, enviasse ao sobrinho a expulsar de novo aos Francezes 
da enseada do Rio de Janeiro, senhorear a terra e povoal-a com 
gente Portugueza. 

2 5 MORTE D'BL-REI D. Joio III. E SEU ELOGIO. Tinha 
passado á vida immortal e a melhor Império, no anno de mil 
quinhentos e cincoenta e sete El-Rei D. João III. Monarcha, a 
quem deve Portugal a sua conservação, o Brasil a sua conquista 
e toda a Monarchia o seu augmento ; de quem recebeo a Igreja 
e a Religião Catholica grandes cultos, e o Povo Christão o 
maior exemplo. Entre muitas virtudes, de que era dotado, res
plandecia no seu talento a paz, que sempre procurou conser
var nos seus Reinos; sendo a guerra, que fazia nas conquistas, 
mais pela introducção da nossa Fé, e por reduzir o Gentilismo 
ao verdadeiro conhecimento e preceitos delia, que por accres-
centar domínios ao seu Sceptro. Foi tão pio e generoso, que 
mais vezes se inclinava a faltar com o castigo, que com o prê
mio : admirável na escolha dos soujeitos, a quem encarregava 
as emprezas; e por esta causa sempre as conseguia. Tinha 
eleito no anno de mil quinhentos e cincoenta e seis a Mendo de 
Sá por Governador e Capitão Geral deste Estado, ainda que não 
veio a elle, senão no de mil quinhentos e cincoenta e oito, como 
fica dito. 

26 CHEGOU ESTAGIO DE S á A BAHIA. — PARTE PARA O 

RIO DE JANEIRO. Chega Estacio de Sá á Bahia; e entregando ao 
Governador seu tio as ordens, que lhe trazia par o enviar 
áquella empreza, aprestou este logo as embarcações, que se 
achavão no porto; fez levas de gente pelo recôncavo, e ajuntou 
com os Soldados, que pode escusar na Praça, a Infanteria, que 
vinha nos Galeões, e fornecida a Armada de todos os aprestos, 
bastecida dos viveres e mantimentos, que com a maior diligencia 
se puderão conduzir para esta expedição, dando a seu sobrinho 
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Estacio de Sá, Capitão mór daquella Armada e Governador 
desta guerra, as instrucções e ordens, que havia de seguir, os 
conselhos sólidos e heróicos, de que se devia aproveitar, orde
nando e aconselhando como General e como tio, o enviou ao Rio 
de Janeiro. 

27 VAI PRIMEIRO A 8. VICENTE. Posto já Estacio de Sá 
Daquella barra e informado do poder do inimigo, maior que o 
das suas forças, vendo, que para o lançar da própria casa, em 
que se tinha fortificado com maiores defensas (pelo exemplo 
passado, que o fizera prevenir novos reparos) lhe erão necessárias 
maiores preparações e mais numero de combatentes, encaminhou 
a Armada a S. Vicente, onde não experimentou menores 
difficuldades, por se não acharem as Villas do Sul com ias 
viveres e soccorros de gente, que carecia. Porem animados os 
moradores dellas pelo zelo do serviço Real e empenho do 
Capitão mór, aprestarão um sufflciente soccorro, importante 
naquella occasião, e maior, com o que chegou da Capitania 
do Espirito Santo. 

2 8 TORNA PARA O RIO DE JANEIRO E TOMA A TERRA. — 

PELEJA-SE COM ESFORçO. Com estes soccorros sahio o Capitão 
mór Estacio de Sá em demanda do inimigo ; entrou a barra, e 
tomando terra em um sitio, que chamão hoje Villa Velha, junto 
a um penedo grande (que pelo que representa, é chamado o Pão 
de Assucar) se fortificou e fez nelle estância, onde foi a nossa 
gente acomeltida dos Francezes e Gentios; e sendo resistidos 
com grande valor, se retirarão rechaçados das nossas armas. 
Muitas vezes forão os nossos assaltados, já pelas pedorosas 
náos Francezas, já pela innumeravel copia de canoas dos 
Gentios, armando ciladas para nos colher por ardil e industria. 
Porém acomettendo o Capitão' mór Estacio de Sá as náos 
Francezas, fez nellas considerável destroço, com' muita perda 
de gente inimiga e pouca da nossa ; sendo tal o terror, que 
lhes imprimio o nosso ferro, que as fez retirar fugitivas, 
e primeiro que ellas, as canoas dos Gentios, que as aconi-
panhavão. 
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2 9 ENTRADA DOS PORTUGUEZES PELAS SUAS ALDêAS. — 

Expedio o Capitão mór muitos troços de Soldados e aventurei
ros, por varias Aldêas daquelles Gentios, nas quaes achando não 
vulgar resistência, foi necessário applicar todo o valor; porém a 
seu pezar ganhas, forão mortos e prezos os que se não apressa
rão a fugir dos nossos golpes. Mas posto que experimentávamos 
em repetidas facções prósperos successos, se ia alargando a 
guerra, que sendo offensiva, de nenhum accidente podia receber 
maior damno, que da dilação. 

3 0 ENTRA NA BARRA NA ANTE VESPEBA dE S. SEBASTIãO, 

E o TOMOU POR TUTELLAR. Sentia o Governador Mendo de 
Sá esta demora, e a falta de noticias da nossa Armada e dos 
seus progressos ; porque havendo longo tempo que sahira da 
Bahia, ainda nada se sabia do que havia obrado ; que Estacio de 
Sá, occupado naquella empreza, cuidava mais de a concluir, 
que de informar o estado delia. Nesta confusão igualmente 
valeroso e impaciente, se resolveo a esforçar o empenho com a 
sua pessoa e com a sua fortuna, e juntando sufficiente numero de 
navios, Soldados e pessoas, que o quizerão voluntariamente 
acompanhar, partio para o Rio de Janeiro, cuja barra entrou na 
ante véspera de S. Sebastião, a quem tomou logo por Padroeiro 
da Cidade, que havia de edificar, e todos por Tutelar e Capitão 
naquelle conílicto. 

3 1 VAI NESTA ARMADA O BISPO D. PEDRO L E I T ã O . Nesta 

Armada se embarcou o Bispo D. Pedro Leitão, que vendo tantas 
ovelhas expostas a tão evidentes perigos, as não quiz desampar, 
e como seu Pastor foi seu companheiro, fazendo elmo da Mitra, 
e do Baculo montante para as defender e o esgremir contra os 
inimigos da Religião, e contra os do Estado. Os Cabos, Soldados 
e Aventureiros ião alegres, vendo-se assistidos de duas fortíssi
mas columnas, uma da Igreja, outra da Monarchia, entendendo 
que nos apertos da vida terião Capitão para os animar e nos 
transes da morte, Prelado para os absolver. Os júbilos, que 
nelles se vião, promettião enfaticamente os triumphos, que 
havião de alcançar, annunciados na geral alegria, com que todos 
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navegavão. Já lhes tardava a hora de chegar, o signal de aco-
metter: e o successo desempenhou a confiança. 

3 2 JüNTA-SE-LHES O ÜAPITÃO MÓR ESTACIO DE SA E AS-

SENTãO A FôRMA DE ACOMETTER. Resolveo Mendo de Sá 
acometter aos inimigos no próprio dia do Santo. Dispoz a 
fôrma de os envestir com o Capitão mór Estacio de Sá, que 
lhe levou a parte do exercito, com que estava hostilizando aos 
ioimigos, festivo e contente, de que seu tio fosse a dar fim áquella 
guerra e alcançar o triumpho, que não podia sem elle conseguir, 
ou não julgava grande, se lhe faltara a gloria e a fama de tão 
illustre Capitão. Distribuídas as ordens e animados os Soldados, 
com a pratica do General e a benção do Bispo, envestirão aos 
inimigos, esperando desalojar daquella vez os Francezes das 
terras da Coroa Portugueza, e pôr o jugo sobre a cerviz daquelles 
Gentios, prezados de guerreiros e com provas de esforçados; 
inimigos accerrimos dos Portuguezes, aos quaes pertendião 
expulsar de toda a Região do Sul, para que a possuíssem os 
Francezes, com quem estavão intimamente confederados, 
promettendo perder as viadas em lhe darem o domínio daquelle 
Paiz. 

3 3 ENTESTEM os PORTUGUEZES AOS INIMIGOS. — ANNO 

DE 1568. Acomettidas pelos Portuguezes as estâncias contra
rias, era sua resistência proporcionada ao nosso furor. A sua 
disciplina, aprendida com os Francezes, e já alguns annos pra
ticada, fazia tão difficil o seu rendimento, como constante a nossa 
porfia. Exitados do valor, pelejavão também os elementos : o 
fumo e as settas tinhão occupado o ar; as bailas e o estrondo 
levantav&o as ondas ; tremia a terra na contingência de quem a 
havia de possuir; o fogo achava varias matérias em que arder; 
tudo era horror : mas superando a toda aquella confusão o nosso 
esforço, ganhamos aos inimigos todas as suas forças e estâncias, 
deixando mortos innumeraveis Gentios e muitos Francezes; 
e os que tomámos vivos, forão pendurados para exemplo e 
terror. 

3 4 Logo nos assenhoreámos de toda a enseada ; e em pro-
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secução davictoria, penetrámos o continente, matando no alcance 
muitos Gentios, que formando vários corpos da sua gente, 
intentarão impedir-nos o passo ; os mais se retirão para o inte
rior daquelle Sertão, aprendendo á sua custa o quanto lhes im
portava a sua quietação e o não provocarem a nossa ira, tão 
justamente empregada na sua contumacia. As terras conquistadas 
se repartirão por moradores ricos, capazes de as cultivar e 
defender; de cuja visinhança se davão os inimigos por tão mal 
seguros, que não ousarão mais apparecer, retirando-se sempre 
para os sitios mais distantes, e remotos do Paiz. 

3 5 MORTE DO CAPITãO MóR ESTACIO DE SA. — REFLEXãO 

SOBRE o SEU TALENTO. Poucas vidas nos custou esta victoria, 
porém sahindo ferido o Capitão mór Estacio de Sá, falleceo em 
poucos dias ; .perda, que pensionnou a gloria do triumpho, cau
sando em todos geral magoa; menos no Governador seu tio, 
costumado a desprezar estes golpes pela saúde da Pátria. Posto 
que as virtudes de Estacio de Sá, conhecidas de todos os que 
come elle tratavão, o seu valor, testemunhado por quantos o seguia 
a eleição da Rainha D. Catharina, feita na sua pessoa para 
esta empreza e a constância, esforço e disposição, com que nella 
se houve, o publicarão sujeito de muitas prerogativas, não achá
mos delle outra noticia ; posto que dura a sua memória no Bra
sil, por cujo augmento deu a vida, começando desde então a 
viver por gloria na posteridade. 

3 6 FUNDAçãO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. Fundou 

logo o Governador Mendo de Sá a Cidade em lugar mais emi
nente; porém não lão próprio, como aquelleem que hoje perma
nece ; deu-lhe o nome de S. Sebastião, a cujo patrocínio attri-
buirão todos aquella victoria, em que houve indicios certos (como 
é tradição constanle) fora nella Capitão; sendo por muitas 
pessoas visto no combate pelejar diante dos Portuguezes um 
Mancebo, tão valeroso, quanto desconhecido, que a piedade e 
devoção julgou ser o glorioso Santo, ao qual havião tomado por 
Protector; memória, que conservou sempre aquella Cidade nos 
cultos de Padroreiro, que lhe dedica. 



120 AMERICA PORTUGüEZA 

37 FAMíLIA DOS CORRêAS E S á DAQUELLA PROVíNCIA. 

Tendo já Mendo de Sá dado principio ás fabricas da nova Cidade, 
deixou por Governador delia o seu sobrindo Salvador Corrêa de 
Sá, que lhe tinha merecido em todo o rigor esta eleição, pelo 
maravilhoso esforço, que mostrara naquella.guerra, sendo um 
dos Cabos, que tiverão maior parte na victoria, concorrendo na 
sua pessoa prudência, valor e disposição para aquelle emprego. 
Delle descende a nobilissima Família dos Corrêas e Sás do Rio 
de Janeiro, que por largos e successivos annos, tiyerão o Gover
no daquella Província e occuparão grandes lugares em África, 
Ásia e Portugal, em cuja Corte existe a sua baronia e primoge-
nitura, com o titulo da Viscondes de Asseca. 

3 8 VAI o GOVERNADOR i s VILLAS DE S. VICENTE E 

SANTOS — VOLTA PARA A BAHIA. Concluídas estas emprezas 
e alcançadas muitas palmas, passou Mendo de Sá ás Villas de 
Santos e S. Vicente para agradecer áquelles moradores o muito, 
que tinhão concorrido com as fazendas e as pessoas para esta 
guerra. Foi recebido de todos como Fundador da liberdade, que 
ficava logrando a Região do Sul na extirpação dos inimigos, não 
só estranhos, mas também d'aquelles naturaes, acerrimos con
trários dos Portuguezes, pois com o seu estrago vivirião seguros 
das hostilidades, que exprimentarão. Dispondo o Governador 
nas Villas e Povoações daquella repartição tudo o que era mais 
conducente ao serviço d'El-Rei e ao bem commum de todos, e 
deixando-lhes tantas instrucções, como saudades, voltou para a 
Bahia que o recebeo como pai e defensor da Pátria. O Bispo, 

Visitadas as suas ovelhas dos rebanhos do Sul tornou para a sua 
Igreja, onde depois de algum tempo falleceo. 

39 MORTE E ELOGIO DO BISPO D. PEDRO LEITãO. D. Pedro 

Leitão foi Clérigo do habito de S. Pedro e sugundo Bispo do 
Brasil, por Bulla do Pontífice Paulo IV. Tomou posse da sua 
Cathedral no anno de mil quinhentos e cincoenta e nove, para 
onde vinha com esta sagrada Dignidade, e a incumbência de 
Juiz dos Cavalleiros das Três Ordens Militares, pastorear esta? 
ovelhas e trazer muitas ao rebanho da Igreja; diligencia, que o 
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levou repetidas vezes por todo o seu Bispado com incansável 
zelo, pelo curso de muitos annos. O numero delles não se sabe, 
nem aquelle em que falleceo, mas sim que teve jazigo na sua Sé, 
donde se lhe trasladarão os ossos para Portugal; facto, em que 
a Bahia não devia demittir o seu direito, pois sendo-lhe este Pre
lado devedor de tantas saudades, não era justo, que ella largasse 
tão estimados penhores. 

4 0 Salvador Corrêa de Sá, Governador da nova Cidade do 
Rio de Janeiro, teve brevemente occasião de mostrar de novo o 
seu valor e disposição ; porque havendo chegado ao Cabo Frio 
quatro náos Francezas a buscar o páo Brasil, forão persuadidas 
daquelles Gentios (de cuja amizade pendião as conveniências da 
sua navegação) a que os ajudassem contra Martim Affonso de 
Sousa; índio notável por esforço e amizade com os Portuguezes, 
chamado antes do Baptismo Ararigboya, ao qual levara Mendo de 
Sá do Espirito Santo com a sua Aldêa, de que era Principal, 
para a guerra do Rio de Janeiro, em que nos ajudou com a sua 
gente, e com muito zelo e valor : causa, pela qual se lhe tinha 
dado um sitio para a sua habitação, uma légua distante da 
Cidade. 

4 1 Pela barra (sem ter ainda as defensas necessárias para 
lhes fazez opposição) entrarão as quatro náos Francezas, com 
oito lanchas e innumeravel copia de canoas, publicando que ião 
contra Martim Affonso, a prendel-o e a entregal-o áquelles Gen
tios de Cabo Frio, aquém assislião com o seu poder, como a seus 
confederados, e mostrando não ser contra as nossas armas 
aquella acção, como se nos não tocara por muitos princípios a 
defensa de um Capitão, que não havia incorrido no ódio da
quelles Gentios por outras causas mais, que por haver rece
bido a nossa Fé, e permanecer constante em a nossa união e 
vassallagem, obrando valorosas acções em prova da sua fideli
dade. 

4 3 Logo mandou o Governador Salvador Corrêa soccorro 
de gente a Martim Affonso e receando, que se elle fosse vencido, 
irião os inimigos triumphantes sobre a Cidade mal fortilicada, e 
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nos princípios da sua fundação sem meios, para resistir a uma 
invasão de tanto apparato, tão inopinada, como grande, mandou 
logo pedir ás Villas de Santos e S. Vicente, soccorros de gente 
e canoas, que ajudassem a defender a Praça, á qual applicou 
as defensas, que permittirão o tempo e a necessidade. Desem
barcarão das oito lanchas grande quantidade de Francezes, e 
das canoas uma multidão de índios, á vista da AIdêa de Mar-
tim Affonso, e lendo por tão segura a preza, que suppunhão lhes 
não escaparia das mãos, determinarão accometel-ò iio outro dia, 
e passar em soccego aquella noite, anticipando o descanço ao 
triumpho. 

4 3 Porém no maior silencio e escuridade delia, sendo aco-
mettidos pelo famoso índio com a sua gente e com os nossos 
Soldados, que poucas horas antes lhe tinhão chegado, forão des-« 
baratados os inimigos, deixando muitos mortos-e vários despo-
jos. Recolhendo-se ás suas náos os Francezes, e os Gentios ás 
suas canoas, não deixarão de sentir continuados os golpes pelos 
tiros de um pedreiro, que fora do nosso soccorro, e lhes lançou 
repetido numero de pedras, causando grande estrago nas vidas 
e nas náos, as quaes tendo dado em secco, por vasar a maré, 
não puderão disparar a sua artilheria; e no outro dia sahirão 
pela barra vencidos e destroçados, e vagando pelos nossos 
mares, forão ter ao Recife de Pernambuco, onde lhes acontecera, 
o que temos referido na descripção daquella Província. 

4 4 Chegado depois deste conflicto o soccorro, que o Gover
nador tinha mandado ir de Santos e S. Vicente, e achando já 
retirados os inimigos (com generoso sentimento de não haverem 

jSidQjBarte na gloria do triumpho) se resolverão aquelles auxiliares< 
que vinhão com anciã de pelejar, a irem hostilizar aos Gentios 
de Cabo Frio nos seus próprios domicílios; e louvando-lhes o 
Governador aqnelle impulso, os enviou ainda mais animados 
com a sua approvação. Chegarão ao Cabo Frio, e não achando 
já naquelle porto as quatro náos, virão outra, que havia chegado 
de França, poucos dias antes; acometterão-na os nossos com as 
canoas de tal fôrma que se não pode valer da sua artilheria, e 
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alguma que disparou, nos não fez damno. Morto o seu Capitão, 
a rendemos com todas as drogas, de que ainda estava carre
gada, deixando assombrados, e fugitivos todos aquelles Gentios, 
nossos acerrimos inimigos. Salvador Corrêa enviou a náo á 
Bahia ao General seu tio, em ostentação e mostra daquella 
victoria. 

4 5 REGêNCIA DO SERENíSSIMO CARDEAL D. HENRIQUE. 

Estas acções se obrarão na Regência do Cardeal D. Henrique, 
Infante de Portugal, (que logo veremos Rei, transformada a 
Purpura Cardinalicia em Porpura Real) a quem voluntaria
mente tinha largado a administração do Reino, e tutoria d'El-
Rei D. Sebastião (que El-Rei D. João III. seu esposo lhe ancar-
regara) a Sereníssima Rainha D. Catharina, não por lhe faltar 
talento para a educação do neto e Regência da Monarchia, que 
com tantos acertos tinha exercido, mas por entender, que dis
punha tirar-lhas o Cardeal; e entregando-lhas de motu próprio, 
quiz antes obviar o escândalo, que aquella acção havia de dar, 
que o trabalho, que até então tivera em as manter : íicando sõ 
como testemunha Real das disposições menos fervorosas de 
HBI Príncipe Eeclesiastico, que governou o Império com o 
mesmo descuido e irresolução, quando Regente que quando 
Rei. 

4 6 GOVERNO D'EL-REI D. SEHASTIãO. — ANNO DE 1568. 

— DOTA OS COLLEGIOS DA COMPANHIA E PROROGA OS ANNOS 

DE GOVERNO A MENDO DE S á . — ANNO DE 1570. Porém 

tomando El-Rei D. Sebastião, primeiro do nome, posse do Sce-
ptro aos quatorze annos da sua idade, no de mil quinhentos e ses
senta e oito, continuou o cuidado das conquistas e almas do 
Brasil, com o próprio zelo dos seus Augustos Progenitores e 
Antecessores na Coroa, cuja religião e grandeza erão os exem
plares das suas acções. Dotou os Collegios dos Padres da Com
panhia da Bahia e Rio de Janeiro, com rendas e congruas pró
prias da sua generosidade Real; e por esta causa o tem por seu 
Fundador.; porque ainda que já havia muitos annos possuíão 
Igrejas em muitas partes e Províncias do Estado, hão reputavão 
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por fundação a Casa sem o patrimônio. Foi prorogando o Mendo 
de Sá o Governo, até o anno de mil quinhentos e setenta, em 
que lhe mandou por successor a D. Luiz de Vasconcellos na-
quella infausta Frota, de cujos adversos successos faremos las-
timosa lembrança. 

4 7 INFAUSTOS SUCCESSOS DA FROTA EM QUE VINHA A 

SUCEDER-LHE D. Luiz DE VASCONCELLOS. Sahio da barra de 
Lisboa, no referido'anno, com sete navios, entre os quaes era 
um a não Santiago, que trazia ao Brasil ao Veneravel Padre 
Ignacio de Azevedo, da Companhia de Jesus, com trinta e nove 
Companheiros da mesma Sagrada Religtão; conduzindo para as 
suas missões outros mais, que vinhão divididos pelos navios 
daquella Frota. Mas sd ao seu Capitão e aos trinta e nove Solda
dos, que com elle se embarcarão, tinha Deus decretado, em prê
mio de serviços grandes, a gloria do martyrio, querendo, que 
naquelle náutico theatro, e naquella naval campanha ganhas
sem este tropheo. Foi a Frota em conserva á Ilha da Madeira, 
onde havia de esperar tempo opportuno para a viagem da Bahia. 

4 8 VAI á NAO SANTIAGO A ILHA DA PALMA. — ENCON

TRA-SE COM A ESQUADRA DO HEREGE JACQUES SORIA. Em 

quanto se detinha naquelle porto, pedio licença ao Governador o 
Capitão da náo Santiago, para ir á Ilha da Palma (uma das 
Canárias).levar fazendas, que havia de trocar por outras, para as 
transportar ao Brasil; e alcançada faculdade, foi demandar a 
Ilha; mas não podendo chegar á Cidade, por lhe ser contrario o 
vento, lhe foi preciso tomar um porto, que lhe ficava distante 
três dias de viagem. Nelle sahio o Padre Ignacio de Azevedo 
com os seus Religiosos; celebrarão os Ofticios Divinos com 
grande consolação e assistência daquelles visinhos, que pia e 
generosamente lhes assistirão os poucos dias, que alli se detive-
rão ; mas sendo tempo de proseguir a viagem, se fez a náo á vela 
para o porto da Cidade, a cuja vista descubrirão cinco Galeões, 
com que Jacques Soria, tão grande Capitão, como Hugonote (no 
serviço de Joanna de Ia Brit, Princeza de Bearne, Condessa de 
Fox e pertensa Rainha de Navarra, infecta da própria seita 
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abominável) andava a corso, buscando prezas naquelles mares, 
em que sempre erão certas. 

4 9 PELEJA COM ELLA. — E' •VENCIDA DOS HEREGES E TO

MADA. Em toda aquella herética milícia era tal o ódio á nossa 
Fé Catholica Romana, que o não podia encubrir, nem com o 
rebuço da sua ambição. Os mais estimados despojos erão as 
vidas dos Catholicos; e astyranniascomque lhas tiravão, os seus 
maiores triumphos. Acomettarão os Galeões a náo Santiago, e 
depois de uma valerosa resistência (posto que desigual á vanta
gem, que os inimigos tinhão em numero de navios, de gente e 
de exercício militar) a cercarão; e laçando-lhe dentro os mais 
valerosos Soldados e Piratas mais ousados, a renderão ; porém 
não sem perda sua, porque forão mortos no conflicto muitos, 
com um dos seus Cabos de maior distincção. 

6 0 MARTYRIO E MORTE DO VENERAVEL PADRE IGNACIO DE 

AZEVEDO E SEUS COMPANHEIROS. O veneravel Padre Ignacio 
de Azevedo, como o primeiro em lhes pregar a Nossa Fé, e abo
minar a sua depravada seita, foi o primeiro objecto do seu furor, 
deixando-o com cinco feridas morto, e a sete dos Companheiros, 
que mais próximos se acharão á pessoa do seu Provincial, e 
acabarão quasi dos mesmos golpes, abrindo á morte umas por
tas o ferro, outras a magoa. Os trinta e dous, com anciã viva 
procurando a morte, forão condemnados a ella por Jacques 
Soria, e mandados lançar ao mar, uns vivos e outros quasi mor- \ 
tos, sendo todos recebidos no Ceo com quarenta laureolas; 
triumpho, de que teve visão a gloriosa Madre Santa Theresa 
de Jesus em Hespanha, onde florescia em milagres. 

5 1 ELOGIO DO PADRE IGNACIO DE AZEVEDO. Foi Religioso 

o insigne Padre Ignacio de Azevedo da Sagrada Companhia de 
Jesus, e um dos mais famosos Capitães daquella nova milícia, na 
qual se alistou em os mais floridos annos da sua idade, deixando 
a antiga Casa do seu pai D. Manoel de Azevedo, Commendador 
de S. Martinho (de que era primogênito) a seu segundo irmão 
D. Francisco de Azevedo, que no serviço da Pátria obrou com o 
mesmo zelo, que o terceiro D. Jeronymo de Azevedo nas con-
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quistas da Ásia, onde chegou pelos seus serviços e merecimen
tos, a ser seis annos ^fl^-Rei da índia, e um dos Heroes, que 
mais souberão merecer este superior emprego, ainda maior 
naquelle tempo, em que erão mais freqüentes as occasiões, d* 
ostentar o valor Portuguez, que é o primeiro impulso, que leva-
áquella Região aos Fidalgos da primeira jerarchia do Reino. 

52 Foi crescendo o espirito do Padre Ignacio de Azevedo 
com a observância dos exercícios, e estatutos do seu glorioso Pa-
triarcha Santo Ignacio de Loyola; e em breve tempo chegou a 
avultar tanto na sua disciplina, que era escolhido entre os outros 
Religiosos para as mais difflceis emprezas, não sabendo negar-se 
aos maiores perigos; e precisado mais da obediência, que da 
vontade, exerceo em quasi todas as Casas, que tinhão em Portu
gal, os primeiros lugares. Porém desejando empregar-se na 
conquista das almas do Brasil (em cujas missões ia ja fazendo 
muitos progressos, e colhendo avantajados frutos a sua Religião), 
o mandou o seu Geral por Visitadordas fundações deste Estado, 
a animar aos outros Obreiros, que com incansável trabalho se 
empregavão nellas. 

5 3 A exemplar virtude e os casos em que a exerceo, forão 
testemunhos authenticos da união, com que aquella alma estava, 
já com Deos. Acabado o tempo da sua Visita, foi por Procurador 
destes Collegios a Roma, sendo com agrado recebido do Pontí
fice Pio V. e com especial amor do Geral da Companhia, que 
era então o glorioso S. Francisco de Botja, aquém communicou 
o estado das missões, e a falta, ,que havia de Religiosos para as 
adiantarem; e concedendo-lhe licença para os conduzir de todas 
as Casas da Religião, o elegeo por Provincial do Brasil, para 
onde tornava com muitos Companheiros, quando experimentou 
o successo referido,em que fazendo o Voneravel Padre Ignacio de 
Azevedo, o ultimo periodo ás suas fadigas, conseguio para a 
Pátria, para a Religião e para o Ceo, credito, exemplo e 
gloria, nascendo illustre, vivendo penitente e morrendo Martyr. 

5 4 Cada um dos seus trinta e nove Companheiros nos mere
cia particular memória pela sua grande virtude, fervoroso espi-
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rito e zelo da conversão dos Gentios, da emenda e perfeição dos 
Catholicos, como mostrarão no tempo, ífhe estiverâo em Lisboa 
esperando a monção da Frota, para partirem para o Brasil. Não 
lhes referimos os nomes, nem fazemos de cada um especial idéa, 
porque como todos erão imagens tiradas daquelle prototypo, com 
mostrarmos o original, lhes rascunhamos as copias. 

5 5 Chegada á Ilha da Madeira a infeliz nova do successo 
adverso, que teve a náo* Santiago, se arrependeo o Governador 
de haver dado a licença, que se lhe pedira; e com maior excesso, 
de ter permettido, que nella fosse o Padre Ignacio de Azevedo e 
os seus Religiosos, pela falta que havião de fazer aos Obreiros 
da Companhia, para as vastíssimas searas da Fé na Gentilidade 
do Brasil. 

5 6 PARTE O GOVERNADOR D. Luiz DE VASCONCELLOS PARA 

A BAHIA. — DESTROçO DA SUA FROTA. Vinda a monção de prose* 
guir a sua viagem para a Bahia, sahio o Governador D. Luiz de 
Vasconcellos da Ilha da Madeira com ventos favoráveis; más 
achou nas de Cabo Verde tão abrazados os calores da costa de 
Guiné, que con\ a maior parte da gente enferma, chegou a avis
tar terra do Brasil; mas a violenta corrente das águas (naquella 
Estação furiosa) o levou e a toda a sua Frota ás índias de Hes-
panha, de onde voltando, forão de novo derrotados os navios e 
compellidos a tomar vários portos, chegando só dous á Bahia 
com quatorze mezes de navegação. 

57 MORTE DO GOVERNADOR MENDO DE S á . Por ter fallecido 

no mar o Governador D. Luiz de Vasconcellos, da enfermidade 
contrahida pelos calores de África, e pelos encommodos de tão 
prolongada e trabalhosa viagem, mandou El-Rei D. Sebastião a 
Luiz de Brito de Almeida por Governador e Capitão Geral do 
Brasil, e chegou á Bahia no anno de mil quinhentos e setenta 
e dous, em que falleceo Mendo de Sá. 

5 8 Foi Mendo de Sá generosa rama do illustriesimo tronco 
deste apellido, tão esclarecido, como antigo em Portugal, de que 
é Cabeça e parente maior o Marquez de Abrantes, Conde de 
Pena guião e Gentil-homem da Câmara. Nos seus primeiros 
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fe* annos se applicou ao estudo das lettras ; depois passou á profissão 
das armas, sahindo em ambas as faculdades consummado. O 
valor, a piedade e experiência, que concorrião na sua pessoa, o 
fizerío objecto da attenção d'El-Rei D- João III. para lhe encar
regar o Governo de um Novo Mundo, que por dilatado e distante, 
carecia do seu grande talento, o qual empregou todo no serviço 
do Monarcha, no amparo dos subtidos e no augmento do Bra
sil ; unindo de tal fôrma os preceitos Reas com as conveniências 
publicas, que a um tempo era ministro do Rei e pai dá Pátria; 
tSo zeloso da extensão da Fé Catholica, que entre os Missioná
rios Evangélicos não parecia Governador, mas Companheiro. 

59 ANNO DE 1572. Foi o terceiro Capitão Geral deste Esta
do, cujo Governo teve quatorze annos. Falleceo na Bahia no de 
mil quinhentos e setenta e dous; tem jazigo no Cruzioiro da 
igreja dos Padres da Companhia de Jesus, com epitaphio e titulo 
wé insigne bem feitor do Collegio. Deixou no Brasil descendência 
a qual pelas inconstancias de fortuna, só conserva de tão illustre 
progenitor a memória e o appellido. 

6 0 Ao Governador Luiz Brito de Almeida (pelas virtudes, 
de que era dotado, e com o exemplo dos seus antecessores neste 
Governo geral) foi fácil proceder conforme a expectação, que se 
tinha do seu talento. Fez varias guerras aos Gentios; prosoguio 
por muitas partes as conquistas, e por todas favoreceo as missões. 
Emprehendeo os descubrimentos das pedras preciosas, cujas 
noticias davão não pequeno brado, assim no Brasil próprio, como 
em Portugal, diligencia que El-Rei muito lhe encommendara á 
qual enviou o Governador a Sebastião Fernandes Tourinho, pri
meiro, e depois a Antônio Dias Adorno, de que resultarão os 
successos, que deixamos escriptos. 

61 Informado El-Rei D. Sebastião da fertilidade e abundân
cia das*terras, que rega e fecunda o rio Real, cujo páo Brasil 
(de qtle abundão as raattas do seu Sertão) ião os Francezes bus
car, e ajudados pelos Gentios seus confederados, os conduzião 
áquelles portos, para o carregarem nas suas náos, ordenou ao 
Governador o mandasse povoar; em cuja execução enviou Luiz 
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de Brito de Almeida á Garcia de Ávila a fazer uma Póvoação 
naquelle rio, que está em onze grãos, no districto e jurisdicção 
da Província de Serzipe. 

62 Assentou Garcia de Ávila a Póvoação, três léguas pelo 
rio acima onde foi preciso ao Governador ir a castigar aquelles 
Gentios, que nos fazião terrível resistência, e com tanta fortuna 
os venceo, que prezos dous Capitães, os maiores que tivera a 
sua Nação, e mortos uns e outros captivos, fez retirar aos mais 
para o interior daquelle continente. Depois se passou a fundação 
para lugar mais conveniente e mais visinho ao mar, onde hoje 
permanece. 

6 3 FUNDAçãO DOS RELIGIOSOS DE NOSSA SENHORA DO 

MONTE DO CARMO. Governou Luiz de Brito de Almeida cinco 
annos, e por successor lhe veio Lourenço da Veiga, que Chegou 
á Bahia no de mil quinhentos e setenta e oito (infausto para toda 
a Monarchia Portugueza, pela infeliz batalha de Alcacer). Nó 
anno segundo do seu Governo, que se contavão mil quinhent&s 
e oitenta, veio a fazer assento neste Estado a Religião dos Pro
fetas, filhos de Nossa Senhora do Carmo e do grande Elias; 
fundarão a sua primeira Casa na Villa de Santos, e depois nas 
Cidades do Rio de Janeiro, da Paraíba, da Bahia e de Pernam
buco, procedendo em todas estas partes como filhos de tal Mãe 
e de tal Pai, conservando nas suas virtudes sempre vivo o fogo 
de Elias, e permanentes as flores do Carmelo. Trouxerão por 
seu primeiro Vigário Provincial ao Padre Fr. Domingos Freire, 
em cuja obediência exercitarão grandes obras do serviço de 
Deos e do bem das almas florescendo em doutrina e lettras com 
admiráveis effeitos e santos exemplos, por todo o Brasil, onde 
possuem grandes propriedades, cujas rendas dispendem pia e 
religiosamente. 

6 4 ANIMO E PENSAMENTOS HERóICOS E REAES D'«L-RI í í 

D. SEBASTIãO. Com este fervor e zelo Catholico, tratava do 
augmento deste Estado El-Rei D. Sebastião, posto que a fata
lidade de contrario oroscopo, em que nascera, o andava já enca- ! 
minhando a representar uma tragédia, que começou nas 
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campanhas Africanas, para nunca acabar na magua Portugueza. 
O animo intrépido, e o fervor Catholico, que no generoso peito 
deste heróico Príncipe respiravão chammas de valor e de Pé, 
depois por falta de moderação causarão o mais lastimoso incên
dio. Andava sempre arrebatado da propensão das armas( 

ideando eniprezas militares ; e tanto se abstrahia na gloria da 
posteridade, que emquanto a não assegurava com as acções, a não 
deixava com aphantasia. Contemplava grandes feitos da Heroes 
famosos, é não ia com o pensamento a buscar os Scipiões e 
Pompeus a Roma, os Annibaes e Asdrubaes a Garthago, os 
Pilippes e Alexandres a Macedonia, os Ciroá e Darios a Pérsia, 
porque na sua respeitada Lusitânia, nos Augustos e invictos 
Reis seus Ascendentes, e nos seus subditos, que lhes ajudarão a 
ganhar e augmentar a Monarchia, tinha todos os exemplares, de 

Sue desejava ser copia viva. 
6 5 Considerava a Portugal tirado do forte poder Mauritano 

pelo Conde Henrique, por El-Rei D. Affonso Henriques, pelos 
Reis D. Sancho' I. D. Affonso II. e III. a detensa do Reino 
por El-Rei D. João I. as conquistas de África pelo mesmo 
liei e por seus filhos El-Rei D. Duarte, os Infantes D. Henri
que, D. Pedro e D. Fernando, e por seu neto El-Rei D.Affonso V. 
as dé Ethiopia por El-Rey D. João II. as de Ásia por El-Rei 
D. Manoel, e D. João III. Olhava para o Templo da Fama, e 
via nelle as Estatuas collocadas destes e dos outros Monarchas 
Lusitanos, seus Progenitores, e dos famosos Capitães Portu-
guezes, seus naturaes Vassallos : parecia-lhe, que de tanta 
gloria nenhuma parte lhe podia tocar senão tivesse entre elles 
simulacro próprio. 

6 6 VAI A PRIMEIRA VEZ A ÁFRICA. Com esta anciã, ou 
. emulação achando-se sem exercito competente á empreza, nem 
proporcionado á Magestade, tendo só vinte annos de idade, partio 
a primeira vez para África, desculpando o pouco apparato mili
tar, com que sahia dos seus Reinos, com o pretexto de ir só a 
•visitar aquellas Praças. Desembarcou em Tanger, e sahindo a 
correr a campanha, juntando-se um grande esquadrão de 



~ — — — _ ~ ~ _ " ~ T 7 ^ .'., 

LJVR0 TERCEIRO 18i 

Mouros, o accometteo El-Rei com táo singular valor, que o 
fez retirar ; e não se achando com poder para o seguir, se 
demorou na campanha, celebrando o triumpho sem batalha, 
só por haver ficado no campo, no qual obrou festejos de 
cavallarias, em que era destrissimo ; e como se via sem 
meios para emprender alguma acção heróica,. que desem
penhasse a grandeza do valor e da Magestade, se recolheo 
a Portugal sem outro effeito, ou fructo, que o de jugar canas em 
África. 

6 7 VEM A PORTUGAL O REI XARIFE EXPULSO DE MARRO

COS A PEDIR SOCGORRO. — DETERMINA EL-REI D. SEBASTIãO 

IR HESTITÜIR-LHE O REINO QUE LHE TIRARA O REI MALUCO.— 

Meditava juntar uma poderosa Armada, capaz não só de 
desempenhar a sua primeira "Viagem, mas de causar áquelles 
Infleis o mais exemplar estrago, fazendo em toda a África a maior 
impressão. E sendo chegado o termo, em que estava destinada 
a sua ruina e a do seu Império, lha offereceo a occasião mais 

. cedo do que elle a dispunha. Viera o Africano Rei Xarife Muley 
Hamet, expulso do throno de Marrocos, valer-se do seu poder 
para o introduzir nelle, promettendo o que não podia dar; mas 
El-Rei D, Sebastião, que não appetecia outros interesses, que 
os lances, em que mostrar o seu ousado coração e as suas forças 
naturaes, superiores ás de todos os Hercules daquelle século, 
abraçou este com o empenho, em que o punhão o valor 
e as idéas das victorias e triumphos, que esperava conse
guir dos infleis; tendo determinado, que das suas proezas fosse 
theatro África, ou por mais visinha, ou por mais guerreira. 

6 8 PERDE A BATALHA. — ANNO DE 1578. Juntou breve
mente exercito de gente mais luzida, que disciplinada, posto que i 
nos Príncipes do seu augusto sangue de Bragança e de Aveiro 
levava uma Real, poderosa e fiel companhia, e nos outros illus** 
trissimos Vassallos combatentes valerosos, mais arrojados, que 
advertidos; principalmente áquelles, que podendo desviai-* j 
deste perigo, o metterão nelle. Emfim com dezoito mil homens, 
entre os quaes se via a flor da nobreza do Reino, se foi perder 
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aos quatro do mez de Agosto do lamentável anno de mil qui
nhentos e setenta e oito, na infeliz batalha de Alcacer, lugar tão 
triste aos Portuguezes, como Pharsalia aos Romanos. 

6 9 Estava destinada aquella campanha para sepultura da 
gente Portugueza; e assim o seu Monarcha, aquelle valor, que 
devera empregar em mais dignas emprezas, que a restituição de 
um Rei inflei, e a gloria que pudera adquirir em melhores con
quistas, que as áreas de África sem dar attenção aos ameaços 
de tantos signaes, aos avisos de infaustos vaticinios e aos rogos 
de muitos subditos) foi malograr com a sua vida e a dos seus 
Vassallos naquelle desgraçado conflicto ; perda, que pelo curso 
de muitos annos sentio a Monarchia, ainda hoje padece a lem
brança e sempre ha-de lamentar a saudade. 

70 VISãO QüE TEVE O PADRE JOSEPH DE ANCHIETA DA 

BATALHA NA MESMA HORA EM QÜE SE PERDE0. Estava então na 
Casa dos Religiosos da Campanhia do Espirito Santo o seu 
Veneravel Padre Joseph de Anchieta, segundo Apóstolo do 
Brasil; e sendo-lhe representada em visão esta tragédia, sahio 
da Oração como fdra de si, exclamando pelos lugares do Con
vento', com Íntimos suspiros e copiosas lagrimas, que se perdera 
a Batalha; e computado depois pelas noticias o tempo, foi no 
mesmo dia e hora, que ella se dera. Quiz Deos Nosso Senhor, 
que este Servo seu fosse o primeiro, que nesta Região soubesse, 
sentisse e publicasse esta desgraça, assim como permittio, que 
por varias partes de Europa tivessem alguns Santos e justos a 
mesma visão. 

71 SUCGEDE NA COROA o CARDEAL D. HENRIQDE. Tron-

cada em El-Rei D. Sebastião a primogenitura da successão 
Real; e sendo já fallecidos os Serenissimos Infantes D. Luiz, 
D. Fernando e D. Duarte, immediatos á Coría, foi ella buscar a 
Cabeça do Cardeal Infante D. Henrique, também primeiro de 
nome entre os Monarchas Portuguezes, que já havia governado 
o Reino na menoridade d'El-Rei D. Sebastião, quando (como 
temos escripto) deixou a sua tutoria a Rainha D. Catharina sua 
avó, por obviar as discórdias, que contra o seu Real decoro 
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havião, de acontecer pela vontade, que o Cardeal Infante tinha 
de governar. 

72 SUA NATUREZA E PERPLEXIDADE NO GOVERNO MONAR

CHICO. Este Príncipe, dedicado desde a sua puericia ao Estado 
Ecclesiastico, se empregou nelle com a exemplar piedade e zelo 
Christão, que o constituirão ldéa, e prototypo dos Prelados 
daquelle século ; e succedendo na Monarchia o fatal anno de 
mil quinhentos e setenta e oito, a governou quasi dous como 
Prelado, mas que como Rei, sem lhe aproveitarem na Regência 
do Reino os ensaios, que tivera para Monarcha delle; porque 
todo propenso á profissão, em que se creara, se achava com 
menos disposição para o Governo Monarchico e político, da que 
carecia o seu Império naquelle tempo, mais que em outro algum, 
combatido de desgraças e accidentes, que requerião uma Cabeça 
de maiores experiências nas matérias de Estado, e de menos 
idade, qne a sua; causas das continuas irresoluções, em que 
fluctuava o seu entendimento, sendo a mais prejudicial aos 
seus Vassallos, o não declarar em sua vida successor ao Reino. 

7 3 PERTENDENTES AO REINO. Entre vários Príncipes, que 
o pertendião, fízerão a mais forçosa opposição Pilippe II. Rei de 
Castella, como filho da Senhora Imperatriz D. Isabel; e a Sere
níssima Senhora D. Catharina, Duqueza de Brangança por ser* ̂  
filha do Infante D. Duarte, ambos filhos d'El-Rei D. Manuel, e 
irmãos do Cardeal Reinante. Chamava a Filippe o sexo, e a Ca
tharina a representação, pela qual a esta Princeza pertencia á 
Coroa, além de ter por esposo a um Príncipe natural do Reino, 
descendente dos seus Augustos Reis, o Sereníssimo Duque D-
João, cujas veias erão deposito do Real sangue Portuguez, assim 
pela baronia do Senhor D. Affonso, primeiro Duque de Bra
gança, filho d'El-Rei D. João I. como pela linha da Sereníssima 
Senhora D. Isabel, Duqueza terceira daquelle Real Estado, filha 
do Infante D. Fernando, que o era d'El-Rei D. Duarte. 

7 4 PERPLEXIDADE D'EL-REI D. HENRIQUE : MORRE SEM 

DECLARAR SUCCESSOR E DEIXA A CAUSA AO ARBíTRIO DE CINCO 

JUIZES. Grande conhecimento tinha o Cardeal Rei do claro 
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& • direilo da Sereníssima Senhora D. Catharina; e sendo muito o 
amor que lhe mostrava, era maior a sua natural perplexidade, 
pois fallecendo no anno de mil quinhentos e oitenta, sém resol
ver a competência, deixou ao arbítrio de cinco Juizes a determi
nação da causa; e sendo todos illustrissimos, só dous merecerão 
este titulo, pela opposição que flzerão, a que se não elegesse 
por Senhor, Príncipe que não fosse natural do Reino; mas 
os três, passando a Ayamonte, terra de Castella, dérão a favor 
do Rei Castelhano a sentença, por muitas nullidades invalida. 

7 5 ENTRA EL-REI DE CASTELLA FILIPPE o PRUDENTE NA 

STJCCESSãO DO REINO DE PORTUGAL. Com este titulo, e final
mente com o das armas, que é o direito mais seguro dos Prín
cipes, (ganhada pelo grande Duque de Alva a batalha de Alcân
tara ao Senhor D. Antônio, filho illegitimo do Infante D. Luiz, 
que tumultuaríamente e com pouco séquito se tinha acclamado 
Rei em Santarém) entrou no Domínio Filippe, Segundo do nome 
em Castella e Primeiro em Portugal; porque estavão decretados 
aos Lusitanos sessenta annos de captiveiro naquelle Reino, (como 
no de Babylonia aos Hebreos, por differentes peccados áe uma, 
e outra Nação). 

7 6 DESCUIDO DOS REIS CASTELHANOS COM AS NOSSAS 

CONQUISTAS. No Governo do novo Rei FiMppe, e nos de seu 
filho e neto, também Filippes, não experimentarão as Conquis
tas do Brasil o cuidado, eom que os seus Monarchas Portuguezes 
as tinhão engrandecido, havendo-se os Castelhanos com tanta 
desattenção ao augmento e segurança dellas, que nas tregoas, 
que no anno de mil seis centos e nove assentou com os Hollan-
dezes Filippe III. de Castella, e II. de Portugal, não. comprehen-
deo as nossas Conquistas, deixando-as sujeitas ás invasões dos 
seus inimigos, e prohibindo os referidos Reis a todos os subditos 
Lusitanos o commercio e navegação da outra America, que lhes 
devia ser commum aos de Portugal por vassallos, e aos do Bra
sil por naturaes; posto que pela abundância do nosso Paiz e 
pelo trabalho dos seus moradores, se fazião opulentas todas as 
nossas Províncias. 
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77 MáXIMAS DOS REIS CASTELHANOS DE ENFRAQUECEREM 

o REINO DE PORTUGAL. Porém como nestes Príncipes, e com 
maior excesso no ultimo dos três Filippes, foi máxima de Estado, 
ou dogma político attenuarem o Reino, por temerem, que os • 
Portuguezes o restituissem á Sereníssima Casa de Bragança 
com a mesma força, com que lhe fora usurpado, tratarão de o 
debilitar, tirando-lhe na gente, nas armas e nos cabedaes os 
meios de lhe poderem resistir; posto que adiante o successo 
sahio mui diverso das disposições, porque as causas, que são 
muito intensas, produzem contrários effeitos. Mas emquanto não 
chegava o termo, gemia Portugal e padecião as Conquistas, par
ticipando, como membros, daquella enfermidade, que sentia o 
coração, e ficando sujeitas ao furor dos inimigos de Castella, 
cujos golpes se fazião nellas mais sensíveis pela própria debili
dade, que pelo poder estranho. 

7 8 REBELLIãO DOS HOLLANDEZES CONTRA O DOMIMIO DOS 

REIS DE CASTELLA. Era entranhavel o ódio, que contra a Mo-
narchia de Hespanha professavão os Hollandezes e as Provín
cias, que seguião a sua voz, e mudando de Religião, mudarão de 
governo, sacudindo o jugo e a obediência de Felippe II. Rei Ca-
tholico, seu natural Senhor, como hereditário e Soberano Conde 
daquelles Estados. Teve principio a sua rebellião no anno de mil 
quinhentos e sessenta e quatro, na protecção de Guilherme de 
Nasau, Príncipe de Orange, seu Vassallo, continuada depois na 
de seu filho Maurício; e resuscitando a constância e valor de 
Cláudio Civil, aquelle seu intrépido, e feroz Batavo, que deu 
tanto que fazer aos Romanos desde o Império? de Nero Domicio,. 
até o de Flavio Vespasiano, auxiliados agora, como então, de 
muitos Príncipes Allemães, resistirão apertadissimos e memo
ráveis cercos, famosos e experimentados exércitos e Capitães. 

7 9 Finalmente instituirão uma Republica, que depois se fez 
reconhecer livre em oito Províncias unidas, formidável por mui
tas batalhas terrestres e navaes a toda Europa: já não cabião no 
estreito terreno, que a natureza lhes dera por domicilio, e subju
gado das suas poderosas Armadas quasi todo o Oceano, conse-
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guirão muitas emprezas, sendo as conquistas da Monarchia de 
Hespanha todo o maior emprego da sua porfla e do seu valor» 

1 ©igão-no Malaça, Ceilão e outras Praças na Ásia; a Bahia e 
Pernambuco no Brasil; a Mina e Angola na Etbiopia; e muitas 
Povoações, que fundarão nas terras da Nova Hespanha, sendo o 
descuido dos Reis Castelhanos a causa de todas as nossas 
perdas. 

80 RUíNAS DA MONAHCHIA CASTELHANA. Senão era, que 

aquella Monarchia ia já cahindo, carregada do pezo da sua pró
pria grandeza, pela sua dilatada extensão. As Provincias Unidas, 
livres do seu domínio : contrastada de inimigos a outra porção 
de Flandes : amotinado o Reino de Nápoles : o Principado de 
Catalunha acclamando outro Soberano : perdidas numerosas 
Armadas em ambos os mares : duas vezes saqueada e destruida 
Cadiz pelos Inglezes : outra pelos Turcos Giblartar : restiluida 
pelo valor dos Lusitanos a Coroa Porlugueza aos seus legítimos 
e naturaes Monarchas : e hoje alienadas as duas Sicilias, o 
Estado de Milão e o Reino de Sardenha ; porque só restringi
dos podem conservar-se os Impérios, como do Romano aconse
lhou Augusto a seu successor Tiberio; parecer, com que depois 
Adriano se quiz conformar, fazendo derribar a ponte, que Tra-
jano fez levantar sobre o Danúbio e determinando, que para o 

t Oriente fosse o rio Eufrates o ultimo limite do Império, man
dando abandonar o muito, que da outra parte delle se tinha já 
eonquistado. 

81 ANNO DE 1581. — FUNDAçãO DOS RELIGIOSOS DO GLO

RIOSO PATRIAHCHA S. BENTO. Durante o Governo de Lourenço 
da Veiga, no anno de mil quinhentos e oitenta e um, fundarão 
Casa na Bahia os Monges do glorioso Patriarcha S. Bento, com 
o seu Fundador e Prelado, o Padre Fr. Antônio Ventura; e 
achando ainda o terreno com alguns abrolhos da Gentilidade, 
pela sua cultura se transformarão em espigas das searas Evan
gélicas, como já ao seu Santo Patriarcha se converterão em rosas 
os espinhos. Dilatarão a sua doutrina por muitas partes do Bra
sil, florescendo em virtudes e lettras, com grande aproveita-
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mento das almas e exemplo dos povos, por cuja devoção foríte^ 
augmentando as Fundações e possuindo as muitas propriedades^ 
com que hoje se achão ; cujas rendas empregão no culto Divina 
fabricas de Templos, soccorro dos pobres e modesta sustentação 
dos seus Monges, dos quaes tem numerosa e dilatadissima 
Família. 

82 MORTE DO GOVERNADOR LOURENçO DA VEIGA. — 

ANNO DE 1583.— SUBSTITUIçãO DO GOVERNO. No mesmo anno 
falleceo na Bahia o Governador e Capitão Geral Lourenço da 
Veiga, com muitos annos de idade e três de Governo. Da sua 
pessoa não alcançamos individuaes noticias. Do seu talento fare
mos conceito pela sua eleição; sendo para este emprego esco
lhido por El-Rei D. Sebastião, que tanto os sabia avaliar. Como 
não havião ainda vias de successão (que se introduzirão neste 
Estado com a vinda do Governador Manoel Telles Barreto) fica
rão com o Governo geral do Brasil o Senado da Câmara e o 
Ouvidor Geral Cosme Rangel de Macedo, por nomeação do 
Governador, com approvaçâo da Nobreza e do Povo. Substitui
rão o lugar com muito acerto por tempo de dous annos. 

8 3 VEM MANOEL TELLES BARRETO GOVERNAR O ESTADO. 

Manuel Telles Barreto, Governador e Capitão Geral deste Es
tado, foi o primeiro, que a elle mandou, como Rei de Portugal, 
o Prudente Filippe, Rei Catholico. Vinha a succeder a Lourenço 
da Veiga na Governo, o tomou as rédeas delle, que se achavão 
nas mãos dos seus substitutos. Tinha envelhecido no serviço do 
Rei e da Pátria, e se achava com tanta idade, que parecia sobra
rem, para encher o circulo da sua vida, os annos do seu Go
verno. Nelle hostilizados os moradores da Capitanias da Paraíba 
e de Itamaracá pelos Gentios Pitiguares, os quaes com os Fran-
cezes (que naquelle rio íão a buscar o páo para as suas tintas) 
lhes causavão contínuos damnos, recorrerão ao Capitão Geral 
Manoel Telles Barreto, pedindo-lhe soccorro contra aquelles 
inimigos. 

8 4 EXPEDIçãO A FAVOR DAS PROVíNCIAS DA PARAíBA E 

ITAMARACá. Intentou Manoel Telles ir a castigal-os, e assegu-
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rar aquellas Províncias dos males que padecião; mas impedido 
não só dos annos, porém sim dos importantes negócios, que 
tinha entre mãos neste Governo, onde havia seis mezes, que era 
chegado ; e achando-se ne porto da Bahia o General Diogo Flo
res de Baldes, com a sua Armada, vinda do Estreito de Magal
hães, resolveo, que com duas náos de Portugal da Armada, que 
trouxera (conduzida por Diogo Vas da Veiga) fossem estes dous 
Capitães em favor daquelles moradores. 

8 5 Partirão da Bahia; e chegados a Pernambuco, mandou o 
General Diogo Flores de Baldes a gente por terra, e elle com a 
Armada deu fundo fora da barra, e entrando só com uma sua 
fragata, com outra náo das de Diogo Vaz da Veiga, e como todos 
os bateis dos outros navios, n«s quaes embarcou a gente, avis* 
tou quatro náos de França, que logo queimarão os Francezes, 
pondo-se em terra com os Gentios e juntos,.mostrarão os fazer 
opposição ao desembarque da nossa gente; mas não puderão 
impedir e se retirarão. Sahirão os nossos Generaes a terra, 
desassombrando a todos os moradores daquellas Capitanias do 
temor em que vivião e dos males que experimentavão». Chegou 
neste tempo por terra muita gente de Pernambuco e de Itama-
racá, que vinha em soccorro, e os Generaes levatarão um Forte 
de terra e faxina, para defensa daquelles Províncias, no qual 
deixou Diogo Flores por Capitão a Francisco Castrejon, com 
cento e cincoenta Soldados. 

86 Este Capitão se houve tão mal com Frutuoso Barbosa, a 
quem El-Rei tinha encarregado o Governo da Paraíba, não que
rendo reconhecel-o por governador, que lhe foi preciso retirar-se 
a Pernambuco, de onde recorreo a El-Rei, para que dispuzesse 
o que mais convenienle fosse a seu serviço. Entretanto forão 
varias vezes os inimigos sobre aquelle Forte, e pondo-lhe um 
dilatado cerco, cançado Francisco Castrejon de o defender, pela 
muita gente, que nelle lhe matarão e pelo aperto em que o tinhão, o 
desemparou, retirando-se por terra para a Capitania de Itama-
racá, em cuja jornada lhe matarão, os inimigos muitas pessoas, 
que o seguia»: o que sabido pelos moradores de Pernambuco, 
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tornando com Frutuoso Barbosa á Paraíba, restaurarão o 
Forte e lho entregarão, restituindo-o no Governo daquella Pro-
vincia. 

8 7 MORTE DO GOVERNADOR E CAPITãO GERAL MANOEL 

TELLES BARRETO. — SUBSTITUTOS NO GOVERNO. AOS quatro 

annos do Governo de Manoel Telles Barreto, falleceo na Bahia, 
no de mü quinhentos e oitenta e sete. Foi o primeiro, que trouxe 
ao Brasil as ordens das Vias para as suecessões, como D. Vasco 
da Gama, tinha sido o primeiro, que as levara a índia, e nos 
seus Governos tiverão execução; em um seria caso, em ambos 
parece mysterio. Em virtude dellas entrarão no Governo geral 
do Brasil D. Antônio Barreiros, (que já desde o anno de mil 
quinhentos e setenta e seis tinha succedido na sagrada Digni
dade ao Bispo D. Pedro Leitão) e o Provedor mór da Fazenda 
Ghristovão de Barros : governarão quatro annos, até o de mil 
quinhentos e noventa e um. 

8 8 Francisco Giraldes, Senhor da Capitania dos Ilheos (que 
seu pai Lucas Giraldes comprara a Jeronymo de Figueiredo de 
Alarcão, filho de Jorge de Figueiredo Corrêa, a quem El-Rei a 
concedera) vinha por Governador e Capitão Geral do Brasil;'fl 
succeder a Manoel Telles Barreto ; porém partindo da barra dé 
Lisboa, e tornando a recolher-se e ella com duas arribadas, não 
quiz proseguir a viagem do Brasil; ou porque teve por mao 
annuncio do seu Governo aquelles desfavores da navegação, ou 
porque os incovenientes, que lhe sobrevierão a sua saúde e aos 
interesses da sua Casa, parecerão justificados pretextos, para se 
lhe acceitar a desistência, que fez do cargo. 

89 GOVERNO DE D. FRANCISCO DE SOUZA. — ANNO DE 

1591. Nelle succedeo D. Francisco de Souza, claríssimo por san
gue e por acções, segundo avô do Marquez das Minas, que 
adiante veremos Governador e Capitão Geral de Brasil. Chegou 
D. Francisco de Souza á Bahia, np anno de mil quinhentos e 
noventa e um. Trazia a mercê do mesmo titulo de Marquez das 
Minas, se descobrissem as que Roberio Dias tinha ido promet-
ter a Castella. 
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9 0 Foi fama mui recebida, que Roberio Dias, um dos mora-
' dores principaes e dos mais poderosos da Bahia, descendente de 
Catharina Alvares, tinha uma baixela e todo o serviça da sua 
Capella, de finíssima prata, tirada em minas, que achara nas 
suas terras ; esta opinião se verificou depois com a resolução de 
Roberio Dias, porque sabendo ser já publica esta noticia, que 
muito tempo occultara, passou a Madrid e offereceo a El-Rei 
mais prata no Brasil, do que Bilbao dava ferro em Biscaya, se 
lhe concedesse a mercê do titulo de Márquez das Minas. 

9 1 Não é justo, que mereça conseguir os prêmios, quem nos 
requerimentos pede mais de que se lhe deve conceder. Este 
titulo se conferio a D. Francisco de Sousa, que se achava na-
quella Côrle provido no Governo geral do Brasil; e a Roberio 
Dias o lugar de Administrador das minas, com outras promes 
sas ; das quaes pouco satisfeito, voltou para a Bahia na mesma 
occasião, em que vinha o Governador, com cuja licença fora 
para as suas terras a esperal-o e a prevenir o descobrimento, ou 
a desvanecel-o e a frustrar-lhe a jornada; brevemente a fez D. 
Francisco de Souza com todas as provenções e instrumentos 
precisos para aquella diligencia; mas Roberio Dias o encami
nhou por rumos tão diversos (havendo primeiro feito encobrir 
os outros) que não foi possível ao Governador, nem a toda 
aquella comitiva achar rastos das minas, que tinha assegurado. 

92 Este engano, ou se julgasse commettido na promessa,ou 
na execução, dissimulou o Governador D. Francisco de Souza, 
emquanto dava conta a El-Rei, e sem duvida experimentaria 
Roberio Dias o merecido castigo, se antes de chegar a ordem 
Real não houvera fallecido, deixando aquellas esperadas minas 
occultas, até aos seus próprios herdeiros. Foi o Governo de D. 
Francisco de Sousa admirável, e pelos acertos das suas disposi
ções pareceo conveniente ao serviço d'EI-Rei e ao bem da Repu-
blica,mandar-lho continuar por largo tempo, em que se contarão 
onze felicíssimos annos. 

9 3 FUNDAçíO DOS RELIGIOSOS CAPDCHOS DE SANTO ANTô

NIO. NO de mil quinhentos e noventa e quatro, terceiro do seu 
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Ooverno, com o seu favor e o do Bispo D. Antônio Barreiros, 
vierâo a fundar Casa na Bahia (tendo-a já erigido em Olinda, 
Capital de Pernambuco) os Religiosos Capuchos do glorioso 
Santo Portuguez, por quem se emularão Lisboa e Padua, filho 
do, Santo Patriarcha, a quem a humildade deu a maior cadeira e 
abrio o amor as mais nobres chagas. Trouxerão por Prelado ao 
Padre Pr. Belchior de Santa Catharina; forão continuando as 
suas fundações por varias partes destas Províncias, florescendo 
em todas, como idéas daquelles Santos prototypos, em grande 
gloria de Deos e beneficio das almas ; e não possuindo nada pelo 
seu instituto, tem a posse de tudo pela sua virtude. 

9 4 MORTE DO BISPO D. ANTôNIO BARREIROS. NO curso 

deste tempo falleceo D. Antônio Barreiros, que desde o anno de 
mil quinhentos e setenta e seis exercia os poderes do Baculo na 
Bahia, Foi terceiro Bispo do Brazil, por Bulla do Pontífice 
Gregorio XIII. Era Freire da Ordem de S. Bento de Aviz, da 
qual tinha sido Prior môr. A sua Pátria e nascimento se igno-
rão, mas não as suas virtudes, que exerceo em muito serviço 
de Deos e bem das suas ovelhas. O anno da sua morte se não 
sabe e apenas se acha a sua sepultura na Capella mdr da 
Igreja velha dos Padres da Companhia; porém illustrou muito 
a sua memória o milagre, que no .seu. tempo aconteceo no seu 
Bispado, de que daremos breve, mas portentosa noticia. 

9 5 MILAGRE DE SANTO ANTôNIO DE ARGUIM. Da Arro-

chella (ninho de Hereges, de que naquelle tempo estavão apode
rados os Calvinistas e outros Sectários, valhacouto dos seus 
insultos e porto, em que reeolhião as suas prezas) sahira uma 
Armada, não só com tenção de piratear nos mares do Brasil, mas-
de invadir e saquear a Cidade da Bahia.. Tinha tomado na costa 
de África a Fortaleza de Arguim, em cujos despojos acharão o 
simulacro do glorioso Santo Antônio, illustre Portuguez e illus-
trissimo Santo, ao qual dando muitos golpes, lançarão ao mar, 
dizendo-lhe por ludibrio, que os guiasse á Bahia; mas Deos, 
que admirável nos seus Santos e vingador das suas injurias, os 
castigou de sorte com uma tempestade, que derrotados e perdi-
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dos por varias partes os seus navios, aportou a sua Capitania 
destroçada e rota á Província de Serzipe, onde não escapando 
da prizão os que tinhão escapado do naufrágio, foráo remettidos 
á Bahia para serem castigados. 

9 6 Porém vindo por terra daquella Província, conduzido» 
por muitos soldados e outros caminhantes, que se juntarão á 
companhia (para que tivesse mais testemunhas o milagre) acha
rão na praia de Itapoam, quatro léguas da Cidade, com os golpes 
do herético e sacrilego ferro a Imagen do Santo, que tinhão lan
çado ao mar, muitos grãos antes de chegarem á altura da Bahia, 
quando lhe disserão por zombaria, que os guiasse a ella. Estava 
o milagroso simulacro em pé, como experando para os conduzir 
á Cidade, em execução do que lhe tinhão pelido : que os despa
chos de petições insolentes são castigos, como experimentarão 
aquelles Hereges, pois forâo sentenciados, á morte pelo roubo e 
pelo sacrilégio; e a Imagem do Santo com os próprios signaes 
abertos e permanentes, collocadano seu Convento da Bahia, onde 
por ordem Real lhe faz todos os annos o nobilissimo Senado da 
Câmara festa com Procissão solemne, como a Padroeiro. 

97 SANTOS E HEREZIARCHAS QUE CONCORRERãO NO SéCULO 

DéCIMO SEXTO. No anno nono do Governo de D. Francisco de 
Souza acabou o século décimo sexto, tão fecundo de portentosos 
Santos, como infestado de Hereziarchas depravados, de cla-
rando-se os diabólicos monstros Luthero, Zuinglio, Melancton, 
Calvino e outros Sectários, contra a verdade infallivel da nossa 
Igreja Romana, e oppondo-se á pureza Evangélica dos nossos 
sagrados dogmas, desenterrando vários erros de Arrio, Nesto-
rio, Euthiches, Prisciliano e outros Hereges, condemnados 
todos em tantos Ecumênicos,Nacionaes e Provinciaes Concilias, 
e ja sepultados debaixo dos trophéos Catholicos, mas naquelle 
século confusamente introduzidos pelos referidos infernaes Mi
nistros a grandes, porém infelizes, Príncipes de Europa, aos 
quaes a largueza da nova Religião proterva, que lhes restituía 
os bens Ecclesiasticos, que nos seus Estados havião os seus 
antecessores louvável e piamente doado ás Igrejas e Mosteiros, 
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e os brindara com outras conveniências de estado, prahihidas 
na Religião Catholica, os levarão e aos seus Vassallos, pelalarga 
estrada de uma vida livre ás prisões eternas. 

9 8 NOMES DOS SANTOS. Porém Deos nosso Senhor, mos
trando áquellas desgraçadas creaturas, que tinhão errado a via 
da verdade, fez caminhar por ella no mesmo século innumera-
veis Santos em vários estados, com prodigiosas penitencias, 
mortiflcações e abstinencias, sobre a esphéra da possibilidade 
humana e com a mais pontual observância da doutrina Catholica 
Romana, sendo uns Fundadores de novas Religiões, outros Re
formadores das antigas, dos quaes os declarados pela Igreja e 
venerados nos Altares são, na Ordem dos Patriarchas, S. Cae
tano Tiene, Santo Ignacio de Loyola, S. Filippe Neri, a gloriosa 
Madre Santa Thereza de Jesus; na dos Confessores S. Fran
cisco Xavier, Apóstolo do Oriente, S. João da Cruz, S. Pedro de 
Alcântara, S. Carlos Borromeo, S. Luiz Beltram ; na dos Peni
tentes S. Felix Capuchinho, S. João de Deus, Santa Maria Mag-
dalena de Pazzi, S. Francisco de Sales, também Confessor; 
posto que estes dous últimos fallecerão no principio do século 
décimo sétimo. 

9 9 Todos estão pelo Mundo Catholico com o mais decente 
culto, em Templos, Religiões, Aras, votos è rogativas, com que 
os Christáos sabem implorar a poderosa intercessão dos Santos. 
Não numeramos os que os seguirão naquelle mesmo tempo e no 
curso delle, como companheiros, ou como filhos, porque a serem 

'Canonizados, não poderião caber nos Catálogos e nos Altares, 
nem rezar delles a Igreja e as suas Religiões, tendo florescido 
todos em admirável santidade, com ps illustres testemunhos de 
itmumeraveis, e estupendos milagres, e encaminhando mais 
almas ao Ceo, que os seus Antiparastases ao Inferno. 

100 ANNO DE 1596. — GOVERNO DE DIOGO BOTELHO, D. 
DIOGO DE MENEZES, GASPAR DE SOUSA E D. Luiz DE SOUSA. 
ANNO DE 1602. — ANNO DE 1608. Desde o anno de mil quinhe
ntos e noventa e seis, em que fallecera El-Rei Filippe o Prudente, 
tinha as rédeas da Monarchia El-Rei Filippe III. em Castella e 
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II. em Portugal. O primeiro Governador, que proveo para o 
Brasil, foi Diogo Botelho; chegou á Bahia no anno de mil seis-
centos e dois, e governou cinco. Succedeo-lhe D. Diogo de Me
nezes no cargo ; e sahindo de Lisboa para o Brasil, foi arribado 
á Paraíba, de onde proseguio a viagem para a Bahia, e chegou 
a ella no anno de mil seiscentos e oito ; governou o Estado cinc^ 

101 ANNO DE 1613. No de mil seiscentos e treze lhe veio a 
succeder Gaspar de Sousa, por cuja disposição, e ordem forão 
expulsos os Francezes da Ilha de 8. Luiz do Maranhão, como 
deixámos narrado na descripção daquelle Estado ; visitou todas 
as Províncias do Brasil (zelo, de que resultou tanto serviço ao 
Rei, como aos subditos) examinando pessoalmente tudo o que 
podia ser mais útil ao augmento da Real Fazenda, sem detri
mento, mas antes em Beneficio dos Povos ; e governou quatro 
annos. 

102 ANNO DE 1617. — ANNO DE 1621. No de mil e seiscen

tos e dezesetelhesuccedeo D.Luiz de Sousa, que governou tam
bém quatro, até o de mil seiscentos e vinte e um. Deste Gene
ral feÍLLuiz de Sousa e dos seus antecessores, Diogo Bofelho 
e D. Diogo de Menezes, também não achámos noticias, de que 
fazer particular memória; porque a tranquülidade, em que já 
estava o Brasil naquelle tempo, não dava matéria para mais 
progressos, que ir com plausível descanço colhendo o suspirado 
fructo das fadigas passadas, sem outro effeito, que as conve
niências, que então logravão os Governadores e os subditos, 
tanto maiores, quanto as costumão fazer mais seguras a paz e o 
socego. 

103 As missões crescião com o mesmo fervor e a menos 
custo. Os Gentios indomáveis estavão pelo interior dos Sertões 
muito distantes. Os visinhos erão Vassallos e servião mais aos 
nossos interesses, que ao emprego das nossas armas. A fortuna 
ainda se mostrava a nosso favor com differente aspecto, daquelle 
com que depois a vimos contraria, sendo Diogo de Mendonça 
Furtado o primeiro General, que a experimentou adversa, como 
em seu e nosso damno, mostrará a Historia. 
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104 Porém a causa maior de faltarem muitas noticias é 
porque tomando os Hollandezes a Cidade da Bahia, queimarão 
os Archivos da Secretaria da Câmara, da Védoria, e outros Car-

TSorios; e muitos annos depois da sua restauração, se forão 
ordenando por tradições as memórias de alguns estatutos, com 
•Ijue nos seus principios se formara a Republica; mas perecerão 
as dos factos, que podião servir para a narração da Historia, 
porque se attendia mais ás conveniências presentes, que á 
gloria da posteridade ; a qual sempre desprezão os Portuguezes, 
ainda quando obrão acções mais beneméritas da fama. Estes 
descuidos nos obrigão a ser succintòs na expressão dos succes-
sos antigos do Brasil, pela confusa luz, que nol-os dispensa. 

1 0 5 MORTE E ELOGIO DE D. CONSTANTINO BARRADAS 

QUARTO BISPO DO BRASIL. NO segundo anno do Governo de D. 
Luiz de Sousa passou á melhor vida na Bahia D. Constantino 
Barradas, quarto Bispo do Brasil, Pontifícia Dignidade, de que 
tomou posse por Bulla do Papa Clemente VIII. no anno de mil 
seiscentos e dezoito. Foi Clérigo do habito de S. Pedro, Collegial 
de S.Paulo e Lente de Theologiana Universidade de Coimbra. 
Governou com grandes acertos ,a sua Igreja e com incançavel 
zelo solicitou o bem das suas ovelhas, pastoreando dezoito annos. 
Está sepultado na Capella mor dos Religiosos Capuchos de Santo 
Antônio da Cidade da Bahia, deixando das suas virtudes saudosa 
lembrança. 

106 Succedeo a D. Luiz de Sousa no governo geral do Bra
sil (cuja fama era já proporcionada á sua grandeza, florescendo 
na paz opulento, e sendo theatro, aonde a fortuna triumphava da 
inveja, e tinha os passos cortados á emulação) Diogo de Men
donça Furtado, para ser testemunha da volta da sua roda, a qual 
por muitos annos a nosso favor havia posto um cravo. Chegou á 
Bahia no anno de mil seiscentos e vinte e dous. 
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SUMMARIO 

Formão os Hollandezes uma nova Companhia, com titulo de Occidental, 
para Invadirem as Conquistas de ambas as Américas. Sahe a sua pode
rosa Armada em duas Esquadras dividida, uma navega para as índias 
de Castella, outra para o Brasil. Chega esta á vista da Fortaleza do 
Morro, Cujo Capitão faz aviso á Bahia. Previne-se Diogo de Mendonça 
Furtado, Governador e Capitão Geral do Estado, para a defensa, Desembar-
cão os inimigos.Põem cerco áCidade. Defendem-na combrio no,primeiro 
assalto os moradores ; mas logo a desamparão. Os contrários a tomão. 
Prendem ao Governador. Juntão-se os Portuguezes na campanha para 
lhe impedirem os progressos por terra, debaixo da conducta do Bispo 
D. Marcos Teixeira. Mathias de Albuquerque, Governador de Pernam
buco, nomeado nas vias e por outra Provisão Real, Capitão Geral do 
Brasil. Manda de Pernambuco a Francisco Nunes Marinho d'Eça a tomar 
0 Governo, que ''exercia o Bispo. Morte e Elogio deste Prelado. Vem 
em soccorro da Bahia as Armadas de Castella e Portugal. Restaurão a 
Cidade e voltão para a Pátria. Fica governando o Estado D. Francisco 
de Moura. Succede-lhe Diogo Luiz de Oliveira. Náos de Hollanda fazem 
grandes estragos pelo Brasil. Recolhem-se e voltão com maior poder 
sobre Pernambuco. Tomão todo aquella Capitania; de onde vem o 
Gonde João Maurício de Nasau sitiar a Bahia. Defende-a o Conde de 
Banholo, a quem entrega voluntariamente Pedro da Silva o Governo 
da Praça e da guerra. Levanta Nasau o cerco e torna para Pernambuco. 

1 FORMãO OS HOLLANDEZES COMPANHIA OCCIDENTAL CON

TRA AMBAS AS AMéRICAS. A tempestade, que naquelle tempo 
contra a Monarchia de Hespanha concitavão os Hollandezes, 
fazendo signaes em outra partes, vierão a cahir os raios no Bra
sil. As altas ondas» que levanta enfurecido o mar, não causão a 
ruina onde ameação, senão onde batem. As armas, que naquella 
occasião se estavão forjando nas ofíicinas Belgas, fazião perto 
a pontaria, e vinhão a dar longe os golpes. Achara-se a Compa
nhia Oriental, formada nos seus Estados, abundante em cabedaes, 
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com a navegação e Conquistas das nossas Praças da Ásia; e 
agora se animavão a invadir e conquistar outras em ambas as 
Américas, formando para esta nova empreza, nova Companhia 
com e nome de Occidental, dão sem contrariedade entre os 
mesmos interessados, dos quaes votarão alguns não terem 
poder para sustentar tantas Armadas em Regiões tão distantes. 

2 PREVINEM PODEROSA ARMADA. Dizião, que de se empre-
henderem outras conquistas, se seguia o faltar ás primeiras 
com as náos, e soccorros precisos á conservação e augmento 
dellas ; que as suas forças juntas podião permanecer triumphan-
tes e desunidas, ser desbaratadas ; mas pelos votos contrários foi 
vencida a razão da cobiça, lisongeada da fortuna: mostravão, 
que os maiores interesses, que podião conseguir, tinhão no Bra
sil e na nova Hespanha; e que em ambas estas Regiões do 
Novo Mundo, tão opulento e rico, darião a Filippe, Rei Catho-
lico e Monarcha de tanto Império (cujo poder lhes era sempre 
formidável) os golpes, com que mais o podião arruinar. 

3 FAZEM VARIAS PREVENçõES. Tomada esta resolução, man
darão prevenir navios por todos os seus portos, fazer gente nas 
suas Províncias e conduzir alguma de Allemanha e de outras 
Nações, juntando todos os aprestos, de que carecia uma acção, 
tão importante aos interesses de sua Companhia, como ao cre
dito e segurança de sua Republica; de cuja industria e valor já 
se fazia não vulgar conceito, assim pelas suas disposições, como 
pelas suas victorias, tendo conseguido de Filippe III. uma trégua 
de dez annos, no de mil seis e centos e nove, tão honrada para 
os seus Estados, como indecorosa para Castella; pois sobre ser 
capitulada, como entre iguaes, levarão de vantagem o ficarem 
expostas aos seus progressos e invasões, a America e Ásia, que 
nella não forão incluídas. 

4 A MUITA CAUTELA COSTUMA AS VEZES DESCUBRIR OS SE
GREDOS. Tanto apparato de prevenções (posto que se dispunha 
com vários pretextos, para se lhe encubrir os fins) não pode ser 
tão oceulto, que o não publicasse a grandeza delle, e o mesmo 
segredo, com que se obrava: sendo muitas vezes a mínima cau-
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tela o maior pregão das acções, inferindo-se delia mais do que se 
desenha nas emprezas. Por esta causa davão as suas preparações 
cuidado a muitas partes de Europa, menos a Hespanha, que 
empregada nos agrados e cultos de novo Príncipe, gastava o 
tempo em faustos, festejos, galas e outros divertimentos de 
Palácio e de Corte, sem attenção á defensa das Conquistas., que 
tinha deixado sujeitas aos golpes dos seus inimigos, tanto mais 
ambiciosos, quanto mais indomáveis. -

6 E L - R E I FILIPPE IV. COM O GOVERNO DA MONARCHIA. 

Achava-se com a posse e Governo de dous Mundos, desde o anno 
de mil seiscentos e vinte e um, El-Rei Filippe IV. em Castelía 
e III. em Portugal, a quem a lisonja, ou a vaidade fez, que 
sobre o titulo de Catholico (que tanto prezarão os Reis seus ante
cessores) tomasse o de Grande, ao mesmo tempo em que por 
vários casos adversos, a grandeza, que accrescentava ao seu 
nome, ia perdendo a sua Mornarchia: com sentimento contrario 
ao deOctaviano Augusto, que entrado no domínio de quasi todo 
o âmbito da terra, não quiz que lhe chamassem Senhor. Porém 
ao Real animo de Filippe parecião curtas as maiores ostentações 
de império, e com a mesma phantasia não suppunha, que have
ria quem desse golpe penetrante nos seus dominios, senão 
quando elles já os sentião no coração. 

6 Era este Monarcha tão altivo, que vanglorioso das forças 
próprias, não receava as alheis ; o seu valor era igual ao desprezo, 
que fazia de seus inimigos ; não punha o cuidado no governo do 
seu Império, porque imaginava que o servia a fortuna, sem adver
tir, que por menos desattenções de alguns Príncipes, lhe negarão 
a obediência os Vassallos ; e que o mesmo Hercules fora expulso 
da Companhia dos Argonautas, que na celebre náo Argos ião á 
empreza do Vellocino, porque empregado em outras idéas, não 
acudia ao ministério da navegação. 

7 SEU GRANDE DESCUIDO ou ALTA PHANTASIA. Desta phan

tasia, ou deste total descuido resultarão as repetidas perdas, que 
sentia Hespanha; posto que D. Gaspar de Gusmão, Conde Duque 
de Olivares, seu portentoso Valido e primeiro Ministro, procu-
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rasse diminuir o conceito dellas, pelo não divertir da branduras 
do ócio, introduzindo-lhe só os cuidados e exercicios próprios de 
uma idade verde em que fundava o seu valimento. Tal é a cegueira 
dos Vassallos, apoderados da graça dos Príncipes, que os não 
deixa ver o perigo próprio, o do Rei e do da Monarchia; e tão 
tyranna é com a grandeza alisonja, que pelo caminho do applauso 
lhe introduz a ruina. 

8 Esta guerra dos Hollandezes no Brasil anda diffusamente 
narrada na Nova Lusitânia, no Castrioto Lusitano e ultimamente 
tocada no Portugal Restaurado (um dos maiores assumptos e 
uma das melhores Historias da Nação Portugueza, escripta pela 
excellentissima penna de Auctor por muitos títulos grande, que 
introduz todos o successos da Monarchia com tal erudição, cla
reza e individuação, coma se só escrevera de cada um) por esta 
causa a relataremos suceintamente, tomando delia só o tio pre
ciso para ateia da nossa Historia. 

9 ESTADO EM QTJE SE ACHAVA A BAHIA COM AS SUAS RIQUE

ZAS E COM A PAZ QUE LOORAYA. Estava a Bahia no descuido e 
grandeza, que costumão resultar da longa paz; porque tendo os 
Portuguezes conquistado aos Gentios as terras, que já a consti-
tuião um Empório grande, tratavão de as cultivar com maior 
jactancia de as possuir, que temor de as perder; retirados já 
aquelles contrários ao interior dos Sertões, faltava do furor das 
armas até o ruido. Esquecidos os moradores das frechas dos ini
migos naturaes, não cuidavão nas bailas dos estranhos ; por
que nos ânimos, que envilece o ócio, ou a opulencia entor
pece, não fazem consternação os perigos no ameaço, senão na 
ruína. 

10 Não ignoravão, que erão muitos os emulos da Monarchia 
de Hespanha, á qual estavão sujeitos, porque o fado, que lhes 
mudara o domínio, lhes embaraçava o discurso ; senão era, 
que consideravão ao Monarcha Castelhano outro Jove, a cujo 
poder, contra os Gigantes da soberda e do valor, bastava um 
raio. Por estas causas se achavão não só inermes para se defen
derem, mas faltos da disciplina, que só se conserva no exercício 
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marcial; appellando para o valor natural da Nação, que sem a 
• pratica é arma mais da vaidade, ou da desesperação, que da 
milícia. 

11 SAHE A ARMADA DOS HOLLANDEZES. — ANNO DE 1623. 

Sahio a Armada de Hollanda no fim do anno de mil seiscentos 
e vinte e três, dividida em duas Esquadras: uma navegou para 
as índias de Hespanha, com o seu General Jacobo Ermit: a 
outra, encaminhando-se ao Brasil, arribou forçada de contrários 
ventos a Inglaterra, de onde tornou a sahir, e chegando a Cabo I 
Verde, se deteve alguns dias naquella altura. Depois proseguio 
a viagem e passando a Linha, seis gráos ao Sul, abrio o General 
a ordem, que até aquelle termo (como se lhe mandava no seu 
regimento) tivera cerrada; por ella se vio, que vinhão a con
quistar a Bahia; porque ganha a Cabeça do Brasil, lhe seria 
fácil render os outros membros do Estado. 

18 AVISTA A SUA CAPITANIA A FORTALEZA DO MORRO ONDE 

SE JUNTA TODA A ARMADA. O gosto, que com esta noticia rece-
beo toda a Armada, se lhe compensou com uma tão vigorosa 
tempestade, que separando umas náos das outras, as obrigou a 
tomar diversos rumos. Quiz afortuna dos Hollandezes tralal-os 
então com este pequeno desdém, para logo lhes fazer grandes 
favores. A sua Capitania avistou a nossa Fortaleza do Morro de 
S. Paulo, em cuja altura se deteve a esperar pelos outros navios, 
com vários signaes que fazia, para se lhe irem juntar; o que 
conseguio em quasi um mez, que gastou para os encorporar, e 
juntos commetterem a Barra da Cidade. 

1 3 DUAS QUALIDADES DE TRUIMPHOS ENTRE os ROMANOS. A 

gloria das batalhas não se julga pelo successo das victorias, sim 
pela resistência dos contrários : o valor próprio se prova na 
constância alhea. Por esta causa tinhão os Romanos duas qua
lidades de truimphos,ambos grandes,'com quehonravão aos seus 
Capitães mais famosos : os de Ovação, que se concedião por 
emprezas menos árduas; e os maiores, que só se permittião aos 
que sujeitavão as Nações mais valerosas e porfiadas, que quanto 
mais custosas fazião as victorias, davão merecimentos para 
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triumphos mais gloriosos. Com differente sentimento do Auctor 
do Castrioto Lusitano, que parece quer acreditar o nosso valor 
com diminuir o dos Hollandezes, negando-lhes o nome de Sol
dados, e pondo-lhes o de Tratantes, sem advertir, que do seu 
negocio não podião resultar ás nossas armas a gloria, que nos 
deu o seu esforço. E por credito das victorias, que delles alcan-

I çámos no Brasil, beneméritas da fama entre as maiores e mais 
I sanguinolentas, que tem havido no Mundo, nos parece preciso 

mostrar a natureza, constância e valor dos nossos contrários. 
14 DBSCRIPçãO DOS PAIZES BAIXOS. Da Alta Allemanha, 

ou Germania Superior é porção nobilissima a Inferior Germa
n a , por outro nome chamada Paizes Baixos : porTreveris, Lo-
reoa, Aquisgran e Cleves, confina com a superior : é regada de 
muitos e famosos rios, sendo os mais celebres o Rhin, o Eschel-
da, o Liz, o Sambra, o Mossa, o Escarpa e o Hayne (de que 
tomou o nome a sua Província Haynaut) todos caudalosos, e 
navegáveis. Pelos Ducados de Prizia, Gueldres, e pelo Condado 
de Flandres lhe fica o mar Germânico : pelos de Hollanda e 
Zelanda, o Oceano, tão alto naquellas costas, que a não serem 
fortíssimos os seus reparos, o inundara. 

15 VALOR DOS SEUS NATURAES. Estas Províncias crearão 
sempre espíritos armigeros e guerreiros, e sobre todas a parte 
Setemptrional dellas, que é a antiga Batavia,em que se encorpo-
rarão as oito Províncias unidas pela rebelião dos Hollandezes. A 
sua sujeição custou aos Romanos mais que toda a Allemanha, e 
França, perdendo na sua Conquista muitas Legiões e Capitães 
famosos, e depois muitos séculos, no primeiro da nossa Redemp-
ção tornando a rebelar-se, conduzidos pelo seu indomável Prín
cipe, Cláudio Civil, derão grande cuidado aos Imperadores Nero, 
Galba, Otto, Vitellio e Vespasiano. 

16 BALDUINO O PRIMEIRO CONDE Dé FLANDRES. NO século 

nono florescendo Carlos Calvo com gloriosas acções, e militares 
proezas em defensa da Igreja Catholica, sendo eleito e coroado 
Imperador do Occidente, em todas as suas emprezas o acompa
nhou o famoso Balduino; a quem em satisfação de serviços gran-
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des, deu o Imperador por esposa a Princeza Juditta sua filha, 
com a investidura dos Paízes Baixos, e o titulo de Conde e Ca
pitão das selvas e mares de Flandres. 

17 BALDUINO CONDB DE FLANDRES IMPERADOR DO ORIENTE. 

— O ULTIMO BALDUINO A QUEM OS GREGOS TORNARãO A TOMAR 

o IMPéRIO. NO anno de mil e duzentos outro Balduino, Conde 
daquelles Estados, com poderoso exercito naval dos seus Vassal-
los naturaes, tomou aos Gregos o Império do Oriente, lançando 
a Aleixo Ducas, seu Imperador, fora de Constantinopla, e con-
servando-se nella e no Império de Grécia, elle e mais quatro 
Condes de Flandres, seus successores, por espaço de cincoenta 
e nove annos, até o ultimo Balduino, contra quem se levantou #• 
Grego Michael Paleologo, tirando do poder Famengo, no anno 
de mil duzentos e cincoenta e nove, aquelle antiquissimo domi-
nio, que tornou os Gregos, até o de mil quatrocentos e cincoenta 
e três, em que ao Paleologo, ultimo Constantino, o tomou Maho-
met primeiro do nome, Monarcha Ottomano. 

18 PRIMEIRA ALTERAçãO DE FLANDRES. — CONGRESSO DE 

UTRECHT. — TOTAL REHELLIãO VAS OITO PROVíNCIAS UNIDAS. 

No de mil quinhentos e sessenta e quatro alterando-se aquelles 
Estados contra Filippe Prudente, Rei de Castella, seu natural 
Senhor, vierão a conjurar-se as oito Províncias no Congresso, 
que fizerão em a Cidade de Utrecht, no anno de mil quinhentos 
e setenta e nove; e finalmente no de mil quinhentos e oitenta e 
um se lhe rebelarão, formando uma Democrática Republica, cuja 
liberdade defenderão com a maior constância e com valor mais 
intrépido, ganhando insignes victorias contra numerosos Exerci-
tos. Estes forão os contrários, com quem pelejámos: estes os que 
vencemos; s<5 infelizes em haver deixado a nossa verdadeira 
Religião Catholica Romana, e escurecido com a falsa doutrina 
de Calvino, e de Luthero as esclarecidas acções da sna Nação. 

19 MANDA O CAPITãO DA FORTALEZA DO MORRO AVISOS 

DAS NãOS QUE APPARECIãO NAQUELLES MARES. Vagava a Capi

tania dos Hollandezes, esperando pelos outros navios á vista da 
nossa Fortaleza do Morro de 8. Paulo, cujo Capitão mandou 
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noticia ao Governador da Bahia, de que naquelles mares andava 
uma grande náo, que parecia conduzir outras; e logo repetio 
segundo aviso, de que se vião mais velas, as quaes juntando-se-
lhe, como para alguma empreza, ameaçavão repentina invasão; 
e temendo começasse por aquella Fortaleza, importantíssima ás 
conveniências da Cidade, se preparou para a defender, com 
maior animo, que forças para lhe resistir. 

2 0 DIOGO DE MENDONçA FURTADO GOVERNADOR E CAPITãO 

GERAL DO BRASIL. — PREVINE A DEFENSA DA CIDADE. Estava 

com as rédeas do Governo geral do Brasil Diogo de Mendonça 
Furtado, o primeiro Governador e Capitão Geral, que El-Rei 
Catholico Filippe IV. em Castella e III. em Portugal, enviara 
a este Estado, aonde chegou no anno de mil seiscentos e vinte 
e dous; e também o primeiro Capitão Portuguez, que nesta 
guerra metterão os Hollandezes no seu triumpho. Pelas noticias 
que teve do Capitão da Fortaleza do Morro, se dispoz á defensa, 
podendo temer a desgraça mais, que remedial-a. Tinha grande 
valor e pratica da milícia, de cujo exercício havia feito na índia 
relevantes provas : porém o ócio, em que estavão os moradores 
da Bahia, lhe impossibilitava a opposição, a que se via precisado 
com uma guerra inopinada, sem meios, nem prevenções para a 
resistência; e supprindo com a sua disposição os reparos e a 
gente, de que carecia a Praça, ordenou a defensa delia, não con
forme ao perigo, mas á necessidade. 

2 1 F A Z V I R M U I T O S M O R A D O R E S DO R E C ô N C A V O . — A S S I S 

T ê N C I A DOS MORADORES DO RECÔNCAVO NA ClDADE. FeZ VÍr d o 

recôncavo todos os moradores mais capazes de tomar armas, 
dos quaes juntou mil e seiscentos, unindo-lhes oitenta Soldados 
pagos, de que constava todo o presidio ; e mandando a seu filho 
Antônio de Mendonça Furtado com dous patachos explorar 
aquellas nãos, se applicou com incessante cuidado a todo o 
gênero de opposição, que naquella occasião podia fazer a Cidade 
e prevenir o valor. Vinte e seis dias assistirão os moradores do 
recôncavo na Cidade, e sendo já gastos os mantimentos, que 
nella se tinhão juntado para a occasião, vendo que se dilatava, e 
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que as faltas que fazião ás suas Fazendas e [lavouras, fdra das 
suas casas, lhes causava uma perda considerável tratavão de se 
retirar. 

22 RETIRãO-SE DELLA PERSUADIDOS DO BISPO D. MARCOS 

TEIXEIRA. Dizião, que o Governador por uma guerra contin
gente, os punha em um damno certo; que as náos erão de corso, 
buscavão prezas e não conquistas, pois se vierão com impulso 
de invadir a Cidade, se não havião de deter tanto tempovagando 
naquelles mares e consumindo nelles, com a dilação da Ar
mada, os manlimentos que lhes serião necessários para a em-
preza da conquista. Estas vozes, que já passarão a tumultos, 
favorecião o Bispo D. Marcos Teixeira, aconselhando-os, que 
voltassem para as suas casas, com licença do Governador, ou 
sem ella, culpando-o de os deter inutilmente, em prejuízo dos 
seus interesses, como aos moradores e ao Bispo parecia; e com 
o seu conselho se forão retirando e deixando a Cidade só com os 
poucos moradores, que a habitavão. 

2 3 ANNO DE 1624.— CABOS DA ARMADA E DA INPANTERIA. 

Porém logo experimentarão o erro desta resolução e o castigo 
da sua desobediência, porque poucos dias depois de se ausenta
rem, precedendo os dous patachos, com que fora Antônio de* 
Mendonça Furtado reconhecer as náos, chegarão ellas á Barra 
da Bahia, aos nove do mez de Maio do anno de mil seiscentos 
e vinte e quatro. Constava a Armada de vinte e cinco baixeis, 
com três mil e quatro centos homens de guerra ; trazia por Ge
neral a Jacobo Uvilhekbens, por Almirante a Pete Petrid, 
Inglez de Nação, chamado vulgarmente Pedro Peres, e por 
mestre de Campo de toda a Infanteria a João Dorth, que havia 
de exercer o posto de General nas occasiões, em que desembar
casse em terras do Brasil. Erão Soldados de muita fama e de 
tanto valor, que de pequenos princípios tinhão chegado a postos 
grandes, e já logravão muito nome de experimentados Capitães 

2 4 TOMãO os INIMIGOS MUITAS EMBARCAçõES QUE ACHARãO 

NO PORTO. — SALTãO EM TERRA EM SANTO ANTôNIO DA BARRA 

E RENDEM ESTA FORTALEZA. — CAMINHãO PARA A CIDADE, 
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FAZEM ALTO EM S . BENTO E ENVESTEM POR AQUELLA PARTE. 

— VALEROSA RESISTÊNCIA DOS MORADORES NO PRIMEIRO 

ASSALTO. — Envestirão as suas nãos as embarcações, que 
acharão em o nosso porto e rendidas, depois de alguma inútil 
resistência, as abrazarão; e estendendo-se por toda a marinha, 
a baterão incessantemente, dando mostras de querer desembarcar 
na praia da Cidade, em diversão do lugar onde pertendião sahir 
em terra. Mandarão dous mil homens, de que erão cabos Frede-

(rico Ruyter e Francisco Duchs, a tomar a Fortaleza de Santo 
Antônio da Barra, que renderão facilmente ; e caminhando 
por aquelle sitio para a Cidade, fizerão alto em S. Bento, 
Mosteiro visinho a ella. Envestirão-na os Hollandezes; mas 
acharão nos moradores opposição tão forte, que os fizerão reti-

ijrar rechaçados, e logo os seguirão tanto espaço, que os obri
garão a recolher-se ao posto do referido Convento, em que se 
tinhão alojado. 

2 5 TERROR E PâNICO COM QUE DEPOIS DESAMPARãO A CI

DADE. Se esta constância permanecera nos moradores, poderião 
sustentar a Praça, até que unido nella outra vez o poder do 

Recôncavo (que a confiança, mais que o temor, tinha separado) 
seria fácil resistirem aos inimigos o mais porfiado sitio, em 
quanto lhes chegassem do Reino os soccorros, que pela impor
tância da empreza devião julgar infalliveis e promptos. Porém 
aquelle primeiro venturoso encontro, que lhe poderá ser feliz 
auspício de futuras victorias, foi nelle menos poderoso, que o 
terror e pânico, que lhes entrou no peito e lhes superou o valor; 
porque na mesma noite, representando-lhes o receio mais phan-
tasmas, que as sombras, com maior cuidado em salvar as vidas, 
que o credito, recolhendo o precioso, que poderão levar e 
desamparando a Cidade, se metterão pelos bosques, e mattos 
visinhos, seguido-os o Bispo D. Marcos Teixeira. 

2 6 Não souberão obrar os moradores da Bahia pela sua 
Nação, o que Sagunto pela Romana, e Numancia pela Cartha-
gineza. Sem lhe abrirem brechas nos muros, nem perderem 
vidas (pelas salvar nos bosques) desamparão a Cidade, podendo 
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defendel-a. Pouco lhes deveo a Pátria, pois a deixarão na 
sujeição estranha : muito as muralhas, pois lhes quizerão 
poupar as pedras, cujas ruinas poderião ser os melhores epitha-
flos do seu valor; mas como o tinhão sepultado, ou injuriado nos 
peitos, não cuidarão de o trasladar aos mármores : posto que 
depois (como mostrará a Historia) o que não obrarão na Cidade, 
íizerão na campanha, impedindo aos inimigos continuar por ella 
os seus progressos; arrependimento, que ainda que veio prompto 
á satisfação da culpa, os não pode livrar da injuria do peccado. 

2 7 Tinha ainda o Governador Diogo de Mendonça Furtado. 
setenta homens; resistindo aos inimigos com desesperado 
esforço, em novo conflicto os rechaçou, matando-lhe dous offi-
ciaes de supposição. Mas vendo os Hollandezes com a luz da 
manhã o silencio, que havia na Cidade, a falta de gente nos 
muros; e certificados por alguns Christãos novos degradados 
(que pouco antes de amanhecer se tinhão passado para o seu 
Exercito) de que os moradores se havião naquella noite ausen
tado, e que na Cidade não havia quem lhes podesse fazer resis
tência, a entrarão, indo ao Paço, em que residia o Governador, 
ao qual tinha já desamparado a maior partes dos setenta homens, 
que lhe ficarão ; e achando-se sd com dezoito, se resolveo a mor-1 
rer antes, que a entregar-se, antepondo a fama e a liberdade á 
vida ; e pertendendo vendel-amais cara, accometteo aos inimi**.4 

gos, recebendo não poucas feridas. 
2 8 PREZO O GOVERNADOR. — REMETTIDO PARA HOL-

LANDA. Tão dessangrado como destemido, aspirava uma gloriosa 
morte, porfiando em perder a vida, que lha quizerão conservar 
os inimigos com piedosa emulação, compassivos, e admirados 
da sua resolução e esforço, promettendo-lhe decorosos partidos 
para o socegar; e sendo persuadido pelos companheiros a acei-
tal-os, capitulou vocalmente com elles sahir livre, e os compa
nheiros com as armas e uma bandeira; condições honradas, 
como mal cumpridas; pois logo com pretexto apparente, mas não 
justificado (pois nunca o pôde haver para faltar a palavra) man
darão ão Governador prezo para a sua náo Almirante, e com 09 



158 AMERICA PORTUGUEZA 

navios, que depois enviarão carregados dos gêneros da Bahia e 
outras prezas, que na sua barra havião feito, o remetterão para 
Hollanda como premissas dos interesses e conquistas, que come-

.çavão a lograr no Brasil, e como penhores de maiores progres
sos e triumphos. 

29 Era Diogo de Mendonça Furtado esclarecido em nasci, 
mento e valor; epor estas qualidades conhecido na Pátria e fora 
delia. Em satisfação de bons serviços, foi enviado ao Governo 
geral do Brasil; nelle lhe mostrou a fortuna (só constante em 

. «er varia) semblante diverso daquelle, com que o seguira em 
outras partes da Monarchia, convertendo-lhe agora em castigo 
o prêmio, de que as suas virtudes o tinhão feito o benemérito. 
Derramou o sangue, perdeo a fazenda e a liberdade; e não bas
tarão tantos sacrifícios da honra, para lhe tirarem a mancha, 
com que na fama ficou a sua memória, ou porque a derradeira 
acção é a que dá au tira aos Capitães a gloria, au por que não 
basta havel-a conseguido em outros lustros da idade, se até os 
últimos períodos da vida lhes não assiste a fortuna. 

3 0 SAQDEãO OS INIMIGOS A PRAçA. Senhores da Praça os 
Belgas, a saquearão com o maior escândalo e a mais nimia 
ambição, triumphando nos Portuguezes do ódio dos Castelhanos, 
e profanando nos Templos a nossa Sagrada Religião. A 
aversão á Fé Catholica, e á Nação Castelhana erão nelles um só 
impulso; com os mesmos golpes da vingança obravão os sacri
légios, padecendo a lastimada Bahia por outros peccados estes 
insultos. Fortificarão os inimigos a Praça levantando trin
cheiras, e fazendo novas defensas para resistirem ás armas de 
Castella e Portugal, com quem havião de contender em tão 
grande empreza, e de tanto empenho para a Coroa de Hespanha, 
quanto era o prejuizo, que desta perda resultava a toda a sua 
Monarchia. 

3 1 PREZAS QUE FAZIãO OS HOLLANDEZES NAS NOSSAS EM

BARCAçõES. Posto que não dominavão a campanha, na qual 
estavão os Paisanos juntos armando-se e fazendo toda a preven
ção para a defender (por emendar nesta acção a vileza, que 

rs 
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commetterão em desampararem a Praça impedindo-lhe agora 
os progressos por terra) estavão elles senhores da Cidade, do 
mar e do porto, para receberem os soccorros de Hollanda e todos 
os que a industria e fortuna das suas náos podião conduzir, 
assim dos navios, que tomavão na barra, como das embarcações 
menores, que do recôncavo navegão para a Cidade; das quaes 
colhião em abundância muitos viveres e regalos, em quanto o 
datnno as não fez abstrahir de cursarem os mares, que estavão 
senhoreados de poder estranho. 

32 ARMADOS OS PORTUGUEZES NA CAMPANHA. — RECHAçãO 

AOS INIMIGOS. — MATHIAS DE ALBUQUERQUE GOVERNADOR DE 

PERNAMBUCO NOMEADO NAS VIAS PARA CAPITãO GERAL DO BRA

SIL. Ia engrossando o nosso campo com muitos moradores, que 
por terra lhe chegavão do recôncavo, arrependidos do seu 
primeiro erro de deixarem a Cidade, quando o Governador 
Diogo de Mendonça os mandara residir nella para a sua defensa. 
Juntando também alguns índios já christãos e fieis, estavão 
todos na campanha com tanto valor unidos, e com tal resolução 
de impedir aos inimigos os progressos, que intentassem fazer 
por terra, que sahindo uma grossa manga delles fora das 
muralhas, os flzerão recolher rechaçados, deixando muitos 
mortos e levando outros feridos. Abrirão as vias da successão, 
que tinhão os Padres da Companhia, e acharão nomeado por 
Governador e Capitão Geral a Mathias de Albuquerque, o qual 
estava governando Pernambuco, Capitania de seu irmão 
Duarte Coelho de Albuquerque; e não só pelo titulo de succes
são era chamado para o Governo da Bahia, mas por patente 
Real, que lhe levara em direitura a Pernambuco o Doutor 
Antônio Marrecos. 

3 3 No EMQUANTO GOVERNA o EXERCITO o AUDITOR GERAL 

ANTãO DE MESQUITA DE OLIVEIRA. — DEPOIS SE ENCARREGA 

AO BISPO D. MARCOS TEIXEIRA. Mandarão os Portuguezes, que 
estavão na campanha, aviso a Mathias de Albuquerque. Era a 
distancia, em que se achava, de cento e cincoenta léguas : pedia 
a occasião, que se elegesse um Cabo, que governasse a guerra 
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durante a sua dilação; resolverão, que este fosse o Auditor 
Geral Antão de Mesquita de Oliveira; mas sendo-lhe pela sua 
muita idade incompalivel esta oecupação e havendo-a dado a 
dous Coronéis Lourenço Cavalcanti de Albuquerque e João de 
Barros Cardoso, a vierão a conferir depois ao Bispo D. Marcos 
Teixeira, que a acceitou, por recupar neste serviço d'El-Rei e 
da Pátria, a opinião, em que estava de haver tido a maior 
parte na desordem, que fizera a gente do recôncavo, retirando-se 
para as suas casas pelo seu conselho, contra os preceitos do 
Governador. 

3 4 FORTIFICA-SE NO RIO VERMELHO. — O GENERAL JOãO 

ÜORTH SAHE Á CAMPANHA COMBATE COM O CAPITÃO PADILHA. — 

PICA MORTO O GENERAL E MUITOS HOLLANDEZES. Fortificou-se 

em um sitio, chamado rio Vermelho uma légua distante da Ci
dade, com taes disposições e com tão militar disciplina, que 
parecia se creara no estrondo da guerra, em que nunca tivera 
#xercicio mais que nesta oceasião. Governava ao mesmo tempo 
as suas ovelhas, como Pastor e como Capitão, cingindo a espada, 
sem depor o Bago; com tanto valor tinha reprimidos os inimi
gos na Cidade, que de expugnadores, se vião cercados. Esahindo-
o General João, Dorth com muitos dos mais valerosos Hollan
dezes do seu Exercito a reconhecer o nosso alojamento, Ibi acco-
mettido de um troço dos nossos Soldados, governado pelo Capi
tão Padilha, de sorte, que pelejando-se de ambas as partes com 
grande porfia, perdeo o seu General a vida, em prova do nosso 
esforço e castigo do seu impulso. Pela sua morte forão suecedendo 
no cargo outros Generaes, cuja insufficiencia ia concorrendo 
a favor das nossas armas, e servindo ás nossas victorias, porque 
em todas as sahidas, que fazião fora das muralhas, experimen-
tavão o próprio damno, com perda de gente e de opinião. 

3 5 CHEGA A MATHIAS ALBUQUERQUE A NOTICIA DA SBA 

NOMEAçãO. — MANDA A FRANCISCO NUNES MARINHO PARA SE 

ENCARREGAR DO GOVERNO ; ENTREGA-LHO O BISPO D. MARCOS 

TEIXEIRA. — ENFERMA E MORRE O BISPO. Chegada a Mathias 

de Albuquerque a noticia da sua nomeação nas vias, e a nova 
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Patente de Governador e Capitão Geral do Brasil, querendo 
aliviar o pezo do Governo ao Bispo, enviou a Francisco Nunes 
Marinho d'Eça, para se encarregar delle ; dous mezes o exerceo 
com os mesmos acertos e com igual fortuna; e o Bispo o deixou 
com grande gloria, pelo largar, quando tinha feito mais provas 
de o merecer; mas enfermando dos discommodos de uAa áspera 
campanha, do rigor de uma disciplina, em que se não creara, e 
sò a impulsos do valor e da fidelidade do seu animo exercera, 

• faltando-lhe os promptos remédios e commodidades para a cura, 
e crescendo o mal, faleceo em breve tempo. 

3 6 SEU ELOGIO. D. Marcos Teixeira, quinto Bispo do Bra
sil, foi de Familia nobre, Clérigo do habito de 8. Pedro. Suc-
cedeo a D. Constantino Barradas no Bispado do Brasil, e chegou 
a Bahia no anno de mil seiscentos e vinte e um; governou a 
sua Igreja em paz dous annos e meio ; seis mezes em cruel 
guerra; três capitaneou os poucos Portüguezes, que se juntarão 
para restaurar a Pátria com os successos, que temos referido; 
havendo em o curto tempo do seu Pontificado, que não passou 
de três annos, procedido como Prelado virtuosíssimo (até nos 
mesmos dias, em que a fatalidade o fez Soldado) porque a um 
mesmo passe encaminhava as almas e defendia as vidas das suas 
ovelhasf tão igual em um e outro emprego, que pareceo nascido 
para ambos. 

3 7 Como falleceo na campanha, foi sepultado em uma 
Capella de nossa Senhora da Conceição, erecta em Tapagipe 
alguns annos antes e ainda hoje naquelle lugar permanente; 
mas a confusão da guerra teve também lugar na sua sepultura, 
porque lhe não puzerão letra, ou divisa, que a distinguisse das 
outras, ficando por esta causa as suas cinzas tão confusas, como 

#clara a sua memória, pelas suas virtudes. 
3 8 SABE-SE EM HESPANHA DA PERDA DA BAHIA. — DISPõE 

O CONDE DUQUE A SUA RESTAURAçãO.—ABMADA DE PORTUGAL. 

Chegou a Madrid a noticia da perda da Bahia, e despertou aquella 
Corte do lethãrgo, em que jazia no descuido das Conquistas. 
Dispoz logo o Conde Duque para as sua restauração duas pode-

íi 
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rosas Armadas, uma em Castella, e em Portugal outra ; escre
vendo El-Rei de sua Real mão aos Governadores do Reino, que 
erão naquelle tempo os Condes de Portalegre e do Basto, com 
encarecidos termos, o muito que esperava do valor e lealdade 
Portugueza naquelle empenho, que tocava a toda a Monarchia. 
Em uma e outra parte delia se prevenirão Armadas ; na de Por
tugal se alistou grande numero de Fidalgos da maior esphéra, 
uns com praça de Soldados, outros com o nome de Aven
tureiros. 

3 9 Muitos Titulos, e primogênitos de Casas illustrissimas e 
os filhos segundos e terceiros de outras, com tal empenho tomarão 
a empreza, que depois de terem occupado grandes lugares e 
relevantes postos no Reino, e o de Vice-Rei na índia, se embar
carão sem occupação alguma, mais que o impulso bellicoso da 
Nação, sempre vivo em todos. Em breve tempo se poz prompta 
a Armada, cujo General era D. Manoel de Menezes, tão celebre 
então pelo nascimento, pelo valor e por outras virtudes, como 
depois pelas desgraças. 

4 0 ARMADA DE CASTELLA. A de Castella não era de menor 
apparato, nem de menos expectação e grandeza, antes superior 
em nãos, gente e experiência, conduzindo muitos Cabos e Sol
dados veteranos, tão exercitados nas facões de terra, como nos 
conflitos do mar. Trazião nellas postos differentes vários Titulos 
e Fidalgos Italianos, Vassallos d'El-Rei de Hespanha. Dos 
Castelhanos vinhão muitos de elevada esphéra, uns já famosos 
na profissão da guerra e outros, que escolherão esta occasião 
do maior furor delia, para ensaio do seu novo militar em
prego. 

4 1 Era General D. Fradique de Toledo Osório, Marquez de 
Uvaldeça, o Capitão de maior fama, que naquelle tempo tinha* 
a Nação Castelhana. Prevenião-se as Armadas com grande 
fervor, conduzindo todos os instrumentos e munições precisa» 
para quelquer dilatado sitio. Era causa mais forçosa para a breVe 
expedição a dellas, a noticia do soccorro, que preparavão as 
Províncias Unidas, para conservarem o domínio da Bahia, que 
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possuião; sendo o Exercito naval, que para este empenho 
juntavão, tão poderoso, que chegando primeiro, poderia pôr em 
maior contingência a empreza das nossas Armadas. 

4 2 Em quanto se aprestava a de Portugal, enviarão os Go
vernadores do Reino em ligeiras embarcações alguns soccorros 
de gentes e munições ás outras Praças marítimas do Brasil e de 
África, prevenindo-lhe o damno, que podião receber na falta dos 
meios, de que carecião, para se defenderem das invasões dos 
inimigos, que tendo senhoreado a Cabeça, caminharião a apode
rar-se dos outros membros, com o mesmo vôo da sua diligencia, 
ou da sua fortuna. Em uma de três caravelas, que mandarão a 
Pernambuco, veio D. Francisco de Moura Rolim, com ordem 
d'El-Rei para governar o campo, em que as nossas armas esta-
vão sendo freio ao furor das Hollandezas. 

4 3 Chegou brevemente D. Francisco de Moura a Olinda, de 
onde se transferio á Bahia, e eontinou as facções com a dispo
sição e valor, que lhe adquirirão a experiência e o nascimento. 
Era natural de Pernambuco e das primeiras Famílias daquella 
Província: tinha militado em Flandres e na índia, e occupado 
em uma e outra Região preeminentes postos; e o seu procedi
mento e qualidade, o íizerão digno de empregos maiores, que 
exerceo com a mesma satisfação e zelo do serviço Real. 

4 4 ANNO DE 1625. Posto que de Castella se davão repetidas 
pressas á Armada de Portugal, culpando-lhe por dilação até o 
preciso tempo, que não podia escuriar para o seu apresto, se 
veio a pôr prompta para navegar primeiro, que a de Hespa-
nha, pela qual esperou muitos dias no rio de Lisboa, até que teve 
ordem para ir aguardar nas Ilhas de Cabo Verde, onde chegou 
•muito tempo depois da nossa. Jnntas, se íizerão á vela nos prin
cípios de Fevereiro, e entrarão pela Barra da Bahia, sexta feira 
da Semana Santa, aos vinte e oito de Março de mil seiscentos 
e vinte e cinco, com doze mil homens, mil e quinze peças de 
artilheria e sessenta e seis nãos. 

4 5 DISPOEM-SE os HOLLANDEZES A DEFENDER A CIDADE. 

Não perderão os Hollandezes o animo com a visinhança do 
r^B 
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perigo, avistadas nossas Armadas, e se dispuzerãoádefensa da 
Cidade, que esperavão conservar na confiança da prevenção, 

' com que a tinhão fortificado, e do soccorro de Hollanda, que 
esperavão pôr instantes. Fazião ostentação galharda do poder, 
mostrando não recear o cerco, nem os assaltos da nossa gente ; 
e posto que no seu General Guilherme Schoutens não havia 
tanto valor, antes mostrava muita insufflciencia para o posto 
naqueüa ^ão importante occasião, tudo suppria a capacidade e 
resolução dos outros Cabos, Offlciaes e Soldados. Ordenarão 
a vinte e seis navios, que tinhão no porto, se encostassem 
mais á Cidade, para ficarem defendidos da artilheria dos 
Fortes. 

4 6 DESEMBARCA D. FRADIQUE COM A MAIOR PARTE DA 

GENTE J E SE LHE JUNTA COM A NOSSA D. FRANCISCO DE MOURA. 

— FORMA QUARTEL. — ASSALTO QUE LHE Dá JOãO QUIF HOL-

LANDEZ COM PERDA NOSSA. Forão as nossas náos penetrando a 
enseada, e desembarcando o General D. Fradique de Toledo com 
a maior parte da gente, se lhe juntou logo D. Francisco de 
Moura com os Portuguezes que governava, e ficou o General D. 
Manoel de Menezes com as Armadas, das quaes formou uma 
meia lua, para impedir o transito á náos Hollandezas, se inten
tassem sahir pela barra. D. Fradique de Toledo fez dous quar
téis em duas partes oppostas e distantes uma da outra, porém 
qualquer dellas próxima á Cidade. Ficava um junto ao Convento 
do Carmo, outro ao de 8. Bento ; mas para esta parte, sahindo 
de dentro da Cidade o Capitão João Quif, bellicoso e esforçado 
Hollandez, com trezentos Soldados, envestio ao nosso quartel, 
que embaraçado na operação, em que estava delineando a sua 
forma, por ser o primeiro dia, em que se assentava, conseguio 
com grande gloria sua e perda nossa, uma facção notável, em 
que nos fez damno considerável, matando Cabos, Offlciaes e 
Soldados nossos de grande supposiçâo e qualidade, recolhendo-
se para a Cidade com applauso e vaidades militares. 

4 7 INTENTãO OS INIMIGOS QUEIMAR AS NOSSAS CAPITANIAS. 

E SE LHES DESVANECE o EEFEITO. Com a mesma ousadia no 
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mar intentarão queimar a Capitania, e Almirante de Hespanha^ 
que flcavão em menos distancia das suas nãos; e favorecidos das 
sombras da noite, em dous navios de fogo, que conVándustriosa 
presteza tinhão fabricado, sahirão a conseguir esta empreza, dlr 
cujo perigo nos livrou a prevenção, encaminhada a differente 
fim; porque vendo aos seus dous navios á vela, se levarão preci
pitadamente os nossos, querendo impedir a sahida á sua Ar
mada, que entenderão pertendia fugir, e desta sorte obviarão o 
incêndio, que lhes íão vomitar aquelles dous portáteis Mongibel-
los navaes. 

4 8 ORDENA D. FRADIQUE DE TOLEDO UM GERAL ASSALTO. 

O General D.Fradique de Toledo, querendo abreviar a empreza, 
não só por credito das nossas armas, mas pelo damno, que se 
lhes seguia da dilação, estimulado do próprio valor e da resis
tência dos Hollandezes, ordenou um geral assalto, que se execu
tou com muitos ataques por varias partes da Cidade, em cuja 
defensa puzerão todo a seu esforço e industria os inimigos. Mas 
repetindo-se-lhes os assaltos, em que perdião muita gente, e 
tardando-lhes a Armada de soccorro, sem a qual lhes era jà 
quasi impossível contrastar ao nosso poder, achando-se desu
nidos os Cabos, e havendo em um militar tumulto ferido e 
deposto como incapaz ao seu General Guilherme Schoutens, e 
substituído o seu cargo com o Capitão João Quif, depois de faze
rem as ultimas provas da sua contumacia, resolverão entregar a 
Cidade. 

4 9 ENTREGãO os INIMIGOS A CIDADE. Erão muitas as con
dições, com que capitulavão ; porém só lhes concedemos as que 
parecerão honestas, mas ainda maiores das que naquella occa-
sião podião esperar ; e mais pontualmente observadas, que as 
que elles não quizerão guardar ao Governador Diogo de Men
donça Furtado, quando tomarão a Praça: nella entrámos depois 
de um mez de sitio, no primeiro de Maio de mil seiscentos e 
yinte e cinco ;~ em cuja memória faz o Senado da Câmara da 
Bahia na Matriz, com solemne Procissão, todos os annos festa 
aos gloriosos Apóstolos S. Filippe e Santiago, neste dia a ellesyj 
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consagrado, em agradecimento do triumpho, que nelle com a 
sua intercessão e favor alcançamos dos inimigos da Pé e da 
Pátria. 

50 Havia mais de um anno, que estavão Senhores da Ci
dade, com tanto interesse dos Estados de Hollanda, como perda 
dos moradores da Bahia, os quaes reputarão agora em menos o 
cabedal, que a liberdade, em cuja comparação não tem valor os 
maiores bens da fortuna. Tornarão para suas casas, que havião 
sido emprego da cobiça dos inimigos e testemunhas do escân
dalo, com que as tinhão desamparado os seus próprios Se
nhores. Achámos na Cidade grande copia de munições, armas e 
bastimentos; e concedidos aos inimigos os viveres necessários 
para o seu regresso a Hollanda e os navios, que forão precisos 
para o seu transporte, os fez o General D. Fradique partir bre
vemente. 

5 1 DEPOIS DE RESTAURADA A BAHIAAPPARECE O SOCCORRO 

DE HOLLANDA. ~ SEGUEM-NO AS NOSSAS ARMADAS E DESAPPA-

REGE. Vinte e dous dias depois de rendida a Praça, chegou o 
soccorro, que aos inimigos vinha em trinta e quatro náos de 
Hollanda, de que era general Uvaldino Henrique, Capitão de 
fama e expectação que erão precisas a um Cabo, que sahia a 
afrontar-se com o poder de Castella e Portugal; mas veio só a 
ser testemunha da nossa gloria, posto que mostrando despre-
zal-a, prolongou a sua Armada pela enseada da Bahia. Porém 
sendo seguido dos nossos Generaes, se retirou, navegando com 

• vento tão favorável e com tal diligencia, que lhe não poderão 
dar alcance as nossas Armadas em todo aquelle dia; a noite o 
fez desapparecer, voltando os nossos Generaes para o porto da 
Bahia. 

5 2 V O L T ã O P A R A o R E I N O AS NOSSAS A R M A D A S . — T E M P E S 

T A D E S QUE PADECERÃO NA VIAGEM. — FlCA GOVERNANDO O 

BRASIL D. FRANCISCO DE MOURA ROLIM. Nella ordenou D. Fra
dique de Toledo todas as matérias pertencentes ao bem da Repu-
publica, e á defensa da Praça, mostrando em umas e outras dis
posições ter o seu talento tanto de Soldado, como de Político ; e 
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prevenindo com o mesmo cuidado as náos de tudo o que lhes 
era preciso para tornarem aos seus portos, dérão á vela em qua
tro do mez de Agosto. Porém succedeo ás nossas Armadas, 
depois da restauração da Bahia, o mesmo, que á dos Gregois 
depois da destruição de Troya ; porque ao rigor de grandes tem
pestades e infelizes accidentes (perdidas muitas náos e todas 
derrotadas) depois de larga navegação, chegarão mui poucas 
á Pátria. Ficou com o Governo Geral do Brasil D. Fran
cisco de Moura Rolim, até o anno de mil seiscentos e vinte 
e seis. 

5 3 SuCCEDE-LHE NO GOVERNO DlOGO LüIZ DE OLIVEIRA NO 

ANNO DE 1626. Foi seu successor no cargo Diogo Luiz de Oli
veira, fidalgo, que á sua muita qualidade soube juntar os esmal
tes do seu grande merecimento. Tinha servido com grande satis
fação e valor em Flandres, onde em largos annos havia exercido 
importantes postos e adquirido nelles toda a experiência da mili
tar disciplina e do Governo político; virtudes, pelas quaes foi 
escolhido d'El-Rei e do Valido para governar o Brasil, que sendo 
neste tempo o notório empenho das armas de Hollanda, fiavão 
de Diogo Luiz a conservação das Praças da America Portugueza, 
que lhe encarregavão. Assim como chegou á Bahia, tratou da 
fortificação da Cidade, aperfeiçoando uns Fortes, que ainda não 
tinha acabado o inimigo, e delineando outros com o acerto na 
eleição dos sitios e na regularidade das fabricas, próprios da 
sua experiência; e com geral applauso governou o Estado nove* 
para dez annos, até o de mil seiscentos e trinta e seis. 

5 4 PREZAS QUE FEZ O GENERAL PETRE PETRID NO PORTO 

E ENSEADA DA BAHIA. Não logrou o Brasil muito tempo o socego 
que esparava das victorias, que a Bahia tinha alcançado contra 
o poder de Hollanda; porque as náos da sua Companhia, em 
diversas Esquadras, repetidas vezes infestarão-os nossos mares. 
Uma de trezes náos, com o seu General Petre Petrid, entrou 
pela enseada da Bahia até Tapagipe, mais de uma légua dis
tante da Cidade; e posto que com evidentissimo perigo pela 
visinhança delia, favorecido da fortuna, fez preza em dezeseis 
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navios, que estavão á carga, e tinhão já dentro três mil caixas 
de assucar. Saindo a comboial-os, pela costa fez algumas pre
zas em outras embarcações nossas, e tornou com maior desva-
necimento, não dando por cabal a sua empreza, sem penetrar o 
recôncavo pelos seus rios, até onde poderão chegar as suasnáos, 
seguiniRf a sete navios, que por elles pertenderão escapar-lhes, 
dos quaes tomou três e fez dar á costa aos quatro; e demo-
rando-se alguns dias, como Senhor da enseada, sahio da barra 
triumphando. 

5 5 TOMA CORNELIO IOLO A ILHA DE FEBNãO DE NORONHA. 

Cornelio Iolo, chamado por outro nome o Pé de Pao, pira
teando com outra Esquadra pelos mares do Brasil, tomou a Ilha 
de Fernão de Noronha, na altura de três grãos Austraes, em 
que os Hollandezes principiarão Povoação e lavouras ; de onde 
forão expulsos por Rui Calaço enviado de Pernambuco a esta 
empreza com quatrocentos Soldados. Pouco satisfeitos destes 
damnos e hostilidades, que nos fazião aquelles ânimos, em quem 
por natureza e profissão erão um mesmo impulso o valor e a 
cobiça, picadas agora do interresse e da vingança, andavão nes
tas pequenas chammas alimentando o incêndio, que pertendião 
atear com maiores labaredas em outra occasião. Sentião, em 
perderem a Bahia, diminuída a esperança dos cabedaes, e a 
gloria da opinião, que nos peitos humanos, apoderados da vai
dade, são os mais fortes torcedores da imaginação; e meditavão 
o despique de um e outro empenho com todas as idéas do seu 
cuidado, e com o maior poder das suas forças. 

5 6 APPLICãO-SE OS INIMIGOS A DISPOREM NOVAS EMPREZAS 

NO BRASIL.— PETRE PETRID FAZ PREZA NA FROTA DAS ÍNDIAS. 

— DETERMINãO QDE A NOVA EMPREZA SEJA A CONQUISTA DE 

PERNAMBUCO. Por estas causas não cessavão as officinas de 
Hollanda de forjar raios, para os fulminarem no Brasil; e novo 
.felicíssimo accidente augmentou o poder da Companhia Occi
dental daquelles Estados, para os animar esta segunda empreza; 
porque sahindo da costa do Brasil o referido Petre Petrid, a 
buscar a Frota das índias, que navegava para Hespanha, gover-
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nada por D. Luiz de Benevides, combatendo-a, a venceo ; e 
importou esta notável preza em Hollanda nove milhões. Com 
tão grosso cabedal tratarão os interessados de juntar náos e gente 
determinando, que o golpe se desse em Pernambuco, conside
radas as grandes utilidades, que lhes resultavão da conquiste 
daquella Província e a pouca disposição, que havia«Sòs seus 
habitadores para a defensa (do que tinhão larga noticia) occul-
tando sempre o alvo deste tiro, para o qual dispunhão as maiores 
prevenções e a mais poderosa Armada. 

5 7 FAZ A INFANTA DE HESPANHA CONDESSADE FLANDRES * 

AVISO A E L - R E I DE CASTELLA. Era Condessa de Flandres a 
Infanta D. Isabel, filha d'El-Rei Filippe II. e viuva do Archi-
duque Alberto de Áustria, o qual, sendo Prior de Crato Cardea 
da Santa Igreja Romana e Vice-Rei de Portugal, deixou a 
Ordem e o Capello, e se desposou com esta Princeza, levando 
em dote aquelles Paizes, que por falta de successão tornarão á 
Coroa de Hespanha. Fez esta Princeza aviso a seu sobrinho 
El-Rei Filippe IV. que a machina naval dos Hollandezes ia 
cahir sobre Pernambuco, por noticias certas, que colhera de -
intelligencias fieis. 

5 8 MATHIAS DE ALBUQUERQUE NOMEADO GOVERNADOR DE 

PERNAMBUCO.— CHEGA AO RECIFE.— ANNODE 1629. Achava-se 

Mathias de Albuquerque na Corte de Madrid; foi logo nomeado 
por El-Rei Governador de Pernambuco, independente do Capi-^ I 
tão Geral do Brasil nas matérias pertencentes á guerra e o.* 
enviou a Lisboa, ordenando se lhe dessem as embarcações, gente % 
e mantimentos competentes ádefensa. Porém sem embargo das I 
muitas instâncias, que fez aos Governadores do Reino e mm 
ser um delles o Conde do Basto, sogro de seu irmão Duarte 
Coelho de Albuquerque, Senhor daquella Capitania, não pode 
conseguir mais, que três caravelas, com alguns poucos Solda
dos e petrechos ; com que chegou ao Recife (porto de Pernam
buco) no mezde Outubro do anno de mil seiscentos e vinte nove. 

5 9 ACHA A PRAçA DESPREVENIDA. Achou Mathias de Albu
querque a Praça com cento e trinta Soldados de presidio ; | 
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por acabar algumas fortificações, que deixara principiadas no 
tempo que a governara, e pouco guarnecidas as que tinha 
deixado perfeitas ; os moradores sem exercício, nem experiên
cia da militar disciplina, descuidados do perigo, de que os 
poderá fazer advertidos o successo da Bahia : e finalmente 
vendo tudo sem capacidade da prompla defensa, que requeria o 
damno imminente, prevenio as forças e dispozagente na melhor 
fôrma, que lhe permittira o tempo, monstrando-se com tudo 
nestas prevenções mais pratico, que aetivo, porque se applicara 

l naquelles mesmos dias a outra acção política, imprópria da 
occasião, devendo só cuidar na defensa daquella Província, em 
que poderá fazer o maior serviço « ainda a maior lisonja ao Mo-
narcha. Porém mostrou na outra applicação, em que estava mais 
empenhado, que tinha por contingente a vinda da Armada 
inimiga, ou totalmente por falsa. 

6 0 TROUXE A NOVA DO NASCIMENTO DO PRíNCIPE D. BAL-

THASAR CARLOS ; E PAZ GRANDES FESTAS EM PERNAMBUCO. — 

CHEGA AVISO DE CABO VERDE DE HAVER PASSADO POR AQDEL-

- LES MARES A ARMADA HOLLANDEZA. — Pareceo fatalidade, 
sendo Mathias de Albuquerque tão bellicoso e tendo feito habito 
do furor das armas, que exerceo em Flandres, e em outras 
Regiões de Europa, com grandes provas de Soldado, metter-se 
agora a ser lisongeiro; porque trazendo a nova do nascimento 

( do Príncipe D. Balthasar Carlos, herdeiro da Monarchia, orde-
nou em Pernambuco grandes e intempestivas festas, em detri-
mento das operações, que se fazião para a sua defensa, e 
necessitavão de todas as attencões e de mais tempo, que aquelle, 
que podia tardar a Armada Hollandeza, sendo então mais pode
roso nelle o impulso da lisonja, que o do valor e da obrigação do 
cargo; mas antes de se concluírem os festejos, lhe chegou um 
patacho de Cabo Verde, com aviso de João Periera Corte-Real, 
que governava aquella Ilha, de que a Armada de Hollanda, 
depois de se deter naquelles mares quasi dous mezes, tomara o 
rumo do Brasil. 

6 1 BPFEITOS QUE SE VêEM NOS âNIMOS DOS MORADORES 
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COM ESTA NOTICIA. — F o i VISTA A ARMADA INIMIGA NO ÜABO 

DE SANTO AGOSTINHO. Obrou effeitos differentes em Pernam
buco esta noticia; porque a uns accrescentou a confusão e a 
outros diminuio a desconfiança, discursando estes, que se a 
Armada viera sobre aquella Praça, já havia de ter apparecido 
no tempo, que o patacho se havia dilatado e que o não haver 
vista delia, fazendo a mesmo navegação, era indicio de levar 
outro dissenho a diversa empreza. Porém Mathias de Albu
querque, com a noticia deste aviso, dispunha tudo o que podia 
ser útil á defensa, guarnecendo as Fortalezas; e reparando-as o 
mais breve que lhe foi possível, as entregou a pessoas de maior 
confiança, tendo a mesma providencia com os postos e lugares, 
por onde o inimigo intentasse invadir a terra. Mas nesta oppres-
são se começou a descobrir do Cabo de Santo Agostinho a 
Armada, tocando-se logo rebate nesta Povoação, de onde se fez 
aviso ao Governador. 

6 2 GRANDEZA EM QUE VIVIãO OS PERNAMBUCANOS. — Os 

SEUS DELICTOS E VAIDADES. Vivião os Pernambucanos na 
maior opulencia, com vantagens em grandeza o todos os outros 
moradores do Brasil, mas tão esquecidos da modéstia, que não 
seguião outras leis, que as da vontade, com escândalo de Jus
tiça, commettendo muitos delictos, em que, por se ostentarem 
mais famosos no poder, paredão menos observantes na Reli
gião. Por estas causas pregando em uma dua suas Freguesias _ 
um Religioso grave com espirito Apostólico e emphatico, repre-
hendendo em commum os vicios, e abusos da terra, e usando»* 
como em prophecia de uma mui própria paranomazia, disse, que-.-, 
Olinda seria brevemente escrava de Hollanda. 

6 3 C A S O Q U E A C O N T E C E O A UM R E L I G I O S O G R A V E P R E 

G A N D O EM UMA DAS FREGUESIAS DE OLINDA. — COMPRIMENTO 

DA SUA PROPHECIA. A esta, palavras levantando-se alguns dos 
principaes, que assistião ao Sermão, o mandarão callar e o fize-
rão descer do púlpito com violência e confusão, sem poder o 
Parocho atalhar aquella força, posto que applicara todos os meios 
de a obviar; desordem, a que se seguio brevemente a perda de 
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Pernambuco, e o comprimento daquellas palavras, tão mal 
recebidas nos seus ânimos então, como depois lembradas nos 
seus arrependimentos, e ainda hoje conservadas com lagrimas 
nas memórias de todos os moradores mais qualificados de Per
nambuco. 

6 4 APPARECE A ARMADA HOLLANDEZA à VILLA DE OLINDA. 

— ANNO DE 1630. — SALTA EM TEBHA THEODORO DE UVANDEM-

BURG COM QUATRO MIL HOMENS NO SITIO DO PAO AMARELLO. 

Foi a Armada inimiga proseguindo a viagem, e appareceo á 
Cidade de Olinda em quatorze de Fevereiro do anno de mil 
seiscentos e trinta; era de setenta velas, contando-se entre ellas 
poderosas náos ; conduzião oito mil homens de guerra, que 
governavão dous Generaes Henrique Lonc no mar e Theodoro 
Uvandemburg na terra. Batendo incessantemente a marinha, 
fizerão demonstração de desembarcar no rio Tapado; mais por 
entre o furor da Armada Theodoro de Uvandemburg uma 
Esquadra de náos, e saltou em terra com quatro mil homens em 
um sitio, chamado o Pao Amarello, três legoas e meia da 
Cidade de Olinda. 

6 5 MARCHA MATHIAS DE ALBUQUERQUE CONTRA os INIMI

GOS. Acudio logo a ella o Governador Mathias de Albuquerque 
do lugar do Recife, onde o poder da Armada Hollandeza o tinha 
levado a-defender aquelle porto, que suppoz era o transito, que 
os inimigos buscavãb para saltar em terra, como mostrava a 

f" porfia, com que o batião ; até que a noticia o avisou da diversão, 
com que desembarcarão no referido sitio do Pao Amarello ; e 

t deixando guarnecida a Praça com algumas Ordenanças e com 
I os moradores, que julgou, mais promplos para a defensa das 

próprias casas, que para os progressos da campanha, marchou 
a encontrar os inimigos com um troço de exercito, que não 
passava de setecentos homens entre Portuguezes e Gentios, em 
que havia alguma Cavallaria; e posto que todos bisonhos, era 
numero sufficiente (amparado das brenhas, que pelo continente 
guarnecem toda a extensão daquella Praia, por onde marchavão 
formados em quatro batalhões os inimigos) a impedir-lhes o 
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passo; principalmente havendo elles de passar o rio Doce, tran
sito, em que nos ficavão de inferior partido. 

6 6 DãO os NOSSOS ALGUMAS CARGAS E HETIRãO-SE. — 

TOMãO os INIMIGOS A VILLA. Era grande a vantagem, que nos 
offerecião a occasião e o sitio, a não se esquecerem os mora
dores do valor Portuguez, trocando pelo seu receio a obediência 
dos seu Capitães, de sorte que passando os contrários quasi 
desordenados o rio, e dando-lhes os Portuguezes algumas car
gas, em que lhes matarão muita gente, sem proseguirem a 
defensa, se retirarão os nossos apoderados de um temor vil, que 
os fez antepor a vida á honra; e como todo o animo que perdião, 
ião ganhando os inimigos, lhes foi fácil caminharem para a 
Cidade de Olinda, onde entrão pela parte mais eminente delia 
em que está situado o Collegio dos Religiosos da Companhia de 
Jesus. 

6 7 AUSENTãO-SE os MORADORES DA VILLA DE OLINDA. — 

SACRILéGIOS E ESCâNDALOS QUE COMMETTEMOS HOLLANDEZES. 

Já na indistinta luz, confusa madrugada do infausto dia dezeseis 
de Fevereiro, se tinha ausentado a maior parte da gente, que 
ficara para defender a praça ; porque o débil sexo feminino,reti
rando-se para os mattos com copiosas lagrimas, levou apoz si os 
esposos, os filhos e os pais, arrebatados da corrente daquelle 
pranto, ou impellidos do seu amor, (que nesta occasião pareceo 
mais filho de Venus, que de Marte) conduzindo todos o mais pre
cioso, que possulão e poderão carregar ; causa, pela qual acha
rão os inimigos o sacco menos rico do que imaginavão, mas a 

. falta dos despojos vingarão em sacrilégios, profanando os Tem
plos e os Altares, brindando pelos Cálices sagrados e vestindo 
por ludibrio, as sagradas vestimentas Sacerdotaes. Com estes 
escândalos discorrião armados por todas as ruas, com jactancia 
vil de um triumpho, que alcançarão sem victoria e de uma Praça, 
que conquistarão sem resistência. 

6 8 PORTUGIIEZES QDE MORRERÃO POR VER PERDIDA A 

PáTRIA. Porém não faltarão alguns valerosos Portuguezes, que 
vendo perdida a Pátria, quizerão. sacrificar-lhe as vidas, sem 
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' esperança de lhe conseguir a liberdade, usando com ella de uma 
inútil piedade, e comsigo de um valor cego, que servio mais á 
desesperação, que ao remédio. Forão as aras destas oblações o 
adro da Santa Misericórdia e os muros dos Religiosos de S. 
Francisco ; nestes o Capitão André Pereira Themudo, naquelle 
o Capitão Salvador de Azevedo, juntando-se a um e outro mui
tos briosissimos Paizanos de juvenil idade, que em annos verdes 
souberão dar sazonados frutos do valor. 

69 Investirão com duas grandes mangas de inimigos em 
desigualissimo partido, sem outra esperança ou fim, mais que o 
de não quererem sobreviver á calamidade commum, e á ruina 
da Republica, abrindo com as espadas trânsitos ás vidas, e der
ramando a todas as .partes mortes; nas alheias souberão vender 
caras as próprias, e posto que desta resolução não resultasse 
outro beneficio, que o exemplo do amor da Pátria, pelo qual os 
levou a fama a viver na immortalidade, são as suas memórias 
ainda neste século, dignas de toda a duração, que pôde permittir 
o tempo. 

70 VãO OS INIMIGOS SOBRE O FORTE DE S. JORGE. — D E -

FENDE-O o CAPITãO ANTôNIO DE LIMA. Não podião os Hollan-

dezes tomar o Recife, sem ganhar o Forte de S. Jorge, que os 
havia de offender no passo : mandarão rendel-o por um grosso 
batalhão de dous mil Soldados, que marchando cubertos das 
sombras da noite, lhe puzerão escadas, lançando primeiro den
tro vários instrumentos de fogo ; porém o Capitão Antônio de 
Lima, que com pouco mais de trinta Soldados, em que se conta-
vão algumas pessoas nobilissimas, o defendia, de sorte recebeo 
aos inimigos, que os fez voltar rechaçados, deixando o seu Cabo 
e trezentos Soldados mortos, e ficando a campanha semeada de 
corpos e de mosquetes. 

71 Admirado o General Hollandez Theodoro de Wandem-
burg de tanta resistência em tão débil corpo, que apenas mos
trava capacidade para cincoenta pessoas (sem advertir, que aos 
corpos pequenos faz grandes o valor) ardendo em ira pela perda 
recebida do estrago feito nos seus Soldados, se resolveo depois 
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de alguns dias a ir em pessoa sitial-o com quatro mil Infantes e 
boa artilheria. Com este apparato militar sahio de Olinda em 
uma noite, e chegou ainda nas sombras delia a por-se defronte 
do dito Forte. 

7 2 A PEZAH DA SUA RESISTÊNCIA O RENDEM. Abr io t r i n -

cbeiras, plantou artilheria, batendo-o incessantemente pelo curso 
de cinco dias, nos quaes se defendeo Antônio de Lima com reso
lução verdadeiramente heróica, tanto maior, quanto não esperava' 
pela pouca gente com que se achava. Fez aviso a Mathias de 
Albuquerque, pedindo-lhe soccorro, mas não lho enviando, e sim 
colher o Capitão da sua reposta esperanças de o alcançar, capi
tulou com os inimigos, sahirem os Portuguazes livres ; condi
ção, a que faltarão os Hollandezes, querendo obrigal-os a jurar 
não tomarem armas contra Hollanda por tempo de seis mezes ; 
o que visto pelos nossos, renovarão o conflicto, em que ficaram 
todos prezos. 

7 3 ENTREGA-SE O FORTE DE iá. FRANCISCO. Rendido o 

Forte de 8. Jorge, se entregou logo o de 8. Francisco ; e mar
chou o Exercito inimigo o tomar o Recife, que desampararão 
os seus moradores, tendo-lhe primeiro feito as custosas exéquias 
de um poderoso incêndio, em que servirão ás chammas três mi
lhões em vários gêneros de cabedaes, pondo voluntariamente o 
fogo a suas casas, moveis e fazendas, para que ficasse menos 
importante o triumpho aos Hollandezes. 

7 4 Forão tão semelhantes as perdas da Bahia e de Pernam
buco, tão parecidos os infortúnios de Diogo de Mendonça e de 

k Mathias de Albuquerque, que nem das duas Praças se deve for
mar juizo desigual, nem dos dous Generaes fazer conceito diffe-
rente ; pois nellas não havião meios para a defensa, proporcio
nados á grandeza do perigo, e nelles não faltou o cuidado, que 
poude permittir a brevidade do tempo ; e assim, ou se deve em 
um e outro absolver o procedimento, ou condemnar em ambos 
a desgraça : porém se em algum poderá haver culpa, não ha 
duvida, que se attribuiria a Mathias de Albuquerque, porque 
tendo na defensa de Pernambuco mais occasiões, em que exer-
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cer o valor, se não empenhou em contrastar a fortuna; e esta 
não deu lugar a Diogo de Mendonça para larga opposição, pois 
o chegou logo ao preciso termo do rendimento, ou da desespe-, 
ração. 

7 5 FAZ O GOVERNADOR MATHIAS DE ALBUQUERQUE UMA 

FORTALEZA NA CAMPANHA PARA SE OPPOR AOS INIMIGOS. Imita

rão os moradores de Pernambuco aos da Bahia, assim no receio, 
com que deixarão a Praça aos inimigos sem a defender, como na 
resolução, com que se ajuntarão na campanha para se lhes 
oppor. O esforço da Nação/perturbado de repentinos accidentes, 
pode embaraçar-se por falta de disposições, mas o impulso cor-
reo logo para o seu natural effeito, a estímulos do brio e do 
valor. Agora se juntavão ao General Mathias de Albuquerque 
para a defensa da Pátria os mesmos, que se lhe tinhão apartado 
na invasão delia ; e por eleição de todos escolheo um sitio pro
porcionado a impedir aos Hollandezes o transito da Província, 
com progressos por terra, em o qual se fabricou logo uma 
Força, com algumas peças de artilheria e sufficiente numero de 
gente. 

76 Distava uma légua assim de Olinda, como do Recife 
(Povoações, de que estavão apoderados os inimigos) para lhes 
impedir a communicação de uma a outra pelo isthmo de areia, 
que por espaço de uma légua as aparta. Forão os nossos fazendo 
trincheiras e reductos, assistidos de gente menos em numero, 
que em valor, todos desejosos de fazer aquellas provas de 
animo, que não tinhão obrado, quando os inimigos lhes toma
rão as Praças. 

7 7 O ARRAIAL INTITULADO DO BOM JESUS. Vendo o Gene
ral HoUandez o estorvo, que lhe fazia a nossa Força do Arraial 
do Bom Jesus (que este sagrado titulo lhe deu Mathias de Albu
querque) e o damno, que dos outros reductos e trincheiras 
recebião os seus Soldados, matando-lhe muitos dos batalhões, 
com que sahião a faxinar, colher fruta e lenha, ou a passar de 
uma a outra Peovoação, achando menos quinhentos tantos 
Infantes, mortos em repetidas occasiões, e vendo-se quasi sitia-
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dos em Olinda e no Recife, por não poderem communicar-se 
por terra sem evidente destroço e perda da sua gente, tendo 
recebido de novo muita, vários petrechos e bastimentos em um 
soccorro, que poucos dias antes lhe chegara de HoIIanda, se 
resolveo Uvandemburg .a mandar contra o nosso Arraial dous 
mil Hollandezes, governados por um dos seus Coronéis de maior 
supposição. 

7 8 VãO SOBRE ELLES os INIMIGOS. — RETIRãO-SE DESTRO

çADOS E MORTOS. Sahirão de Olinda, e caminhando de noite, 
chegarão ao romper da manhão, cuja luz os descobrio ás nossas 
sentinelas, que dando aviso ao Arraial, sahirão delle e de todas 
as outras trincheiras e estâncias os nossos Soldados, conduzidos 
dos seus valerosos Cabos; e envestindo pela retaguarda e por 
ambos os lados, os fizerão voltar as costas destroçados e fugiti
vos, com grande perda de gente e maior de opinião, deixando 
com os mortos muitos despojos militares no campo, e sendo 
seguidos no alcance de alguns alentados Paizanos, com maravi
lhoso effeito. 

7 9 CHEGA AVISO A MADRID DA GUERRA DOS HOLLANDEZES 

EM PERNAMBUCO'. — MANDA EL-REI SOCCORO EM NOVE CARA-

VELLAS. Chegou a Madrid o aviso da perda de Olinda e do 
Recife, do poder com que estavão os Hollandezes sobre Pernam
buco e da opposição, que os Portuguezes lhe fazião na campa
nha : mandou logo El-Rei Catholico Filippe IV. ordem aos Gover
nadores do Reino, enviassem soccorros áquelles moradores, 
para impedirem os progressos dos inimigos. Preparâo-se em 
Lisboa promptamente nove caravellas, em que vierão quatro 
centos infantes, algumas munições e bastimentos. Sahirão umas 
com interpolação de dias a outras, mas todas chegarão breve
mente a Pernambuco: e tomando vários portos daquella Provín
cia, por diversos caminhos se foi ajuntar ao nosso Arraial esse 
soccorro. 

8 0 NELLE VAI PAULO DE PARADA. Trouxe entre os seus 
Capitães ao famoso Portuguez Paulo de Parada, o qual sahindo 
a singular desafio com um dos principaes Pernambucanos, ficou 

12 
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menos airoso, do que depois se mostrara em repetidas occasiões 
no serviço da Monarchia de Hespanha por muitas partes de 
Europa, occupando pelo seu valor e disposição grandíssimos 
postos, os quaes sendo dos maiores da milícia, ficarão ainda 
inferiores á sua fama, que eternizou o seu nome, para viver por 
memória na posteridade. 

81 VãO OSHOLLANDEZES A TOMAR A ILHA DE ITAMARACA.— 

SALTãO EM TERRA ; MAS SãO RESISTIDOS PELOS NOSSOS. — 

.DEIXãO LEVANTADA NA BARRA DA ILHA UMA FORTALEZA. Forão 

os Hollandezes com dous mil infantes e vinte náos sobre a Ilha 
de Itamaraca, que dá o nome a toda a sua Capitania (a qual 
deixámos já descripta na segunda parte desta Historia). Pelo 
espaço de mar, que cerca a Ilha para a parte da Villa de Guyana, 
tem duas barras; na mais capaz entrarão os inimigos, e saltando 
em terra para ganharem a Ilha, ao lograrem o sacco, forão 
valerosamente resistidos do Capitão mór Salvador Pinheiro, que 
animando aos poucos moradores delia, se lhes oppoz com maior 
resolução, que poder; e não conseguindo os nossos contrários 
um, nem outro intento, desaffogarão a ancia, que os levara 
áquella empreza com levantarem na barra uma Fortaleza, em 
que deixarão muita artilheria, Soldados e duas embarcações, 
voltando as náos desta expedição sem outro effeito para o 
Recife. 

82 PEDEM OS MORADORES DE PERNAMBUCO UMA ARMADA 

REAL COM o EXEMPLO DA BAHIA. Carecião os Pernambucanos 
de um soccorro mais poderoso, com que podessem de uma vez 
arrancar aquella perniciosa planta, que ia já estendendo as raizes, 
antes que as lançasse mais dilatadas e mais profundas : suppli-
carão a Castella por uma Real Armada, que os livrasse daquelle 
jugo HoUandez, que tão visinho e com tanto poder, lhes 
ameaçava maiores estragos : representarão, que unidas as 
Armadas Castelhana e Portugueza, como na restauração da 
Bahia, poderião lograr o mesmo triumpho, expulsando aos 
inimigos com o próprio succeíSo. Porém na Corte de Madrid se 
resolveo que a guerra de Pernambuco se fizesse lenta, sem se 
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ponderar o damno, que recebião aquelles Vassallos na dilação, . 
(débeis já as suas forças pelas continuas pelejas, que em numero 
tão inferior aos inimigos tinhão com elles incessantemente) 
sendo-lhes quasi impossivel podel-os resistir em tempo mais 
continuado. 

8 3 CONSEGUEM UM MODERADO SOCCORRO COM O CONDE DE 

BANHOLO CONDUZIDO PRIMEIRO A BAHIA POR D. ANTôNIO DE 

OQUENDO. Ouvião o Rei e os Ministros as. vozes, mas não diffe-
rião ás supplicas; porque estava destinada aquella nobilissima 
Província mais duração de calamidades para mais castigo, ou 
para maiar gloria dos Pernambucanos. Respondião os Ministros 
de Castella, que para tão grande expedição estava Hespanha 
exhausta de cabedaes e gente ; necessitadas naquella occasião as 
suas costas de serem assistidas das suas Armadas : e só lhes 
mandarão o soccorro, que o tempo lhes permettia, ordenado, 
que D. Antônio de Oquendo, que ia comboiar os galeões para as 
índias de Hespanha, chegasse á Bahia a informar-se do estado 
da guerra de Pernambuco, para dispor a fôrma em que se havião 
de encaminhar os soccorros, que trazia para aquella Capitania e 
para a da Paraíba. 

8 4 Constavão ambos de mil infantes entre Portuguezes, 
Hespanhoes e Italianos ; estes e os Hespanhoes governados por 
João Vicencio de S. Feliche, Conde de Banholo. Partio D. 
Antônio de Oquendo de Lisboa e chegou com viagem breve á 
Bahia, que ainda governa Diogo Luiz de Oliveira, com *quem 
consultou (segundo os avisos, que tinha do estado, em que se 
achava Pernambuco) o meio de introduzir os soccorros nas refe
ridas Praças. 

8 5 ANNO DE 1631. — CONTíNUOS SOCCORROS QUE DE H O L -

LANDA VINHãO AOS INIMIGOS. A ü R I ã O PATRY GENERAL DO 

MAR. — CHEGA A PERNAMBUCO E SAHE DO R E C I F E A ESPERAR 

A NOSSA ARMADA NA ALTURA DA BAHIA. Não cessava a Com

panhia Occidental de HoUanda em fazer para a conquista de 
Pernambuco novas despezas, •Segurando na repetição de umas. 
•os interesses de todas. Tinha enviado no principio deste anno 

•M 
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de mil seiscentos e trinta e um, algumas náos que no Recife 
desembarcarão dous mil infantes e muitos bastimentos ; e logo 
tendo noticia, que D. Antônio de Oquendo levava á Bahia o que 
se havia de enviar a Pernambuco, mandarão outra Armada, em 
que veio por General do mar Adrião Patry, cujo nome tinha.já 
grangeado attenções pela fama das suas victorias. Com a mesma 
presteza com que chegou, dispoz vir á altura da Bahia esperar 
que sahisse a nossa Armada, para se bater com ella, reforçando-
a com as melhorçs náos e a mais escolhida gente, que tinhão os 
Hollandezes no Recife; como devia eleger sahindo contra um 
tão grande Capitão, que ainda quando o não podesse vencer, lhe 
bastara a gloria de o intentar. 

86 QUALIDADES DE D. ANTôNIO DE OQUENDO. —SAHE DA 

BAHIA COM AS NáOS DE GUERRA E DE CARGA. Era D. Antônio 

de Oquendo grandissimo Soldado, o mais perito e valeroso 
Cabo, que em muitos séculos tere a milícia naval de Hespanha; 
contava os triumphos pelos conílictos, mostrando-se até aquelle 
tempo tão esforçado, como venturoso. Tinha feito alguma pre
cisa demora na Bahia pela causa, que deixanos referida e sahio 
delia, conduzindo sessenta embarcações, em que se contavão as 
vinte da sua Armada, vinte e oito, que ião para Portugal carre
gadas de assucar, e dos outros gêneros deste Paiz, e doze cara
velas, que levavão os soccorros para a Paraíba e Pernambuco, 
com o Conde de Banholo e Duarte de Albuquerque Coelho, que 
viera naquella Armada para passar a Capitania, de que era 
Donatário, a concorrer com a pessoa, e com o poder para a sua 
restauração, ou a ser companheiro da sua desgraça, posto que 
levasse a Pernambuco mais ostentações, que utilidades. 

87 PELEJãO AS DUAS ARMADAS. Dez dias depois de levar 
as âncoras do porto da Bahia a nossa Armada foi vista da inimi
ga, e descobrindo-se ambas, despuzerão á peleja, concorrendo o 
mar e o vento, com todas as disposições para o combate e ser
vindo ao estrago e ao triumpho de uma e outra Nação. Rara vez 

.concede o Oceano as suas cristalinas campanhas, para palanque 
de mais horrendo singular desafio entre duas náos e dous Gene-



LIVRO QUARTO 181 

raes ; porque avançando-se as duas contrarias Capitanias (com 
tal brevidade, que a artilheria dellas não teve tempo para mais 
operação, que a de uma carga) atracadas pelejavão, como em 
campo razo, peito a peito e braço a braço. 

8 8 DURA MUITAS HORAS O CONFLICTO. — VENCE A NOSSA 

ARMADA A ARMADA INIMIGA. Accessos no fogo da mosquetaria 
os troncos dos mastros, abrazadas as velas e as enxarcias, era 
tudo horror e tudo incêndio. A fortuna que havia sido parcial a 
ambos os Capitães em diversos conflictos, esteve neste, sete 
horas indifferente, sem resolver a qual delles se havia de incli
nar ; até que accendendo-se na cuberta da Capitania inimiga um 
fogo inextinguivel, que a ia consumindo, tratou a nossa de se 
desatracar; o que não conseguira, se uma das nossas náos não 
dera um cabo, com que se poude apartar do incêndio ateado na 
Capitania Hollandezá, de onde muitos inimigos fugindo ao fogo, 
salvarão na nossa as vidas a dispendio das liberdades, como 
alguns dos nossos Soldados fizerão também nas náos inimigas. 

8 9 DESESPERA DE SALVAR-SE o GENERAL HOLLANDEZ E 

SE LANçA AO MAR. O General Adrião Patry, que certo do seu in
evitável perigo, já se contentava com que a ruina da- Capitania 
Hollandezá acompanhasse a Hespanhola, vendo agora, que des-
atracara e que a sua ficara para perecer do incêndio, não procu
rando salvar-se da nossa, por não servir ao triumpho do nosso 
General, quiz ser singular na eleição da morte, acabando a vida 
a seu próprio voluntário impulso, antes que chegasse a perdel-a 
ao rigor das chammas, de que não podia livar-se, fazendo vai
dade de ter escolha na ultima desgraça, se lançou ao mar arma
do e envolto no Estandarte da sua Republica, a qual poderá 
levantar Estatuas á sua posteridade, posto que este seu famoso , 
Capitão, querendo poupar os mausoleos, escondesse no pro
fundo do Oceano o seu cadáver. 

90 REPARADAS AS NàOS DA NOSSA ARMADA PROSEGUEM AS 

SUAS VIAGENS. "— AS CARAVELAS DO SOCCORRO CHEGí0 A PER

NAMBUCO E DESBMBARCãO NA BARRA GRANDE. Nas outras náos 
de ambas as Armadas houverão iguaes destroços; a Almf-'; 
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rante contraria, rendendo a um dos nossos galeões, metteo a 
pique a nossa Almirante; os nossos navios fizerão o mesmo a 
três dos seus; e finalmente destroçados uns e outros, se retira
rão os inimigos. A nossa Armada se reparou dos damnos em 
três dias; e passados, navegou a Castelhana para as índias, as 
náos de carga para Portugal e as caravelas do soccorro para 
Pernambuco, onde desembarcarão em um porto, chamado a 
Barra Grande; e caminhando trinta léguas por fragosos trânsitos 
de terra, chegou o soccorro ao nosso Arraial do Bom Jesus, 
com grande contentamento do nosso Exercito. 

9 1 PõEM OS INIMIGOS FOGO á VILLA DE OLINDA. Tor

nando para o Recife as náos da Armada inimiga com a noticia 
da perda do seu General, quizerão os do Conselho vingar-lhe a 
morte com algum golpe, que nos fizesse mais sensível impres
são. Desampararão a Cidade de Olinda, porque tendo dividido 
entre ella e o Recife o seu poder, e não conseguindo dar-se as 
mãos sem perda de gente, julgarão aquella Praça de maior pre
juízo, que utilidade ás suas emprezas; e pondo-lhe o fogo, foi 
mais poderoso o incêndio para o consumir, que as lagrimas dos 
Paizanos e Catholicos para o apagar. Arderão os Sagrados Si
mulacros e as Aras naquelle fogo, que se não accendia em sacri
fícios, mas em sacrilégios. 

92 VãO SOBBE A PARAíBA.—TOMAO A FORTALEZA E DEPOIS 

SãO EXPULSOS DELLA. Enviarão os inimigos três mil homens em 
trinta náos, a ganhar a Capitania da Paraíba, cujo commercio e 
Fortaleza erão mui conducentes aos interesses dos seus cabe-
daes e ao progresso das suas conquistas. Governava aquella 
Província Antônio de Albuquerque e valeroramente a defendeo; 
mas carregando os inimigos para a dita Fortaleza, uma légua 
distante da Cidade, sahio della e com muito inferior numero de 
gente lhe fez muito damno em um porflado combate; porém não 
pode impedir-lhes o ganharem por então a Fortaleza, que depois 
de alguns mezes de sitio com os soccorros, que do nosso Arraial 
mandara Mathias de Albuquerque, os obrigámos a largal-a, e a 
retirarem-se. 
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9 3 V ã O SOBRE O RIO GRANDE E NãO OS DEIXãO ENTRAR NA-

QUELLA CAPITANIA. O MESMO SUCCEDE EN ITAMARACã E NO 

CABO DE SANTO AGOSTINHO. Recolhidos ao Recife, sahio outra 
Esquadra das suas náos sobre a Capitania do Rio Grande, que 
governava Cyprião Pitta Portocarreiro ; mas achando-o prevê-: 
nido com o soccorro, que lhe fora da Paraíba, não só defendeo 
a Praça, mas impedio aos inimigos o ingresso na campanha; 
porque mandando rebanhar algum gado, o não levarão, defendido 
pela nossa gente. Tornando ao Recife os Hollandezes, forão de 
novo á Ilha de Itamaracá e tiverão o próprio successo. Intenta
rão interprender o Cabo de 8 . Agostinho, a cujo porto (não infe
rior, antes melhor, que o do Recife) íão já acudindo com o 
nosso commercio as nossas embarcações. Governava os dous 
Reductos, que o Conde de Banholo alli tinha levantado, Bento 
Maciel Parente, o qual com a gente, com que se achava e com 
outra, que logo do nosso Arraial se lhe enviara, resistio e recha
çou aos inimigos, os quaes imaginando ser maior, o soccorro, 
que nos chegara, se retirarão confusa e appressadamente. 

9 4 SAHEM COM GRANDE PODER CONTRA o NOSSO ARRAIAL 

E SãO RECHAçADOS E MORTOS SENDO UM DELLES O SEU G E N E 

RAL. De novo determinarão assaltar com grande poder ao nosso 
Arraial; resolução, que executarão Quinta Feira Santa, dia em 
que elles sabião, que os Portuguezes estavão occupados nas Sa
gradas Ceremonias da nossa Igreja Catholica. Mas acudio Deos 
a castigar o sacrilégio, que naquella celebridade commettião 
contra a nossa Religião; porque dando-nos geral assalto os 
inimigos, forão desbaratados pelos nossos Capitães, e soldados, 
que no combate, e no alcance lhe matarão e ferirão muitos 
infantes, ficando na campanha morto o seu General Lourenço 
de Rimbach, successor no posto de Theodoro de Uvandemburg, 
que pouco antes tinha partido para Hollanda. 

9 5 P O D E R COM QUE SE ACHAVãO OS INIMIGOS PELOS SOC-

CORROS GRANDES QUE DE HOLLANDA LHES I ã O . — D E B I L I D A D E 

EM QUE SE VIãO OS PORTUGUEZES FALTOS DE GENTE E MANTI-

MENTOS. Porém crescendo continuamente no Recife aos inimigos, 
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os soccorros de Hollanda, e achando-se com sete mil homens 
de guerra, quando os Portuguezes apenas contavão mil e 
duzentos, divididos por tão differentes estâncias, acudindo a tão 
distantes partes, debilitados de tantas e tão continuas marchas e 
pelejas; abundantes os contrários dos muitos bastimentos e 
Tiveres, que da Europa lhes conduzião as suas náos, falto os 
nossos até do preciso alimento para sustentar as Tidas (porque 
os lavradores com a -visinhança do perigo, deixaTão a cultura 
dos campos) chegaTa a excessiTO preço algum gênero comestível, 
que se descubria, sendo ainda mais caro em apparecer, que em 
reputar. 

9 6 MANDA O NOSSO GENERAL FAZER UM PEDIDO PELOS 

MORADORES DE PERNAMBUCO. — ENCARREGA ESTA ORDEM A 

SEBASTIãO DA ROCHA PITTA. — ANNO DE 1632. — ZELO COM 

QUE A EXECUTA. Por esta causa experimentava uma geral ne
cessidade toda a nossa gente; e por acudir a tanta oppressão, 
resolveo o General Mathias de Alburquerque fazer um pedido 
por todos os moradores mais ricos de Pernambuco, arbitrando a 
quantia de quarenta mil reis por cada um, ou a irem residir no 
Arraial os que não quizessem contribuir com esta imposição; 
meio, que se julgou necessário para reparar em parte o mal, que 
se padecia. Encarregou esta ordem a Sebastião da Rocha Pitta, 
avô do Auclor, que no Arraial assistia com muita gente á sua 
custa, por ser uma das primeiras e mais poderosas pessoas de 
Pernambuco, que no serviço do Rei e da Pátria juntava.ao 
merecimento do Talor a despeza do cabedal. Na ordem, que lhe 
deu por escripto, a qual ainda hoje se conserva, e contém ter
mos e palavras mais decorosas das que costumão os Generaes 

Misar com os Vassallos, lhe concedeo poderes sobre todos os 
gEapitães mores, e Justiças daquelles districtos, dando-lhe tam
bém faculdade para a delegar nas pessoas, que elegesse por 
aquellas partes, a que a sua não pudesse ir. Do zelo e cuidado, 

3fedm que Sebastião da Rocha Pitta a soube executar, resultou 
grande utilidade ao nosso Arraial, porque forão muitos mora
dores assistir em o nosso Exercito; e os que se acharão impôs-
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sibilitados para o fazer, contribuirão com a imposição dos qua
renta mil reis, que dérão, uns em dinheiro, Outros em gado; 
com cujo soccorro pode respirar e sustentar-se algum tempo a 
nossa gente. 

97 ANNO DE 1633. Estavão decretados vinte e quatro annos 
de misérias na sujeição dos Hollandezes aos Pernambucanos, 
e a verem reduzidos a ruinas os faustos e cabedaes, com que 
servirão á vaidade, tão esquecidos da virtude, que ainda nos que 
parecião mais ajustados na vida, lhes era inseparável culpa a 
soberba; sendo agora castigados da altíssima Providencia, que 
dispoz serem tratados como escravos, os que tanta jactancia 
fazião de ser Senhores. Por esta causa permittio, que não che
gassem no termo do referido tempo a ter soccorros do seu Mo-
narcha, equivalentes a libertal-os do jugo estranho, e que até 
dos poucos que lhes enviara, lhes chegasse a menor parte; como 
neste anno de mil seiscentos e trinta e três aconteceo aos que 
conduzião Francisco de Soutomayor e Francisco de Vascon-
cellos da Cunha, de cujos navios, Soldados e bastimentos forão 
raros os que chegarão a juntar-se ao nosso exercito, reprezados 
e rotos os mais pelos inimigos; e pela mesma superior causa 
era já inútil a nossa constância. 

9 8 Exercia o posto de General dos Hollandezes Sigismundo 
Uvandescop, que succedera nelle a Lourenço de Rimbach, 
morto na campanha pelo nosso ferro, como temos mostrado. 
Era Sigismundo mais resoluto, ou mais venturoso, que o seu 
antecessor; e não perdendo tempo de mostrar a sua ousadia e 
tentar a sua fortuna, dispunha continuas expedições, encaminha
das a varias partes; e como por disposição Divina estavão deter-< 
minados os castigos de Pernambuco, de que erão segundai? 
causas e instrumentos os Hollandezes, não podia fazer o valor 
Portuguez resistência igual a uma empreza, em que não só 
parecia difflcil, mas quasi impossível a opposição. 

99 Forão ganhando os inimigos muitas Praças : tomarão a 
Capitania de Itamaracá ; largamos-Ihes a Villa de Igaraçú; tor
nando á Província do rio Grande, a ganharão e com o mesmo 
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curso de victorias senhorearão a Povoação do FonfáTno Cabo 
de Santo Agostinho e a Província da Paraíba; posto que em 
todas estas partes lhes pleiteou a posse a nossa constância, mais 
que o nosso poder, cnja debilidade cedeo á fortuna do vencedor; 
a quem não ajudou pouco a rebelião dos Gentios daquelles dis-
trictos, que tomarão a sua voz, exceptos os poucos fieis, que até 
a ultima desgraça seguirão as nossas armas. 

100 ANNO DE 1634. A um mesmo tempo disenharão os ini
migos duas emprezas, dividido o seu poder em duas partes, uma 
foi sobre o nosso Arraial do Bom Jesus e outra sobre a Forta
leza de Nazareth, no Cabo de Santo Agostinho. Pouco antes 
desta sua resolução, tinha Mathias de Albuquerque com o Conde 
de Banholo passado a Villa Formosa de Serinhem, por lhes 
parecer sitio mais proporcionado, que o do Arraial, para remet-
terem os soccorros, onde os pedisse a necessidade. Mandou os 
que pode ao Arraial e a Fortaleza de Nazareth, cujos defensores, 
depois de terem feito no curso de muitos mezes insignes actos 
de valor, incríveis provas de constância e padecido as maiores 
necessidades, faltando-lhes a esperança de outros soccorros, por 
terem já os inimigos tomado a todos o passo, se lhes renderão 
com honradíssimas condições. 

101 PASSA O CONDE DE BANHOLO A SEGUBAR A POHTO 

CALVO E LOGO O DESAMPARA E SE PASSA AS ALAGOAS ONDE SE 

LHE FOI JUNTAR MATHIAS DE ALBUQUERQUE. Ordenou logo 
Mathias de Albuquerque ao Conde de Banholo passasse a Porto 
Calvo, para segurar aquella Povoação, aonde se haviãode enca
minhar os inimigos. Chegou áquella villa o Conde, mas apenas 
desembarcarão nella os Hollandezes, a desamparou, passando á 
Povoação das Alagoas, onde se lhe foi juntar Mathias de Albu
querque com a relíquias do nosso Exercito, por seguir-lhe os 
passos, ou por entender, que na impossibilidade de resistir aos 
inimigos, não tinha em toda a Província de Pernambuco outro 
logar, em que se fortalecer. 

102 Juízo DAS ACçõES DO CONDE DE BANHOLO. Era a 

vontade do General Mathias de Albuquerque inseparável da do 
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Conde deTsanholo e parecia não ter operação própria, sendo as 
do Conde o objecto das queixas e murmurações communs, já lhe 
achacavão faltas de valor, já lhe arguião intelligencias com os 
inimigos ; e nestas imposturas padecia o seu credito, com a opi
nião de desleal, ainda maior infâmia, que a de cobarde ; e verda 
deiramente as suas acções derão matéria para estes discursos, 
pois não correspondeu em Pernambuco á fama do seu talento, 
nem á confiança, que se fez da sua pessoa para a defensa daquel-
las Províncias. 

103 Em todas as occasiões mais dispunha as retiradas, que 
os combates : seguido dos inimigos até a Província de Serzipe, 
munca lhes mostrou a cara. As palmas, que não soube merecer 
em Pernambuco, vinha alcançar na Bahia, onde inopinadamente 
(como em seu lugar diremos) defendeo a Praça do sitio que lhe 
poz o Conde de Nassau; e nesta occasião restaurou a reputação, 
que em tantas havia perdido : se foi fortuna, teve votos de esforço 
e de pratica militar, alcançando d'El-Rei Catholico, por este ser
viço, prêmios aventajados aos seus merecimentos. 

1 0 4 ANNO DE 1635. — CHBGA O NOSSO SOCCORRO COM O 

MESTRE DE CAMPO GENERAL D. Luiz BE ROXAS E BORJA. 

Chegou neste anno de mil seiscentos e trinta e cinco o nosso 
suspirado soccorro, mas tão desigual á esperança, e necessidade 
de Pernambuco, que fez mais lastimosa a sua ruina. Quando o 
cauterio não é poderoso a curar a chaga, só serve de aggravar a, 
ferida. Veio junto em duas Esquadras; uma Caslhelhana, gover
nada por D. Lope de Hozes, outra Portugueza, por D. Rodrigo 
Lobo. Avistarão ambas o Recife, e podendo ganhar aquella 
Praça de armas dos inimigos e tirar-lhes o único porto das 
suas Armadas, que não podião agora resistir á nossa, por 
não se achar com gente, dispersos e divididos os Hollandezes 
por tantos Presídios, quantas erão já as conquistas, que tinhão 
feito. 

105 Sendo -aconselhado D. Lope a esta entrepreza, a não 
quiz intentar, desculpando-se com a pressa, que o trazia a pôr 
na Bahia a Pedro da Silva (que vinha succeder a Diogo Luiz de 
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Oliveira) e voltar para as índias de Hespanha. Sem outro ope
ração entrarão as nossas nãos na barra das Alagoas, onde lan
çarão o soccorro, e a D. Luiz de Roxas e Borja, que ia succeder 
a Mathias de Albuquerque com o titulo de Mestre de Campo 
General do Marquez de Vallada, o qual ficara prevenindo maior 
poder em Hespanha, mas não chegou a passar ao Brasil. 

106 TOMA POSSE DO GOVERNO DA BAHIA O GENERAL 

PEDRO DA SILVA. Deixando nas Alagoas o soccorro, seguio a 
I nossa Armada a viagem da Bahia, de cujo Governo tomou posse 
o Capitão Geral Pedro da Silva. E promptas as náos das duas 

^Esquadras, partio D. Lope de Hozes a comboiar a Frota das 
índias a Hespanha, e D. Rodrigo Lobo se demorou alguns dias, 
para conduzir a da Bahia a Portugal. Sahio D. Lope, e a pouco 
tempo de navegação pelejou com oito náos Hollandezas, sem 
perda considerável de uma, nem de outra parte; posto que lhe 
foi preciso, para reparar os navios da sua Esquadra, tornar á 
Bahia, de onde brevemente sahirão ambas, tomando cada uma a 
derrota do seu Regimento. 

107 EMBARCA-SE Dioeo Luiz DE OLIVEIRA PARA PORTU

GAL. Em a nossa se embarcou Diogo Luiz de Oliveira, tendo 
procedido no Brasil com o valor e acerto, que sempre mostrara 
em outras partes da Monarchia em serviço d'El-Rei, que agora 
lhe decretara a empreza de expulsar os Hollandezes de Coração 
nas índias Occidentaes ; porque na grandeza dos Monarchas uns 
serviços são habilitações para outros, e na constância dos Heroes 
ficão sendo uns perigos prêmio de outros perigos. Nesta mesma 
occasiâo passou o General Mathias de Albuquerque ; e chegado 
a Portugal, passou a Madrid, de onde foi remettido prezo para o 
Castello de Lisboa. 

108 VAI O MESTRE DE CAMPO GENERAL A PORTO CALVO. 

— RETIRA-SE SIGISMüNDO PARA o RECIFE. Não descançavaD. 

Luiz de Roxas e Borja, novo Governador das nossas armas, no 
cuidado de as empregar com golpes, que vingassem os nossos 
estragos e augmentasse a sua gloria. Sabendo, que Sigismündo 
Uvandescop estava em Porto Calvo, determinou ir ganhar 
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aquella Villa; e deixando ao Conde de Banholo na das Alagoas, 
mandou adiante Manoel Dias de Andrada, (um dos seus Tenen
tes) com parle da Infanteria, seguindo-o com o resto do Exer
cito. Teve o General Hollandez anticipada noticia, e desampa
rando a Villa, se poz em salvo no Recife com seiscentos infantes. 
Entrarão em Porto Calvo os Portuguezes, que forâo adiante, e 
logo o Mestre de Campo General com toda a Infanteria, appli-
cando-se ao reparo das ruinas, que os inimigos tinhão feito 
assim na Igreja Matriz, como nas casas particulares, sump-
tuosos aposentos de nobillissimas Famílias, que desde a funda
ção da Província de Pernambuco tinhão feito assento naquelle 
districto. 

109 O CORONEL CHRISTOVãO ARQUIGHOFE VAI EM SOC-

CORRO DE SlGISMDNDO A PORTO CALVO. — TEM COM ELLE UM 

CHOQUE DOM LUIZ DE ROXAS. — DETERMINãO os NOSSOS 

CABOS QUE SE MANDE VIR A INFANTERIA DO PORTO CALVO. 

Tendo noticia o Coronel Christovão Arquichofe, que D. Lü^ i 
de Roxas fora a Porto Calvo contra Sigismundo, e ignorando 
que este se houvesse já ausentado, o foi soccorrer com mil e 
quinhentos homens, tirados das Fortificações da Peripoeira, que 
governava; de cujo movimento informado D. Luiz, sahio a 
encontral-o com inferior numero de gente, sem consultar aos 
Cabos, nem ter experiência do terreno. Teve com os inimigos 
um choque, que suspendeo a noite, ficando de uma, e outra 
parte muitos mortos e feridos, e em maior numero na dos con
trários ; mas passando as horas do somno em considerações o 
nosso Mestre de Campo General e os nossos Cabos, culpando 
estes o muito, que aquelle se empenhara, e ponderando o perigo, 
em que estavão com tão pouca gente, se determinou mandar vir 
do Porto Calvo, a que deixara naquella Povoação; estando o 
nosso Exercito em um posto eminente, onde seguro de ser aco-
mettido, a podia esperar. 

110 SEM EMBARGO DESTA RESOLUçãO os ACOMETTE D. 

LUIZ COM DESIGUAL PODER. — PERDE A BATALHA E A VIDA. — 

ANNO DE 1636. — Juízo SOBRE O SEU TALENTO. Porém não 
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pode o animo de D. Luiz de Roxas restringir-se aos termos da 
prudência; porque descubrindo de manhã aos inimigos, impel-
lido do natural furor, contra o que na noite antes se tinha deter

minado, os mandou avançar; e travando-se a peleja, depois de 
se pleitear por muitas horas entre ambas as partes a victoria, 
perdemos a batalha, e o nosso Mestre de Campo General ávida, 
mais inútil, que gloriosamente. Este fim teve D. Luiz de Roxas 
e Borja, cuja fama tinha já dado não pequeno brado e cujo 

' talento, benemérito de melhor fortuna, promettia maiores espe-
•renças. O seu valor testemunharão as campanhas de Plandres e 
das índias; ás suas veias dérão o sangue as esclarecidas Casas 
de Lerma e Gandia. É a sua memória credora de attenções; 
posto que não pôde acontecer a um Capitão maior desgraça, que 

Ifiear sendo exemplar de lastimas. 
111 RETIRãO-SE OS HOLLANDEZES PARA AS SUAS PORTI-

I F I C A Ç Õ E S DA P E R I P O E I R A . — VEM NOMEADO POR SEU SDCGES-

SOR o CONDE DE BANHOLO. — ENCAHREGA-SE DO GOVERNO 

COM GERAL SENTIMENTO DOS PORTUGUESES. Os Hollandezes, 

jjfcinda que vencedores, ficarão tão cortados do nosso ferro, que 
não ousarão em seguimento da victoria marchar para Porto 
Calvo ; mas cheios de pavor e espanto, deixando no campo mui
tos mortos, e levando innumeraveis feridos, se retirarão com o 
seu Coronel para sua Fortiflcação da Perjpoeira, de onde tinhão 
sahido. Abertas as vias da successão, que trouxera o Mestre de 
Campo General D. Luiz de Roxas e Borja, se achou nomeado 
para lhe succeder no cargo o Mestre de Campo João Ortiz, Hes-
panhol, mas fora morto algum tempo antes pelos inimigos nas 
Alagoas ; e no ultimo lugar o Conde de Banholo, com geral sen
timento dos Portuguezes. 

112 Por esta causa persüadião no Porto Calvo ao Tenente 
General Manoel Dias de Andrade, se encarregasse do Governo; 
« nas Alagoas rogavão o mesmo a Duarte de Albuquerque, que 
como Senhor de Pernambuco, ficara pela ausência de seu irmão 
Mathias de Albuquerque como governo político, por ordem d'El-
Rei naquella Província. Porém cada um destes Capitães agrade 
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cendo o rogo e estranhando o conselho, se conformarão em o 
desprezar, attentos á obediência da nomeação Real, cuja dispo
sição só devião seguir. 

113 PASSA A PORTO CALVO. — ANNO DE 1637. — CHEGA 

DE HOLLANDA AO. RECIFE JOÃO MAURÍCIO C O N D E DE N A S S A D 

B VAE CONTRA O DE BANHOLO A PORTO CALVO. Com O nOVO 

titulo e poder, o Conde de Banholo, juntando as relíquias do 
nosso Exercito, se dispunha a ficar nas Alagoas; mas persua
dido a ir ao Porto Calvo segurar no nosso dominio aquela Villa 
mais visinha á campanha, que dominavão os inimigos, passou a 
ella, onde residio, em quanto elles o não inquietarão; porém 
chegando ao Recife, no principio do anno de mil seiscentos e 
trinta e sete, João Maurício, Conde de Nassau, com o supremo 
Governo das armas de Hollanda no Brasil, e informado, que o 
Conde de Banholo existia no Porto Calvo, marchou a ganhar 
aquella Povoação. 

1 1 4 REúNE BANHOLO O CONSELHO E DISPõEM CONTRA O 

PARECER DE TODOS OS CABOS. — MANDA O SEU FATO PARAS AS 

ALAGOAS. Fez conselho o Banholo, e votando todos os Cabos^ 
que os nossos Soldados práticos no Paiz (em que os inimigos 
erão bisonhos) os esperassem entre os mattos, para lhes corta
rem os passos, principalmente em um espaço de cinco léguas de 
caminho alagadiço, que precisamente havião de passar, sendo 
fácil aos Portuguezes desbaratal-os nelle e impedir-lhes o tran
sito com tanta mais perda sua, que nossa, quanto era maior o 
seu poder, ao qual não podíamos oppor-nos em campanha raza; 
não se accommodando Banholo a este parecer, guarneceo a For
taleza, e dividio alguma Infanteria por vários postos; onde 
sendo tão pouca, era certa a perdição e quasi impossível a 
defensa; e elle se poz em um Reducto, que por mais distante, 
lhe pareceo mais seguro, de onde enviou todo o seu fato para 
as Alagoas, acção com que mostrara a fuga, que dispunha. 

1 1 5 E LOGO SE AUSENTA PARA ELLAS. DEFENDE-SE A 

FORTALEZA MUITOS DIAS E FALTANDO-LHE SOCCORRO SE 

ENTREGA. Defenderão-se na Povoação os Portuguezes sem 
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mais esperança, que a de venderem caras as vidas; e quando 
aguardavão algum soccorro, ou ordem do Conde de Banholo, 
souberão, que se tinha ausentado para as Alagoas, levando quasi 
por força a Duarte de Albuquerque e ao Tenente General Ma
noel Dias de Andrade, a fim de que o segurassem de algum 
tumulto da Infanteria, a qual ordenou que o seguisse, deixando 
desamparados os Cabos e soldados, que occupara nos postos da 
Villa e na defensa da Fortaleza. Retirarão-se os que poderão, 
não podendo obrar mais; e a Fortaleza se defendeo ainda muitos 
dias. 

116 VAE O CONDE DE NASSAU áS ALAGOAS EM SEGüI-

PMENTO DO DE BANHOLO E NA MESMA DILIGENCIA AO RIO DE 

S. FRANCISCO. — ENVIA ATRAZ DELLE SIGISMUNDO A SER-

ZIPE. Por não terem esperança do soccorro, capitularão a entrega 
com decorosas condições, que pontualmente lhe forão guardadas 

' pelo Conde de Nassau, o qual marchou para as Alagoas em 
seguimento do de Banholo, que apostado a fugir-lhe, se passou 
para o rio de S. Francisco, onde poderá mostrar-lhe o rosto, 
fazendo-se forte com a Infanteria, Cabos e moradores, que 
levara retirados, por ser summamente defensável aquelle dis-
tricto; mas seguido de Nassau, se passou com a mesma veloci
dade para a Cidade de 8. Christovão de Serzipe, onde sendo 
mandado desalojar por Sigismundo, o não quiz esperar o 
Banholo, a pezar da muita gente que levava, e com ella se poz 
em salvo na Bahia. 

117 IDéAS DO CONDE JOãO MAURíCIO DE NASSAU. O 

Conde de Nassau acabando em breve tempo uma Fortaleza, que 
levantou na barra da Villa do Penedo (ultimo limite da Pro
víncia de Pernambuco para a parte do Sul) voltou para o Recife, 
delineando novos progressos. Parecia-lhe, que á grandeza do 
seu nome e da sua fama, não bastava conservar e defender 
aquellas conquistas, se com maiores emprezas as não adiantava. 
Erão os seus pensamentos tão altos, como a sua Familia de 
grande hierarchia na Allemanha, onde fora Imperador seu 
Ascendente Adolpho, Conde de Nassau. So com a opulencia da 

i 
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Bahia se podião ajustar as medidas do seu animo, tão ambicioso 
da gloria de a conquistar, que apressando o tempo á execução, 
e applicando os meios e instrumentos para tão grande emprèza, 
sahio do Recife com quarenta náos e oito mil homens de mar e 
guerra. 

118 SAHIO DO RECIFE ENTROU PELA BARRA DA BAHIA 

'EM 14 DE ABRIL. — ANNO DE 1638. Trazia nellas os melhores 
Cabos e a Infanteria mais escolhida, que tinha a Companhia de 
Hollanda nas Praças, que nos tomarão; e de todas escolheo a 
milícia, de que fizera a maior confiança, para este empenho de 
tão relevantes conseqüências á sua fama, aos interesses da Com
panhia e dos Estados. Aos quatorze de Abril do anno de mil 
seiscentos e trinta e oito appareceo a sua Armada, e entrando 
pela barra da Bahia, penetrou toda sua enseada, fazendo vistoso 
alarde de bandeiras, flamulas e instrumentos bellicos, que causa
rão um formoso horror nos ânimos de todas as pessoas, que se 
achavão na Cidade. 

119 DISCURSOS E PREPARAçõES PARA A DEPENSA. — COM

PETêNCIA DO CONDE DE BANHOLO SOBRE JURISDICçõES DO 

POSTO. Diversos effeitos e discursos obrou nellas esta inopinada 
guerra; mas todos conformes e ordenados a segurança da Praça, 
para cuja defensa concorreo muito acharem-se na Bahia os 
Cabos, milícias e moradores retirados das Capitanias de Pernam
buco, que nesta occasiãovierão a ser o maior obstáculo ao Conde 
de Nassau, e então conheceo o erro, que commettera em as fazer 
retirar para esta Praça ao mesmo tempo, que se dispunha a con-
quistal-a; pois assistida de milícias e gente tão valorosa, que em 
tão varias partes com tanta constância, esforço e pratica militar 
lhe pleitearão a posse das suas conquistas, lhe fazia esta quasi 
impossível; causa, de que resultava muita confiança aos mora
dores e só receavão as tibiezas do Conde de Banholo, agora dis
farçadas com o pretexto da independência do seu cargo ao Gover
nador Geral Pedfo da Silva, por se achar com o mesmo poder 
de Mathias de Albuquerque e de D. Luiz de Roxas, nas matérias 
da guerra, isentos da jurisdicção do Capitão Geral do Estado. 

13 
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120 ENTREGA-LHE O GOVERNADOR PEDRO DA SILVA O GO

VERNO DA GUERRA E DA PRAçA. Porém o General Pedro da 
Silva, conhecendo, que de menores accidentes resulta a perdição 
dos desenhos, e que por competências de jurisdicções se perdem 
os Exércitos, cedendo em serviço do Rei e da Pátria o seu 
natural capricho e hereditário valor, herdado dos seus gloriosos 
Progenitores, (illustrissimos em Portugal pelo curso de muitos ' 
séculos) e não querendo ainda em prejuízo próprio pôr em con
tingências e embaraços a causa publica, cedeo a Banholo o go
verno da guerra e da Praça, e como um particular Soldado se 
dispoz á defensa delia. 

121 POR ESTA ACçãO LHE Dá EL-REI o TITULO DE CONDE 

DE S. LOURENçO QUE NãO ACEITA. Esta acção, em que a fineza 
da lealdade venceo em Pedro da Silva o vigor do esforço, (co-

• nhecido em muitas occasiões) foi nesta entre os militares e políti
cos avaliada com differente primor, do com que fora feita; por
que sempre na catastrophe dos juízos humanos prevalece a 
vaidade própria á utilidade commum e á conservação da Monar-
chia. Porém como os Príncipes tem por obrigação distinguir 
nos Vassalos os vicios e as virtudes, por esta o fez El-Rei Catho-
lico Conde de S. Lourenço; mas subindo a maiores quilates o 
brio de Pedro da Silva, não quiz aceitar a mercê, mostrando 
nesta independência mais acrisolada a sua fidelidade : depois 
houve effeito em seu genro Martim Affonso de Mello, casado 
com D. Magdalena da Silva, sua filha, em cuja excellentissima 
Casa permanece. 

122 DESEMBARCA o CONDE DE NASSAU E CAMINHA PARA A 

CIDADE TOMANDO ALGUNS FORTES. — AQUARTELA-SE MEIA 

LéGUA DA CIDADE. — DISPõE O CONDE DE BANHOLO A DEFENSA 

COM GRANDE VALOR E PRATICA MILITAR. Desembarcou o Conde 

de Nassau na praia de Tapagipe, mais de uma légua da Cidade; 
dispondo a forma de acometel-a, tomou o Porte de Monserrate e 
o de S. Bartholomeo, que por não se entender, que desembar
casse naquella parte, os não tínhamos guarnecidos. Aquarte-
lou-se no outeiro, chamado do Padre Ribeiro (Sacerdote do 
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habito de 8. Pedro, que dera o appellido áquella eminência e a 
uma das melhores fontes da Bahia, por haver tido uma Quinta 
naquelle sitio fronteiro á Cidade, em distancia de quasi meia 
légua.) Porém o Conde de Banholo, que com a superioridade 
vestira o poder, e a pelle de Leão deixando a de ovelha, tinha 
disposto a defensa com grandíssimo valor e pratica militar, tanto 
mais admirável, quanto nelle menos esperada. Havia mandado 
vários troços com os mais esforçados Capitães a hostilisar aos 
inimigos em diversos postos do caminho; o que obrarão com 
grande animo e fortuna, matando-lhe mais de seiscentos homens, 
antes de chegarem á referida eminência do Padre Ribeiro. 

123 FORTIFICA-SE COM A INEANTERIA NA TRINCHEIRA 

JUNTO Á IGREJA DE SANTO ANTôNIO. Marchou Banholo com a 

maior parte da Infanteria. Duarte de Albuquerque e o Governa
dor Pedro da Silva, que de todas as suas ordens era o executor 
mais intrépido e diligente. Aquartelou-se junto á Igreja de Santo 
Antônio (hoje Freguesia) em uma trincheira, que naquelle lugar 
mandara levantar*»-Governador e Capitão Geral Diogo Luiz de 
Oliveira; cujas ruinas reparou agora o Conde de Banholo com 
tal brevidade, que se achava já mais capaz de defensa. Era o sitio 
mais fronteiro e visinho aos inimigos, e nelle sé obrarão todas as 
facções e combates desta guerra, fazendo-se de uma e outra parte 
os maiores actos de valor : os inimigos, por conseguirem por 
aquella parte o transito para a Cidade ; e nós pelo defender. 

124 VáRIOS CONPLICTOS. — PEDE NASSAU SUSPENSãO DE 

ARMAS. Durou muitos dias a porfla : repetirão-se incessante
mente os combates; e ao mesmo tempo da Armada inimiga cho-
vião grossas bailas de artilheria na Cidade, com maior estrondo, 
que effeito, sendo nella o susto igual ao perigo, por verem a 
desesperação, com que o Conde de Nassau expunha os seus Sol
dados e Capitães a morrerem, ou a conseguirem a empreza, 
vindo com os nossos ás mãos todos os dias em conflictos, que 
parecião campaes batalhas. Mas desesperando da conquista, 
pedio, suspensão de armas por um dia, para sepultar os mortos, 
a qual lhe foi concedida. 



196 AMERICA PORTUGUEZA 

126 COM FALTA DE MUITA GENTE ENTRE MORTOS E FERI

DOS LEVANTA o CERCO E VOLTA PARA o RECIFE. Via menos os 

seus melhores Cabos e dous mil infantes, além de outro grande 
numero de feridos, na porfla de ganhar aquelle passo; e não se 
achando com poder, nem bastimentos para continuar mais tempo 
a guerra, furtivamente se embarcou com o resto do seu Exercito, 
deixando muitas peças de campanha, outras armas e alguns 
viveres, que logo recolherão os nossos Soldados. E detendo-se 
ainda a sua Armada na enseada da Bahia, desaffogou a sua 
pelas boccas de fogo da sua artilheria, com que bateo dous 
dias a Cidade, parecendo salvas da nossa victoria, mais que las
timas da sua quiexa; e com esta inútil demonstração voltarão 
para o Recife. Da nossa parte morrerão muitos Cabos, Officiaes 
e Soldados, cujas faltas nos flzerão mais caro o triumpho. 

126 RESOLVE-SE EL-REI DE HESPANHA A MANDAR UMA 

PODEROSA ARMADA. Derão em Castella maiores brados os inte
resses da Monarchia, que os clamores do Brasil, resolvendo-se 
agora El-Rei Catholico a attender ao que com melhor successo 
poderá ter cuidado antes; e determinou enviar uma Armada tão 
poderosa, que podesse prometter e segurar a restauração de 
Pernambuco, elegendo por General a D. Fernando Mascare-
nhas, Conde da Torre, que vinha por Governador e Capitão 
Geral do Brasil. Era o Conde de grande esphéra por nascimento, 
de muita supposição por valor e tão consummado em outras vir
tudes e na pratica militar, que da geral approvação, com que se 
recebeo a sua eleição para esta empreza, se esperava a feliz exe
cução delia. 

127 ANNO DE 1639.— CHEGA COM o SEU GENERAL O CONDE 

DA TORRE á BAHIA : TOMA POSSE DO GOVERNO GERAL DO 

ESTADO EM QUE VINHA PROVIDO. Partio de Lisboa em Outu
bro do anno de mil seiscentos e trinta e oito, com numerosa 
Armada Portugueza, da qual lhe morreo muita gente na altura 
de Cabo Verde, no tempo em que se deteve a esperar pela 
Castelhana, conforme* seu Regimento; a qual chegada, nave
garão ambas a Pernambuco. Avistarão em Janeiro do anno de 
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mil seiscentos e trinta e nove o Recife: e se tem por sem duvida 
se lhes rendera, pela pouca prevenção, com que naquella Praça 
se achavão os Hollandezes, extinctos e cortados da viagem e 
empreza da Bahia, se a nossa Armada fora sobre aquella Praça: 
porém trazendo o General ordem de vir para a Bahia, entrou 
nella e tomou posse do Governo geral do Brasil, succedendo ao 
Governador Geral Pedro da Silva. 

128 DEIXA NO GOVERNO DA BAHIA AO CONDE DE ÓBIDOS.— 

E PASSA Á EMPREZA DAS CONQUISTAS DE PERNAMBUCO. Tor

nando a por-se prestes a nossa Armada, sahio da Bahia, 
deixando o Conde da Torre entregue o Governo delia a D. Vasco 
Mascarenhas, Conde de Óbidos, depois governador das Armas 
do Alemtejo, Vice-Rei da índia, que logo veremos segundo 
Vice-Rei do Brasil. No largo tempo, que a Armada se demorou 
na Bahia, teve lugar o inimigo para se prevenir em Pernambuco, 
tendo-a visto passar o Cabo de Santo Agostinho. Lançou o 
Conde da Torre em o Porto dos Touros (algumas léguas apar
tado do Recife) mM e trezentos homens, ordenando-lhes fossem 
observando o lugar em que elle desembarcasse, para se lhe irem 
juntar. 

1 2 9 TORMENTA QUE PADECE E CORRENTES DAS A6UAS QUE 

o LEVãO Ás ÍNDIAS DE CASTEIXA. Porém á fatalidade dos 
Pernambucanos servindo também os elementos, se excitarão os 
ventos, e correrão as águas para o Sul com tal furor e violência, 
que não podendo as náos ter governo, posto que porfiadamente 
forcejarão contra o Ímpeto da tempestade e da corrente, forão 
compellidas a buscar as índias de Hespanha, ficando inúteis as 
despezas e o valor, e desvanecidas de todo as esperanças conce
bidas de tão grande poder. 

13Ò SUCCEDE AO CONDE DE ÓBIDOS O MARQUEZ DE MON-

TALVãO. — ANNO DE 1640. Os mil e trezentos homens, de que 
era Mestre de Campo Luiz Barbalho Bezerra, os quaes o Conde 
da Torre havia lançado no Porto dos Touros, superando inex
plicáveis difficuldades pelo curso e rodeios de mais de trezentas 
léguas, rompendo muitos quartéis dos inimigos, se puzerão em 
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salvo na Bahia, com admiração e gloria militar. Continuou o 
Governo geral do Brasil D. Vasco Mascarenhas, até Junho do 
anno de mil seiscentos e quarenta, em que lhe succedeo D. 
Jorge Mascarenhas; Marquez de Montalvão, primeiro Vice-Rei 
deste Estado. 
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Apparição e promessa de Deos nosso Senhor, ao nosso primeiro Rei 
D. Affonso Henriques. Feliz Acclamação do nosso Augusto Monarcha 
D. João IV. Fidelidade, amor e resolução, com que os Portuguezes o 
acclamarão por Rei, e se livrarão do injusto domínio Castelhano. Valor 
e fidelidade, com que lhe sustentarão a Coroa e defenderão a liberdade 
da Pátria. Promptddão, com que foi obedecido na America Portugueza. 
Injusta prizão do Vice-Rei Marquez de Montalvão na Bahia. Salvador 
Correira de Sá, Governador do Rio de Janeiro, o acclama naquella 
Praça e em todas as Capitanias do Sul. Previne-seEl-Rei para a defensa. 
Ajusta confederações com vários Príncipes. Manda a Tristão de Men
donça a Hollanda, que assenta liga e amizade com aquella Republica. 
Proseguem as suas hostilidades os Hollandezes, interpretando as capi
tulações ajustadas. Vem por Governador e Capitão Geral Antônio Telles 
da Silva. Nomea El Rei Príncipe do Brasil a seu Primogênito o Senhor 
D. Theodosio. Sua morte e Elogio. Começão os Pernambucanos a 
levantar-se contra os Hollandezes. 0 Capitão Geral com dissimulação . 
lhes envia alguns soccorros da Bahia. Vem Sigismundo contra ella. 
Toma a Ilha de Itaparica. Vão os nossos a expulsal-o com grande perda 
dos Portuguezes. Torna Sigismundo para o Recife, sitiado pelos Pernam
bucanos. Restauração de Pernambuco. Morte do Senhor Rei D João 
IV. Seu Elogio. 

1 ANNO DE 1640. Tinha chegado o venturoso prazo do feli
císsimo anno de mil seiscentos e quarenta, no ultimo mez, em 
que terminava o seu mysterioso circulo, ponto, em que acabavão 
as desgraças de Portugal e principiavão as suas felicidades; limite 
prescripto das profecias do nosso Encuberto ; termo dilatado, e 
appetecido das nossas esperanças; e tempo da segunda cláusula 
da promessa de Deos nosso Senhor, feita a El-Rei D. Affonso 
Henriques, de que a primeira fora a victoria, que nos deu no 
Campo de Ourique; fundamento, sobre que a Divina Magestade 
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quiz se firmasse a machina da Monarchia Portugueza, que em 
complemento da ultima parte do Seu Soberano Oráculo, ha 
de ser o único, permanente, e maior Império de todos os quatro 
tâo opulentos e inconstantes, que teve o mundo. 

2 APPARIçãO DE DEOS NOSSO SENHOR AO NOSSO PRIMEIRO 

REI D. AFFONSO HENRIQDES. E' bem authentica entre os Natu-
raes e recebida entre os Estrangeiros (posto que impugnada por 
alguns Castelhanos) aquella mysteriosa apparição de Christo 
Senhor Nosso ao primeiro Rei Lusitano D. Affonso Henriques, 
o qual na noite precedente ao dia, em que havia de dar no Campo 
de Ourique batalha a Ismael e a outros quatro Reis Mouros, 
triste e pensativo, por ver a gente Portugueza temerosa da mul
tidão barbara, pegando em uma Bíblia, que tinha na Tenda, e 
achando nella a victoria, que alcançou Gedeão com só trezentos 
Soldados, matando mais de cento e vinte mil Madianitas, pedio 
a Deos favor, por ser aquella guerra por seu amor empreendida, 
e contra os blasfemos do seu santo nome; e adormecendo sobre 
o livro, lhe appareceo em sonhos um Ancião, que lhe segurou 
venceria e destruiria aquelles Reis infleis, e que o mesmo Deos 
lhe appareceria ; e acordado pelo seo Camareiro, para dar audiên
cia a um velho, que o buscava, introduzido na Tenda, vio que 
era o mesmo, que lhe fallara no sonho. 

3 As próprias palavras, que nelle lhe tinha ouvido, lhe tor
nou o velho a ratificar, accrescentando outras muitas ; e que Deos 
lhe ordenava, que naquella mesma noite, quando ouvisse tocar a 
campainha da sua Ermida, (em que havia mais de sessenta annos 
habitava) sahisse sem companhia fóra do alojamento, porque lhe 
queria mostrara sua muita piedade. Ficando em oração o piedoso 
Príncipe e ouvindo o signal na segunda vela da noite, sahio fóra 
da Tenda e vio para a parte do Oriente um raio, que resplande
cendo pouco a pouco, foi formando uma Cruz mais que o Sol 
brilhante ; e nella se lhe mostrou o Senhor crucificado, a cuja 
Divina presença prostrado o Príncipe, largando a espada, o 
escudo, a capa e o calçado, derramando muitas lagrimas, lhe 
rogou pelos seus Vassallos ; e que se algum castigo lhe tinhão 
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merecido, o voltasse só contra elle, e que áquelles subditos ani
masse e ajudasse a vencer aos inimigos da sua Santa Fé, e se 
lembrasse não só dos seus Successores, mas de toda a gente de 
Portugal. 

4 PROMESSA DE DEUS NOSSO SENHOR. A esta deprecaçao 

por tão justas causas e com tantos suspiros feita, respondeo o 
Senhor, que da sua descendência e de Portugal se não apartaria 
sua misericórdia ; e que vinha animal-o naquelle conflicto, por 
estabelecer o seu Reino sobre firme pedra ; que aceitasse o titulo 
de Rei, que antes de entrar na batalha lhe offerecerião seus Vas-
sallos ; e que na sua descendência (attenuada na décima sexta 
geração) poria os olhos, porque nella e no seu Reino havia de 
estabelecer um Império, que levasse o seu nome ás partes mais 
distantes. 

B Em iguaes conflictos e em diversos actos, mostrou Deus 
Nosso Senhor prodigiosos signaes a vários Príncipes e Monar-
chas nos princípios, ou nos progressos dos seus Reinos ; mas a 
nenhum fez favor tão relevante, nem semelhante promessa. A 
Clodoveo, primeiro Rei de França, que recebeo a Fé Catholica, 
no acto do seu Baptismo mandou do Ceo o óleo, com que se 
havia de ungir; o Estandarte chamado Auriflama e as flores de 
Liz, de que elle e o Reino de França havião de usar por armas, 
deixando os cinco Sapos, que até alli se vião no seu Escudo; 
mas não lhe segurou a duração da sua descendia; e assim posto 
que permanece o Reino, acabou a sua linha, que era a Mero-
vinga, entrando a Carolina e depois a Capeta, que hoje domina. 

6 Ao grande Constantino, perto de Roma, indo contra o 
tyranno Maxencio, mostrou Deus uma Cruz no Ceo com as lettras: 
In hoc signo vinces, motivo da sua reducçâo á Fé Catholica; 
mas não lhe prometteo a permanência do Império, nem da sua 
geração, a qual acabou em seus filhos, mortos violenta e natu
ralmente ; e depois de outros Monarchas, padeceo o Império 
o domínio e jugo "do pérfido Juliano, que apostatou da nossa 
verdadeira Religião, em que se creara; e passando a vários 
Imperadores, veio finalmente a peder-se a Monarchia Romana. 
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7 E (dando aos Auctores Castelhanos o credito, que elles 
negão aos nossos) a Garcia, primeiro Rei de Navarra, estando 
também para dar batalha aos Mouros, mostrou Deus sobre um 
carvalho outra Cruz; mas não lhe insinuou perseverança da 
soberania, nem da sua prole; e assim vemos hoje aquelle Reino 
immerso e quasi esquecido entre os da Coroa de Castella, aonde 
passou não por successão, mas por conquista, alienado dos seus 
direitos Successores. 

8 Ao Catholico Tiberio, Imperador de Constantinopla, pas
seando no seu jardim, mostrou Deus sobre a terra outra Cruz, e 
por reverencia levantando-a daquelle indigno lugar, lhe appare-
cerão mais duas na mesma direitura e tirando-as todas, achou 
debaixo dellas um copioso thesouro, mas não vio cédula, nem 
ouvio voz, que lhe promettesse mais que o preço, que alli lhe 
dava: e assim o Império de Constantinopla foi passando a tyran-
nos e ultimamente se perdeo, indo ao poder do inimigo commum 
da Christandade. 

9 DESPREGA CHRISTO SENHOR NOSSO O BRAçO DIREITO DA 

CRDZ NO DIA DA ACCLAMAçãO. Porém a ElrRei D. Affonso 
Henriques appareceo e fallou; e no dia da Acclamação do Sere
níssimo Senhor Rei D. João IV. despregou o braço direito da 
Cruz, que precedia ao Arcebispo de Lisboa nos vivas de tão ap-
plaudida acção: e sd os que impugnarem aquella apparição, 
podem duvidar deste milagre, tendo um com outro tão prodigiosa 
congruência; e parecendo a empreza, que conseguirão os Lusi
tanos, obra só da mão omnipotente, pela debilidade de forças, 
em que se achava o Reino exhausto de gente, armas e cabedaes, 
com vexações da Nobreza, introducções de tributos, tyrannias 
de Ministros, derrogações de privilégios, faltas de juramentos e 
uma geral attenuação de todos os meios da defensa, para procla
mar liberdade. 

10 GENEROSA RESOLUçãO DOS PORTUGUEZES. — FELIZ 

ACCLAMAçãO DO SERENíSSIMO SENHOR REI D. JOãO IV. Porém, 

sendo já concluído o tempo das tribulações e sazonado o das fe
licidades, atropellando os Portuguezes os maiores receios, ven-
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cendo as mais fortes difflculdades, e tomando o pezo de uma 
guerra inevitável e visinha, por espaço de muitas legoas de fron
teira nas nossas melhores Províncias, tratarão de restituir ao 
Serenissimo Senhor Rei D. João IV a Monarchia, que com 
violência fora usurpada á sua Real Casa, acclamando-o por 
Rei de Portugal, com portentosa facilidade e geral applauso, 
em o primeiro do mez de Dezembro de mil seiscentos e quarenta, 
dia felicíssimo para toda a Nação Lusitana e o único, que no 
curso de sessenta annos poderão os Portuguezes contar com 
pedra branca, como os Romanos ; continuando-se-lhes desde 
então as antigas felicidades e tendo como foreiradas suas empre-
zas a fortuna. 

11 ACçõES HEBOICAS DOS PORTUGUEZES. Forão mostrando 
logo os successos ser mysterioso o impulso, pois em defensa do 
seu natural Monarcha e da sua Pátria, alcançarão os Lusitanos 
com menor poder os mais gloriosos triumphos, que vio Europa; 
vencendo em quasi vinte e oito annos de porfiada guerra, contra 
um dos maiores Monarchas do Mundo, cinco estupendas bata
lhas campaes, innumeraveis facções e encontros, que paredão 
geraes conflictos ; conseguindo em todos gloriosas victorias, 
colhendo ricos despojos e obrando aquellas heróicas acções, que 
no pregão da fama e na memória das gentes, com admiração 
dos séculos, hão de durar eternidades. 

12 ORIGEM DOS SEBASTIANISTAS. Este era o verdadeiro 
Sebastião, por quem tanto suspiravão os Portuguezes naantono-
mazia de Sebastianistas, disfarçando com a vinda de um Rei 
desapparecido, a anciã de outro Rei desejado. Com o nome se 
livrarão de parecer inconfidentes ao Monarcha estranho, e com a 
esperança conservavão a lealdade ao natural. Deste tão louvável, 
como secreto impulso se originarão depois os scismas de tantos 
públicos e enganados Sebastianistas; e se viverão, ou resuscita-
rão os primeiros fabricadores desta moeda, explicarião aos 
falsificadores dellã o intento, com que a flzerão correr. Porém 
aos que não souberão, nem sabem penetrar o segredo e fineza 
desta matéria, lhes basta para castigo o martyrio de uma 
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imprópria esperança, mais longa, que a vida e igual á duração 
do Mundo. 

13 DéCIMA SEXTA GERAçãO ATTENüADA. A décima sexta 

geração attenüada se vio, quando pela perda d'El-Rei D. Sebas
tião, décimo sexto Monarcha Lusitano, passou o Reino a domí
nio estrangeiro, atropellando o poder de Filippe II. Rei de Cas-
tella a justiça da Sereníssima Casa de Bragança, a quem tocava 
a successão pelo próprio direito, com que os Reis Castelhanos 
tinhão succedido em outros Reinos de Hespanha; e negavão a 
Portugal a mesma acção, que lhes deu a posse de outras Coroas; 
mas a nossa estava destinada ao oitavo Duque daquella Real 
Casa, e assim não teve effeito nos outros Sereníssimos Duques 
seus Antecessores, que sendo por muitas vezes estimulados a 
tomar o Septro, o não quizerão empunhar, deixando-o ao Suc-
cessor, a quem estava decretado. 

14 Já dominante o nosso Real Planeta Lusitano, começava 
a resplandecer o hemispherio Portuguez livre das sombras, com 
que sessenta annos o turbarão os vapores Castelhanos, que agora 
se desvanecerão em exhalações. Todos os Vassallos efferecião as 
vidas e as fazendas, para sustentar no Throno ao nosso Augusto 
Monarcha, generoso Restaurador, da nossa liberdade, que se 
dispunha para uma guerra infallivel e procurava alianças com 
as Potências de Europa, que o podessem ajudar. Era a contenda 
com um dos maiores Monarchas do Mundo ; e posto que grande 
e destimido o próprio esforço Lusitano, carecia para tão árduo 
empenho de favor alheio. Para a empreza de Medusa não bastou 
o valor de Perseo, foi necessário, que Pallás lhe emprestasse o 
Escudo. 

15 AJUSTA O SENHOR REI D. JOãO IV. LIGA COM VáRIOS 

PRíNCIPES. — MANDA THISTãO DE MENDONçA FURTADO A 

HOLLANDA. Procurou El-Rei por seus Embaixadores confede
rações, e soccorros de vários Príncipes e entre elles da Repu
blica de Hollanda, enviando com esta incumbência áquelles 
Estado a Tristão de Mendonça Furtado, que se houve com me
nos destreza, da que carecia a matéria; porque os Fidalgos Por-
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tuguezes naquelle tempo, por falta de occasiões, não se achavão 
práticos dos negócios políticos, empregando-os os Reis de Hes-
panha só n'aquelles em que gastavão os cabedaes e perdião as 
vidas; e alguns, de cujos talentos (totalmente rendidos á sua 
vontade, ou interessados no seu domínio) fiarão matérias de 
Estado, servirão á ruina da Pátria, vindo a perder nella, elles e 
os seus descendentes, as estimações e preeminencias, que não 
estabelecerão no Reino estranho. 

16 PERTENDE E L - R E I SE LHE RESTITUAO AS PRAçAS 

TOMADAS NA AMERICA E NA ÁSIA. Pertendia o Senhor Rei D. 
João IV. na alliança com os Hollandezes, restituissem á sua 
Coroa as Praças, que na índia e no Brasil havião tomado, fun
dando esta proposição assim no direito do Reino de primeiro 
possuidor, como porque separando-se do domínio de Castella, 
não devião elles ficar com as Praças, que não pertencião áquella 
Monarchia, cessando já a causa, pela qual se tinhão apoderado 
de tantas Província nas Conquistas de Portugal. Porém os 
Hollandezes attentos ás suas conveniências mais, que ao credito, 
que lhes dava a nossa amizade e confederação, souberão servir-
se deste accidente, não só a favor da segurança das suas Pro
víncias Unidas, na attenuação do Império Hespanhol, mas dos 
seus progressos nas novas emprezas da America e da Ásia. 

17 CAPíTULOS INDUSTRIOSOS DOS HOLLANDEZES. Julgavão, 

que o poder de Portugal não era equivalente para defender o 
Reino, e recuperar as suas Províncias Ultramarinas; e a resti
tuição destas lhes parecia instância aérea, ou vã. Assentarão 
confederação ampla no que tocava á defensa de Portugal e offensa 
de Castella; mas na tregoa de dez annos, com suspensão de 
armas nas Conquistas, ordenarão capítulos tão equívocos e 
industriosos (como aquelles, que logo havião de interpretar a 
favor dos seus progressos) de fôrma que deste ajuste resultavão 
eminentes damnos, que a debilidade do Reino fez então dissi
mular, vendo-se muitas vezes precisados os Príncipes a sofrer o 
que não podem remediar. 

18 NOVA QUE LHE CHEGA DA FELIZ ACGLAMAçãO DO S E -



206 AMERICA PORTUGUEZA 

NHOR REI D. JOãO. — DISPOSIçõES COM QUE O ACCLAMA POR 

REI NA BAHIA. Governava neste tempo a Bahia com título de 
Vice-Rei de todo o Estado, como temos escripto, D. Jorge Mas
carenhas, Marquez de Montalvão, o primeiro, que veio ao Brasil 
com esta preeminencia. Teve brevemente aviso da liberdade da 
Pátria, por uma pequena embarcação de Lisboa, cujo Mestre 
sahindo á terra, e mandando-a fazer ao mar, se encaminhou a 
Palácio, e com segredo, deu ao Marquez Vice-Rei a nova da feliz 
Acclamação e lhe entregou a carta, em que o Senhor Rei D. 
João IV. lhe ordenava o fizesse acclamar no Brasil. Recebeo 
uma e outra, com grande satisfação ; e mandando com toda a 
cautela chamar logo os Prelados das Religiões, a Nobreza e os 
principaes Cabos da milícia, lhes ordenou votasse cada um por 
escripto o seu parecer sobre a resolução, que se devia tomar 
naquella matéria. 

19 CELEBRA MOITAS FESTAS E ENVIA SED FILHO COM o 

PARABéM A EL-REI . — Achou em todos os maiores júbilos e 
applausos, e conformes com a sua vontade. Peitas algumas 
breves disposições na Manteria, sahio com os congregados e 
como Senado da Câmara acclamando ao Senhor D. JoãoIV.por 
Rei de Portugal, acompanhados do Povo com repetidos vivas e 
geraes demonstrações de alegria, acabando o acto na Cathedral 
com acção de graças. Fez logo o Marquez Vice-Rei aviso a todas 
as Províncias do Estado, ordenando aos seus Governadores, que 
obrassem o próprio. Celebrou alegres e luzidas festas, e enviou 
com toda a brevidade a seu filho D. Fernando Mascarenhas em 
um patacho para o Reino, com o parabém a El-Rei e a noticia 
do que a sua lealdade tinha executado na obediência de Sua 
Magestade. 

2 0 Todas as acções, que obrou o Marquez Vice-Rei, forão 
expressivas e demonstradoras do seu grande amor e fidelidade, 
excepto a primeira, que sendo mais política, podia parecer me
nos constante; porque pintando-se a obediência cega como a fé e 
achando-se o Marquez com o poder, parece não devia pôr em 
questão (naquelle congresso com a ceremonia dos votos) uma 
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matéria, de que resultava a maior gloria e os maiores interesses 
a Portugal : porém a sua correspondência com os subditos do 
Brasil era tão generosa, que lhes nâo quiz tirar a parte do mere
cimento, que podiâo ter na resolução, julgando por infallivel, 
que nenhum dos que congregou ao Paço, havia de faltar á leal
dade Portugueza, que tinha experimentado em todos; como 
aconteceo naquella occasião, com os applausos que nelles achou 
e demonstrações do maior contentamento, repetidos festejos, em 
que sempre o Marquez entrara com o maior empenho na vontade 
e na grandeza. 

21 CHEGA DE LISBOA o PADRE FRANCISCO DE VILHENA.— 

EXECUTA MAL A COMMISSãO QUE SE LHE DERA. Concluídas as 

disposições e factos referidos, chegou em uma caravela de Lis
boa o Padre Francisco de Vilhena, Religioso da Companhia de 
Jesus, que depois do primeiro aviso mandara El-Rei com outra 
condicional commissão, a que dera motivo o haverem-se ausen
tado para Castella dous filhos do Marquez Vice-Rei. Ordenara 
El-Rei ao Padre Francisco de Vilhena, que no caso que o 
Marquez o não tivesse acclamadcr, convocando no Senado da 
Câmara ao Bispo D. Pedro da Silva, ao Mestre de Campo Luiz 
Barbalho Bezerra e ao Provedor mor Lourenço de Brito Corrêa, 
lhes desse uma ordem, que trazia, para tomarem posse do Go
verno : porém este Religioso o não pareceo nesta occasião, pois 
achando obrada a acção com tanto applauso e socego, e não 
sendo necessária a ordem, que trouxera, (só para se usar delia 
em procedimento contrario ao que teve o Marquez) a entregou 
aos nomeados. 

22 ANNO DE 1641. — INJUSTA PRISãO DO MARQUEZ DE 

MONTALVãO. — Os GOVERNADORES O REMETTEM PREZO PARA 

o REINO. — EL-REI O SOLTA COM MUITAS HONRAS. Achando 

nelles a ordem Real menos prudência, que ambição, depuzerão 
do cargo ao Vice-Rei e tomarão posse do Governo, fazendo reti
rar o Marquez ao Collegio dos Padres da Companhia, onde lhe 
puzerão guardas, não em obséquio, mas como em prizão; e con
tinuando nas desattenções, lhe prenderão muitos criados e final-
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mente o remetterão em uma caravela para Lisboa, com desigual 
tratamento, do que se devia á sua grandeza e ao seu caracter. 
Mas chegando á Corte, informado Bl-Rei da sua lealdade e da 
pureza do seu procedimento, lhe fez muitas honras, occupando-
o no seu Real serviço, em relevantes lugares ; e mandou estra
nhar com palavras demonstradoras de sentimento ao Bispo a 
acção; e conduzir prezos ao Reino ao Mestre de Campo Luiz 
Barbalho Bezerra e a Lourenço de Brito Corrêa, pelos termos 
indignos, que havião usado como Vice-Rei. 

2 3 ACCLAMAçíO D'EL-REI NO RIO DE JANEIRO E EM TODAS 

AS SUAS CAPITANIAS.— OPüLENCIA COM QUE CRESCIA A REGIãO 

DO SUL. Por ordem e aviso, que enviara o Marquez Vice-Rei a 
Salvador Corrêa de Sá, Governador do Rio de Janeiro, tinha já 
feito acclamar ao Senhor D. João IV. por Rei naquella Provín
cia e em todas as outras do Sul, que livres dos inimigos do 
Norte, florescião e se fazião opulentas com as ruínas de Pernam
buco ; como costumão crescer umas Monarchias dos estragos, de 
outras. Para aquella Região corria agora todo o negocio, porque 
as perdas, que achavâo as embarcações na viagem das outras 
Provincias do Brasil, (ou possuídas, ou infestadas dos Hollan-
dezes) as encaminhavão para as do Rio de Janeiro, onde colhião 
os interesses sem susto dos perigos ; e crescião aquellas Povoa-
ções nas fabricas e cabedaes, que perdião as outras da nossa 
Portugueza America. 

2 4 AVISO QUE FAZ o MARQUEZ VICE-REI AO CONDE DE 

NASSAU. — FESTAS COM QUE EM PERNAMBUCO CELEBRA o 

CONDE A ACCLAMAçãO D'EL-REI. — PARABéNS QUE MANDA 

AO VICE-REI, PAR CUJA PRIZãO SE DERãO AOS TRêS GOVERNA

DORES. Por um Enviado mandou o Vice-Rei noticiar ao Conde 
de Nassau a Acclamação d'El-Rei e a paz, que tinha ajustado 
com a Republica de Hollanda, pedindo-lhe a observância delia 
no Brasil. Fez o Conde todas as demonstrações de alegria, cele
brando em Pernambuco custosas festas de cavallo, em que os 
Naturaes levão quasi todos os prêmios; porque além da perícia, 
que têm daquella arte, os animou então esta nova, fazendo-os 
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avantajar-se a todos os Estrangeiros, posto que destrissimos na 
cavallaria. Houve em todas as Capitanias de Pernambuco inex
plicável geral contentamento, nascido da fidelidade Portugueza 
e da esperança, de que a Monarchia com Rei natural lhes facili
taria os soccorros, com que podessem sacudir o jugo estranho. 
Nassau enviou á Bahia um dos do seu Conselho, a dar o para
bém de tão applaudida nova ao Marquez Vice-Rei, a tempo em 
que já se achava fora do Governo; e fez esta ceremonia com os 
três Governadores, juntando aos parabéns da Acclamação d'El-
Rei, os da sua intrancia no Governo. 

2 5 Sobre a tregoa responderão, que se ajustaria á satisfação 
de ambas as partes, pedindo mandassem recolher os Soldados 
foragidos da Bahia, que andavâo fazendo em Pernambuco hosti
lidades, sem distinção de Naturaes e Estrangeiros. Passarão os 
Governadores ordens para que se rocolhessem, com apparente 
promessa de perdão dos seus insultos. Tinhão sido enviados pelo 
Marquez Vice-Rei, fingindo-se rebellados para o próprio facto, 
que yalerosa e fielmente obrarão, queimando naquelle Paiz 
por varias partes todos os canaviaes, de que resultará grandís
sima perda aos Hollandezes; pois lhes vierão a faltar os lucros 
das safras daquelles annos. 

26 NãO AJUSTãO TREGOAS, B Só UM COMMERCIO úTIL AOS 

SEUS INTERESSES. OS três Governadores lhes enviarão um Cabo 
de supposição por Embaixador, acompanhado de um Jurista, 
para dispor algum ponto de direito na tregoa, se necessário 
fosse. Porém os Hollandezes, vendo-se livres dos Soldados vo
lantes Portuguezes, que tanto damno lhes fazião, faltarão ao pro-
mettido assentando um commercio entre ambas as Nações, do 
qual só a elles vinhão a resultar os interesses ; mas sobre a sus
pensão das armas responderão ser matéria, que não podião 
assentar sem ordem de Hollanda. Tiverão as rédeas do Governo 
os três Governadores dezeseis mezes, desde Abril de mil seis-
centos e quarenta" e um até Agosto de mil seiscentos e quarenta 
e dous. 

27 VEM POR GOVERNADOB E CAPITãO GERAL DO BRASIL 

14 
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ANTôNIO TELLES DA SILVA. — ANNO DE 1642. — ESCREVE E L -

REI AO SENADO DACAMABA DA BAHIA QUE SE ENCARREGUE DA 

PAGA DA INFANTERIA DA PRAçA. Neste anno lhes veio succeder 
por, Governador e Capitão Geral do Brasil Antônio Telles da 
Silva. No principio do seu Governo escrevera El-Rei aonobilis-
simo Senado da Câmara da Bahia, ser preciso sustentar nella 
um corpo de Infanteria, competente á sua defensa, arriscada com 
a visinhança dos Hollandezes, poderosos pela conquista das Pra 
ças, de que já se achavão Senhores nas Províncias de Pernam
buco e anciosos de conquistarem a Oabeça do Estado, como 
uma vez fizerão e outra intentarão; e que achando-se as suas 
Reaes rendas pouco possantes para tantas despezas, lhe encom-
mendava, quizesse tomar por sua conta a paga dos Soldados e 
Cabos da milicia, fazendo para esta satisfação imposições nos 
gêneros, que lhe parecesse. Os Vereadores, que estavão exer
cendo estes lugares naquelle anno, convocarão á Casa da Câmara 
(segundo o estylo em matérias semelhantes) aos homens da Go
vernança e ao Povo, com cujo consentimento se havia de tomar 
a resolução, por ser matéria de imposições dos gêneros, a que 
sempre repugna o Povo. 

28 GERAL CONTENTAMENTO, COM QUE ACEITãO ESTE EN

CARGO. Proposta a carta e ordem d'El-Rei, pelos júbilos, que 
receberão da sua feliz Acclamação e com o zelo, que sempre 
tiverão do serviço do seu Monarcha e da sua Pátria, aceitarão 
este encargo com expressão que o tomavão, em quanto durasse 
a oppressão do Reino e do Estado; mas que anchando-o (no 
curso do tempo) os seus successores pezado, e entendessem ser 
em prejuízo da auctoridade do Senado, ou insoportavel por 
algum accidente, se poderião eximir delle, tornando á Real fa
zenda os effeitos, que se houvessem arbitrado para a satisfação 
de Infanteria; e resolverão, que estes se tirassem dos vinhos, 
águas ardentes do Reino, das bebidas da terra, das marcas das 
caixas e feixos de assucar, dos rolos de tabaco e do sal, imposi
ções, que se rematarão por contratos, a que applicou El-Rei tam
bém a terça, que tem nas rendas do Conselho. 
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2 9 CAUSAS PORQUE DEPOIS DE MUITOS ANNOS O RECLAMA

RãO. Porém passados largos annos, em que com grande trabalho 
fazia o Senado da Câmara este serviço, lhe cresceo o gravamen 
com os soldos dobrados aos Mestres de Campo, com engenhei
ros, novos offlciaes e reformações de outros, continuo cuidado 
no beneficio das casas dos Quartéis, repetidas ordens dos Gene-
raes, importunas supplicas dos Cabos e injustas queixas dos 
Soldados por qualquer breve dilação das mostras, havendo-se 
experimentado perdas, por quebrarem alguns contratadores, e 
as execuções (pelos termos de justiça nos bens dos seus fiadores) 
não poderem ser tão promptas, como a paga da Infanteria; cau
sas, pelas quaes representarão, no anno de mil setecentos e doze, 
ao Sereníssimo Senhor Rei D. João V. que Deus guarde, os 
Vereadores, que então servião, a condição, com que os seus 
antecessores tinhão aceitado este encargo, pedindo-lhe os exo
nerasse delle, por lhes ser este trabalho já não sò intolerável, 
mas invencível. 

3 0 ACEITAçãO QUE LHE FAZ SUA MAGESTADE QUE DEOS 

GUARDE. — PASSA ESTA OBRIGAçãO COM OS CONTRACTOS k 

FAZENDA R E A L . Mostrarão, que arrecadando-se as rendas destes 
contratos pela Védoria Geral, serião mais promptas as cobranças, 
mais abonados os fiadores delles, pois pela mudança annual dos 
Offlciaes da Câmara, ou se não tomavão os que convinhão para 
a segurança dellas, ou se dilatava a satisfação das dividas atra-
zadas por conveniências particulares; e que em se cobrarem 
pela Védoria, se escusava o grosso ordenado de um Tesoureiro, 
que fazia o Senado para estes effeitos, e outras despezas de 
alguns Offlciaes. A tão justificadas rasões foi servido attender 
El-Rei nosso Senhor, ordenando no anno seguinte de mil sete
centos e treze, que a paga da Infanteria corresse pela Védoria 
Geral, e que a ella passassem os referidos contratos, como ao 
presente se pratica. 

3 1 TOMãO os INIMIGOS A CIDADE DE SERZIPE D ' E L - R E I . 

Procedendo os Hollandezes na sinistra interpretação das suas 
capitulações, forão proseguindo as suas conquistas nas nossas 
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Praças Ultramarinas. Mandarão do Porto do P.ecife quatro 
náos, a tomar a Cidade de 8. Christovão na Capitania de Ser-
zipe, que pelo Sul é confmante á Bahia e pelo Norte ao rio de 8. 
Francisco e Pernambuco, de onde dista setenta legoas. Appare-
cerão com senhas de paz as náos inimigas, e entrando hostil
mente a Cidade, a saquearão e despojarão aos seus moradores 
das suas riquezas e das suas propriedades, que senhorearão em 
breve espaço com a Cidade, insinuando-lhes em seu damno as 
desgraças, de que é causa a falta de cautelae de valor ,que pode
rão ter aprendido com a experiência de haverem sido alguns 
annos antes expulsos pelos próprios inimigos, que por terra 
seguindo ao Conde de Banholo, se havião apoderado da Cidade, 
abrazando-a com todos os Engenhos daquella Capitania por 
então a não presidiarão. 

32 FAZEM O MESMO á ILHA DO MARANHãO. Enviarão uma 

Armada de dezoito náos, com dous mil homens, entregue a João 
Cornelles, a tomar a Ilha do Maranhão. Chegarão a ella os ini
migos e lançando gente em terra, sem obstáculo das muitas 
bailas, que lhes despedião da Fortaleza, caminharão para a Ci
dade, a qual desempararão logo os moradores; e o Governador, 
que era Bento Maciel Parente, se metteo na Fortaleza com 
oitenta Soldados, os quaes não bastarão a defendel-a, pois mar
chando a por-lhe sitio os Hollandezes, lha rendeo com discre-
dito do valor, e das armas Portuguezas, que sem exercício 
naquelles moradores, e naquelle Capitão, facilitarão aos inimi
gos uma victoria mais útil que gloriosa. 

3 3 ANNO DE 1643. — CONQUISTãO O REINO DE ANGOLA. — 

AüSENTANDO-SE OS MORADORES DA CLDADE SE ACHA O G E N E 

RAL PEDRO CéSAR DE MENEZES SEM GENTE COM QUE LHE 

RESISTIR. Outra Esquadra de navios, (maior em numero e com 
muitos mais infantes) de que era General aquelle grande 
Corsário, que chamarão Pé de Pao, enviarão a tomar a Cidade 
de S. Paulo, Cabeça do Reino de Angola, na costa de Guiné, 
oito grãos ao Sul, descoberto no anno de mil quatrocentos e 
oitenta e cinco por Diogo Cam, conquistado e povoado por 
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ordem d'El-Rei D. João II. Governava aquelle Reino o General 
Pedro César de Menezes, o qual vendo-se falto da assistência 
dos moradores, que cega e arrebatadamente se ausentarão, e dos 
outros meios de poder resistir a uma tão poderosa Armada em 
vasos e gente, mandando aos Capitães e Soldados pagos, a praia 
impedirem o desembarque aos inimigos, e outro Capitão com 
sessenta homens á Fortaleza da Cruz, para a defenderem, não 
poderão contrastar a força dos Hollandezes, em tanta vantagem 
superiores. Tomarão a Cidade e a Fortaleza; e o General Pedro 
César de Menezes se retirou a um sitio, meia legoa distante, 
para juntar os soccorros do Paiz e impedir aos inimigos os 
progressos por terra nos outros Presídios daquelle Reino. 

3 4 POE-SE A SALVO PEDRO CéSAR DE MENEZES EM MAçAN-

OANO. Porém o favor, com que a fortuna assistia propicia aos 
Hollandezes em successivo curso de victorias, fazia invencíveis 
as suas armas ; não podendo contrastal-as o General Pedro 
César de Menezes, depois de apurar todo o esforço em lhes resis
tir, o fizerão retirar ao interior do continente, aonde o seguirão; 
e conquistando todos aquelles Presídios, o prenderão, por lhe 
faltar gente para se defender como esforçadissimo Cabo, que 
em Flandres exercera generosamente o posto de Capitão de 
Cavallos, mostrando o valor, que herdara de seus progenitores, 
illustrissimos em Portugal. Da prizão em que ficara, teve indus
tria e resolução para se pôr em salvo em Maçangano. 

3 5 TOMãO os INIMIGOS A ILHA DE S. THOMé. De Angola 

despedio o Pé de Pao treze navios entregues a Andrazon para 
conquistar a'Ilhade 8. Thomé, que jaz toda fora da Equinoxial 
para o Norte e não atravessada delia, como a demarcarão os 
antigos Cosmographos. Foi descoberta por Fernão Gomes; 
mandada conquistar e povoar por El-Rei D. João II. Chegarão 
a ella brevemente os inimigos, e posto que o Governador Manoel 
Pereira fez algumas prevenções para a defensa e metteo na For
taleza bastimentos importantes a resistir um largo sitio, os 
moradores passarão logo o seu falto e as suas pessoas da Ilha 
para o continente ; e o Governador timido de algumas bombas, 
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que os Hollandezes lançarão dentro da Fortaleza, lha entregou. 
Ficando Senhores de toda a Ilha, concederão ao Governador 
licença para passar a Portugal, onde sendo justamente punido, 
acabou a vida na prizão, em castigo do pouco vdlor, com que 
se houvera naquella acção, em' que poderá grangear muita 
gloria, não lhe faltando meios de a conseguir e de se defender. 

3 6 FAZEM O MESMO A CIDADE E CASTELãO DE S. JORCE DA 

MINA. Tinhão já com dez nãos e mil e quinhentos homens, de 
que era Cabo João Coino, tomado em Guiné a nossa Povoação 
da Mina, cuja costa descobrirão João de Santarém e João de 
Escobar; a qual lograva privilegio de Cidade, concedido pelo 
referido Rei D. João II. que a mandou fundar, e ediflcar o Castello 
de S. Jorge, importantíssimo pela grandeza e pelo commercio 
do ouro, e mais que tudo, por haver sido o seu Governo único 
prêmio das acções (nunca assaz encarecidas, nem cabalmente 
louvadas) do grande Duarte Pacheco Pereira, que nos primeiros 
annos das nossas emprezas na Ásia obrara, livrando a El-Rei 
de Cochim nosso alliado do apertado sitio, que em ódio da nossa 
amisade por mar e por terra lhe puzerão os mais poderosos 
Reis da índia. 

37 Acharão os inimigos tão desprevenida e descuidada a 
nossa gente, que facilmente ganharão o Forte e a Cidade; por
que o Capitão e os moradores tratavâo menos das armas, que 
do negocio; e superando a ambição ao valor, vierão a perder 
tudo. Este facto, posto que aconteceo no anno de mil seiscentos 
e trinta e sete, o reservamos para este lugar, por juntar nelle 
todas as conquistas, que os inimigos nos fizerâo na costa de 
África. 

38 MOTIVOS QUE TEVE O CONDE DE NASSAD PARA DEIXAR 

o GOVERNO. —EMBARCA-SE PARA HOLLANDA. Pouco satisfeitos 

os Deputados da Companhia Occidental de Hollanda do procedi
mento do Conde de Nassau em Pernambuco, (posto que tinha 
mais de generoso, que de absoluto) entendendo, que das extor
sões e injustiças lhes crescião a elles os interesses, sentião, que 
o Conde tratasse com affabilidade e observância, das leis aos 
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moradores e naturaes daquellas Capitanias: por esta causa o 
quizerSo desgostar antes de o chegarem a remover, coarctando-
lhe a jurisdicção e o soldo ; mas o Conde, que na grandeza de 
Príncipe via as excessivas distancias., que havia do seu estado e 
nascimento, á fortuna e condição daquelles ânimos ambiciosos 
e grosseiros, entregando o Governo aos do Conselho do Recife, 
depois de o haver exercido prospera e heroicamente seis annos, 
se embarcou para Hollanda no de mil seiscentos e quarenta 
e três, lançando a offensa mais á parte do desprezo que da 
vingança. 

3 9 CRESCEM COM A SUA AUSêNCIA OS MALES AOS PERNAM

BUCANOS. Com a sua ausência faltou aquelles moradores a 
humanidade do trato, que lhes mostrava, procurando adminis-
tral-os em justiça, único alivio de tantas misérias, que com a 
sua falta ainda se fizerão maiores; porque os Hollandezes (livres 
do obstáculo, que no Conde achavão os seus insultos) brotarão 
furiosos, como rios, quando das reprezas se soltão as suas cor
rentes, e inundarão de escândalos, e roubos de de todos os dilic-
tos aquellas lastimadas Províncias. 

4 0 RESOLVEM-SE A COMPRAR A LIBERDADE A PREçO DAS 

VIDAS. — JOãO FERNANDES VIEIRA PRIMEIRO MóVEL DESTA 

EMPREZA. Porém esta mesma torrente de hostilidades successi-
vas, veio a causar aos seus Auctores a sua ruína e a da sua Com
panhia ; e estes próprios continuados males forâo o motivo da 
saúde de Pernambuco ; porque não podendo já os seus habita-
dores tolerar o nimio rigor de uma sujeição, onde o domínio se 
transformava em tyrannia.re solverão compr&r a liberdade a preço 
da vida, conjurando-se a morrer, ou a conseguil-a. Foi principal 
motor desta acção, nunca assaz encarecida nem louvada, João 
Fernandes Vieira, famoso pelo valor que mostrou, pelos cabe-
daes que possino, pelos cargos que exerceo e pela gloria que 
alcançou, de Proclamador da liberdade de Pernambuco e de 
todas as suas Províncias. 

4 1 QUALIDADES DE JOãO FERNANDES VIEIRA. Era natural 

da Ilha da Madeira, de nobre origem ; viera a Pernambuco de 
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muito poucos annos, e se achara nos primeiros conílictos daquella 
guerra, onde o seu conselho fora sempre dos mais honrados ; 
teve a fortuna igual ao animo, e crescendo em cabedaes, veio a 
fazer-se opulento; tinha por esposa uma das mais aparentadas 
mulheres daquelles districtos. E convidando com esta empreza 
secretamente por si e pelos parentes da consorte, a todas as 
principaes pessoas daquellas Capitanias, a abraçarão com sum-
mo empenho, resolvendo uniformemente porem-se em cam
panha, e convindo em que João Fernandes Vieira, como primeiro 
movei da acção, fosse o Governador da Guerra, jurando obede-
cel-o e executar todas as suas ordens. 

4 2 DISPõEM COM os MORADORES A RESTAURAçãO DE PER

NAMBUCO. — ANNO DE 1644. — D á CONTA AO GOVERNADOR E 

CAPITãO GERAL DO BRASIL. Com esta determinação elegeo o 
novo Governador os Cabos, segundo a experiência, que tinha 
dos sujeitos; e todos com as suas nomeações e incumbências 
tornarão para os seus domicílios a juntar armas, bastimentos e 
tudo o que havia de ser preciso para a empreza, supposta a 
debilidade e attenuaçâo, em que se achavão todos os Paizanos e 
moradores. O tempo offerecia opportuna occasião, porque com 

|#ausencia do Conde de Nassau, attentos os Hollandezes ao des-
jteanço e ao interesse, tinhão mal guardadas as suas Fortalezas, 
wpm pouca vigilância os seus Presídios, diminuta a sua Infante-
ria. De tudo deu conta. João Fernandes Vieira ao Governador e 
Capitão Geral do Estado do Brasil, Antônio Telles da Silva, 

Ppedindo-lhe quizesse amparar aquella causa e enviar-lhes algum 
fsoccorro, para restaurarem aquellas Praças, que já tinhão legi
timo e natural Monarcha no Sereníssimo Senhor D. João IV. 
Rei de Portugal. 

4 3 Representava a Antônio Telles, que El-Rei, de animo 
tão augusto e pio, posto que ajustara pazes com a Republica de 
Hollanda, não havia de desamparar aos Vassallos de Pernam
buco, deixando-os em um captiveiro de Hereges, cujo dominio 
se não restringia aos termos da humanidade, transcendendo os 
da fereza, a que devia acudir, não só como natural Senhor, mas 
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como Príncipe Catholico, pelo prejuízo, que podia resultar a 
tantas Provincias, com o contagio das Seitas de Luthero e de 
Calvino, que tão incessantemente andavão os seus predicantes 
insinuando e persuadindo, por todas as publicas ruas e praças, 
e pondo finalmente aos moradores em perigo de perderem tam
bém as almas, depois de terem perdido as liberdades. 

4 4 MANDA o CAPITãO GERAL A ANDRé VIDAL DE NEGREI-

ROS A PERNAMBUCO. O Governador e Capitão Geral Antônio 
Telles da Silva, lastimado de tão justas queixas e persuadido de 
razões tão vivas, resolveo mandar a Pernambuco a André Vidal 
de Negreiros, com o pretexto de ir visitar alguns parentes, que 
deixara na Paraíba, e lhe encarregou indagasse o poder, com 
que se achavão os inimigos, as disposições das suas Fortalezas, 
e se avistasse com João Fernandes Vieira, a quem escrevera, 
noticiando-o das ordens, que tinha d'El-Rei para a observância 
da tregoa ajustada com os HoUandezes ; mas que se na esphéra 
da paciência dos moradores de Pernambuco não cabia a tolerân
cia dos males, que lhe representava, lhe daria os soccorros, que 
podesse com a cautela, que era precisa. 

4 5 FAZ ANDRé VIDAL DE NEGREIROS ESTA DILIGENCIA. 

— VOLTA PARA A BAHIA E INFORMA AO GOVERNADOR. Chegou 

André Vidal de Negreiros a Pernambuco, teve licença dos do'; 
Conselho para ir á Paraíba e para ver-se com João Fernandes 
Vieira, com quem tratou esta matéria. Examinou os meios de se 
executar; e tomando todas as informações, voltou para a Bahia, 
onde deu conta ao Governador e Capitão Geral, segurando-lhe, 
que erão mais duras, que a morte, as tribulações, que padecião^ 
os moradores de Pernambuco, e as tyrannias que com elles us*-
vão os HoUandezes; os quaes podião ser expulsos de todas a* 
Praças daquellas Provincias, pela resolução com que estavâo os 
moradores dellas. 

4 6 Compadecido o General, lhes mandou sessenta Soldados 
com Antônio Dias Cardoso, que os levou a Pernambuco. Era o 
soccorro pequeno pelo numero, grande pela experencia e valor 
dos infantes (escolhidos entre os melhores, que se achavão na 
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Bahia) veteranos na guerra de Pernambuco. João Fernandes 
Vieira os accommodou em um lugar occulto para o tempo deter
minado, tratando de conduzir tudo o mais, que era preciso 
juntar para uma empreza, que se lhe representava tanto mais 
gloriosa, quanto mais difflcil. 

4 7 Tinha escripto a D. Antônio Filippe Camarão, Governa
dor dos Gentios, que assistia na campanha de Serzipe, atalhando' 
as hostilidades, que daquella Praça podião fazer os inimigos a 
todos os moradores dos seus districtos ; e o mesmo aviso fez a 
Henrique Dias, que governava os Crioulos e Minas, e se achava 
com o seu Terço aquartellado no Sertão, convidando-os para 
esta acção, a qual abraçarão com o seu experimentado valor, 
respondendo-lhe cada um, que partia a buscal-o. Com estas dis
posições se animou João Fernandes Vieira, para se pôr em cam*-
panha mais brevemente do que imaginava, o que executou pri
meiro com um pequeno troço de exercito, a que se forão 
aggregando logo tantas pessoas, que se vio com sufflcientes 
forças, para emprender alguma facção generosa; e elegendo 
.alojamentos, se achava em um sitio, que chamão do Covas, 
onde teve aviso da vinda de D. Antônio Filippe Camarão e de 
Henrique Dias, posto que não chegarão tão promptos, como elle 
os esperava, porque as distancias, os embaraços dos caminhos e 
marchas, lhes impedirão o acharem-se na batalha do Monte 
das Tabocas. 

4 8 PREPARíO-SE OS HOLLANDEZES PARA SUPERAREM AS 

ALTERAçõES. Noticiosos os Hollandezes destas altarações, tanto 
, maiores quanto menos esperadas, (em tempo em que as desgra-
•ças dos Pernambucanos os trazião arrastados) não suppondo 
#anto orgulho em gente tão exausta, despertarão do descuido, 
com que havia muitos annos vivião eDgolfados nos seus interes
ses ; e tratando de apagar aquella chamma, antes que em maior 
incêndio levantasse mais alta labareda juntarão de todos os seus 
Presídios os melhores Soldados, formando um Exercito de dous 
mil Hollandezes e outro igual numero de Gentios seus parciaes, 
marchou Henrique Hus, que então governava as armas inimigas, 
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a buscar a nossa gente no alojamento, em que estava do referido 
sitio, que se dizia do Covas. 

4 9 MUDA DE ALOJAMENTO JOãO FERNANDES VIEIRA. Teve 

da sua marcha aviso João Fernandes Vieira e por voto seu, e dos 
mais Cabos do nosso pequeno Exercito (muito desigual em 
numero ao dos inimigos, por não terem ainda chegado D. Antô
nio Felippe Camarão e Henrique Dias com os seus Terços) se 
rosolveo ser aquelle logar de grande embaraço para nós, e de 
muita vantagem para os nossos contrários. 

5 0 ALOJA-SE DO MONTE DAS TABOCAS. — SEGUEM-NOS OS 

INIMIGOS. Mandou por pessoas intelligentes do terreno eleger 
sitio a propósito para pelejarmos; e sendo escolhido o Monte das 
Tabocas, (já mencionado no primeiro livro desta Historia) se foi 
alojar nelle, amparando-se daquellas naturaes incultas lanças, 
producções do monte, e contrapondo também esta defensa ao 
excesso de gente, em que o Exercito dos Belgas era superior ao 
dos Portuguezes. Forão buscar-nos os inimigos no nosso pri
meiro alojamento e vendo, que tínhamos tomado outro, nos 
seguirão tão seguros da victoria, que suppunhão que só com nos 
encontrarem, atinhão conseguido. 

5 1 ATACA-SE A BATALHA. — GANHAMOS A VICTORIA. — 

ANNO DE 1644. Porém afrontados os dous Exércitos, e batendo-
se com igual porfia por termo de cinco horas, foi tal o nossag 
valor e a nossa industria, (ajudados da opportunidade, que achafl 
mos no sitio para varias emboscadas, em que os rechaçamos ; 
por diversas partes, repetidas vezes) que ultimamente nos 
deixarão nas mãos a victoria, depois de bem pleiteada ; por^m, 
não podendo mais, assombrados e fugitivos, se retirão confusa» 
mente, levando mais pressa do que trouxerão. Ficou o campfc' 
coberto dos seus Soldados mortos sendo tantos os feridos, que 
não podendo o seu General salvar a todos, perderão a vida no 
caminho muitos. 

52 MANDãO QUEIXAR-SE os INIMIGOS AO GOVERNADOR 

GERAL. — SUA REPOSTA. Havião os inimigos mandado por 
dous Embaixadores queixar-se ao Governador Geral do Estado 



220 AMERICA PORTUGUEZA 

Antônio Telles da Silva das alterações dos moradores de Pernam
buco e de João Fernandes Vieira, a quem chamavãó Cabeça da 
Rebellião, pedindo o mandasse castigar, e a todos os que ouzas-
sem quebrar as tregoas, e capitulações ajustadas entre El-Rei de 
Portugal e os Estados de Hollanda, accrescentando alguns 
ameaços, se aquellas perturbações se não evitassem. Pprém 
Antônio Telles da Silva lhes respondeo, que de tudo o que 
dizião, só lhe fazia pendor a obediência d'El-Rey, que lhe orde
nava fizesse rigorosamente guardar as tregoas com os Estados 
de Hollanda. 

5 3 Promettia-lhes, que em observância das ordens Reaes, 
que tinha, mandaria alguns Cabos com forças competentes a 
sujeitar aos sublevados ; posto que aos Governadores do Recife 
ocava domal-os, pois estavão debaixo da sua obediência, e não 
devião recorrer a quem no estado presente não tinha sobre elles 
jurisdicção ; mas que lhes ordenaria deixassem as armas, para 
que os do Supremo Conselho vissem, que a sua vontade se não 
apartava um ponto dos preceitos do seu Monarcha. 

5 4 ENVIA EM OITO NãOS DOUS TERçOS DE INPANTERIA 

COM os SEUS MESTRES DE CAMPO A SOCEGAR AS ALTERAçõES 

DE PERDAMBUCO. Despedidos os Embaixadores, mandou Antô
nio Telles da Silva aprestar oito embarcações e metter nellas 
dous Terços de Infanteria dos mais veteranos, que se achavão 
na Bahia, com os seus Mestres de Campo, Martim Soares 
Moreno e André Vidal de Negreiros, este por Cabo de ambos, 
ordenando-lhes fossem pôr em paz os Pernambucanos com os Hol-
landezes, buscando todos os meios de os reconciliar, com com-
tninação de proceder contra elles na fôrma das ordens d'El-Rei. 

5 5 IMFORMAçõES QUE ACHARãO DAS TYRANNIAS DOS HOL-

LANDEZES. Chegarão a Pernambuco, e saltando em terra no 
porto de Tamandare, tiverão a noticia da victoria, que as nossas 
armas alcançarão das inimigas no Monte das Tabocas, e ao 
mesmo tempo a certeza das crueldades, que íão usando os Hol-
landezes com aquelles opprimidos Povos, e acharão ainda frescas 
as feridas dos males, que na presente occasião tinhão causado 
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em varias lugares, sem attederem a estado, sexo nem idade; de 
que magoados os Soldados dos dous Terços, propunhão e pedião 
a vingança, offerecendo-se a derramar o sangue no castigo de 
tantos insultos, e perderem as vidas a troco de libertarem aos 
Portuguezes daquelle cruel jugo : clamores, que fizerão nos 
Cabos uma consternação piedosa, que os arrastava ao mesmo 
sentimento e resolução, que vião nos seus Soldados. 

56 AVISTA-SE JOãO FERNANDAS VIEIRA COM OS DOUS MES

TRES DE CAMPO.— INTIMA-LHE ANDRé VIDAL AS ORDENS QUE 

LEVAVA. Informado João Fernandes Vieira da chegada dos 
dous Mestres de Campo, caminhou a buscal-os, acompanhado já 
de D. Antônio Filippe Camarão e de Henrique Dias, que no dia 
antes se lhe tinhâo juntado. Virão-se no mesmo porto de Taman-
daré, onde André Vidal de Negreiros lhe intimou as ordens, que 
levava do Governador Geral para quietar aquellas alterações e o 
levar prezo á Bahia, no caso que persistisse na empreza, que 
tomara. 

5 7 REPOSTA DE JOãO FERNANDESVIEIRA. João Fernandes 
Vieira lhe respondeo, que elle e os Pernambucanos pegarão 
nas armas, por se livrarem da ultima ruina, que os inimigos 
prevenião a todos os moradores daquellas Provincias ; e que 
sendo a defensa natural ás gentes, não devia o Príncipe obrigar 
aos Vassallos a viver na sujeição de um dominio tyrannico, de 
que náo podia livrar-se, sem romper o jugo, que os trazia arras
tados, arriscando na empreza as vidas, que pertendiáo perder 
mais gloriosamente nella, que nas mortes prevenidas pela cruel
dade dos Hollandezes, os quaes intentavão tira-lhas aleivo-1 
samente. 

5 8 OUVIDAS AS SUAS RAZõES RESOLVEM CONTINUAR UNIDOS 

A GUERRA CONTRA AS HOLLANDEZES. Ouvidas esta? razões pelos 
dous Mestres de Campo, Martim Soares Moreno e André Vidal 
de Negreiros, e vendo a sua Infanteria disposta á união com os 
Pernambucanos, (a todo o risco da obediência) resolverão juntar-
se com João Fernandes Vieira, e interessar-se na causa 
commum da Nação contra os inimigos da Fé e da Pátria; jul-
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glando que a desobediência, de que pôde resultar augmento á 
Monachia, é serviço, que não devem castigar os Soberanos, 
sendo maior culpa faltar ás leis da humanidade e á defensa da 
Religião, tão alropelladas naquellas Capitanias pelos Hol-
andezes. 

59 BuscÃo AOS INIMIGOS NO ENGHENO DE D. ANNA PAES. 

Juntos já todos em um corpo, marcharão a buscar os inimigos, 
que se achavão em campanha com poderoso Exercito no 
Engenho de D. Anna Paes, onde tinhão aprizionadas muitas 
principaes mulheres, que sabião, que da Bahia forão apertadas 
ordens, para quietarem aos moradores de Pernambuco, lhes 
estavâo fazendo as maiores hostilidades. Chegarão os Portugue-
zes a tempo, em que os inimigos se achavão nos seus divertjltj 
mentos; porém avisados das suas sentinellas, se formarão com 
grande presteza e pratica militar. 

60 DãO-LHES BATALHA E ALCANçãO os PORTUGUEZES A 

VICTORIA. — ANNO DE 1645. Investirão-se os dous Exércitos e 
«m duvidoso marte contenderão três horas, sem vantagem de 
nenhuma das partes; mas cedendo a sua porfla ao nosso valor, 
nos deixarão o campo e a victoria, com prizão do seu General 
Henrique Hus e do subalterno João Blac, innumeraveis mortos 
e prizioneiros ; a estes por conselho e resolução de André Vidal 
de Negreiros, se deu liberdade para tornarem para o Recife e 
levarem a noticia da sua desgraça. Porão os despojos, que nos 
deixarão ua campanha, senão ricos, proporcionados á necessi
dade dos nossos Soldados, por ficarem providos das armas, de 
que tanto carecia o nosso Exercito; crescendo nelle com estas 
fortunas o animo, e em todos a esperança de se verem restitui-
dos á sua antiga liberdade e á suave obediência do appetecido 
domínio Lusitano. 

6 1 VãO PROCLAMANDO MUITAS DAS NOSSAS PRAçAS E 

EXPULSANDO AOS HOLLANDEZES. Com tão venturosos successos 
começarão a proclamar liberdade muitas das nossas Praças. 
Logo a Villa de Serinhaem tomou as armas contra os Hollande
zes, expulsando-os de toda a sua Comarca. O mesmo fizerão as 
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do Porto Calvo e rio de S. Francisco, cujos principaes mora
dores tinha João Fernandes Vieira anticipadamente prevenidos, 
para darem sobre os inimigos naquelle tempo; o que flzerão 
tomando-lhes as Fortalezas, que havião fabricado. O próprio 
successo tivemos na restauração da Ilha de Itamaracá; e por 
todas as outras Capitanias se forão levantando os Povos com 
vários successos, mas igual valor. 

62 PõEM SITIO O NOSSO EXERCITO AOS HOLLANDEZES NO 

RECIFE. — TOMãO OS PERNAMBUCANOS AOS INIMIGOS A FOR

TALEZA DO PONTAL DE NAZARETH. O nosso Exercito em conse
qüência das victorias marchou a pôr sitio ao Recife, dispondo 
as estâncias, os postos, Cabos e Soldados, pelas partes mais 
convenientes para lhe apertar o cerco, e o conseguirão de fôrma 
que não poderão os Hollandezes ter communicação por terra, e 
lhes não ficou outro transito mais que o mar. Neste tempo lhes 
tomámos a Fortaleza do Pontal de Nazareth, no Cabo de Santo 
Agostinho, por sitio e trato com o seu Cabo Theodosio Estrater, 
que passou ao serviço d'EI-Rei e abjurando a heresia, recebeo a 
Fé Catholica Romana, pela qual, havia muitos annos, suspirava, 
« foi premiado com o posto de Mestre de Campo na Bahia. 

6 3 CONSTERNAçãO DOS HOLLANDEZES NO RECIFE. — PER

DEM o FORTE DE SANTA CRUZ GANHADO PELOS PERNAMBU

CANOS. Os do supremo Conselho do Recife, experimentando o 
nosso valor e resolução á custa das vidas e liberdades dos seus 
Cabos e Infantes, se davão por perdidos. Mandarão recolher 
áquella Praça os mais práticos e valerosos Soldados, que tinhão 
nas outras, que ainda conservavão. Com elles se animarão a fazer 
algumas sortidas contra os sitiadores; mas de todas voitavão 
rechaçados e se recolhião vencidos. Ganhámos-lhes o Forte de 
Santa Cruz, situado no meio do isthmo de arêa, por onde se 
•communicão Olinda e o Recife. 

6 4 Com tão successivas perdas sò appellavão os inimigos para 
A esperança do soccorro de Hollanda, que por instantes aguar-
davão, pela noticia certa, que lhes viera em três navios, que lhes 
chegarão com bastimentos naquelles dias, segurando-lhes não 
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tardaria muito um.a poderosa Armada, que em seu seguimento 
havia de partir, e que se ficava aprestando outra com maiores 
vantagens em náos e gente; e ambas competentes não só a 
conquistar de novo as Praças, que tinhão perdido em Per
nambuco, mas também a sujeitar a Bahia, Cabeça de todo o 
Estado. 

6 5 VEM DE HOLLANDA UMA ARMADA COM SIGISMUNDO 

UVANDESCOP POR GENERAL DAS SUAS ARMAS NO BRASIL. — 

ANNO DE 1646. A estes dous fins fez a Companhia Occidental o 
maior esforço do seu poder; picados os Hollandezes, não só no 
interesse da bolsa, mas no credito da Nação. Despedirão uma 
Armada numerosa em nãos e gente, enviando por supremo 
General de todas as suas armas no Brasil a Sigismundo Uvan-
descop a quem o exercido e pratica militar derão o nome de 
Soldado, e as primeiras conquistas de Pernambuco o de Capitão. 
Havião poucos annos, que daquella Capitania voltara para Hol
landa, de onde tornava agora com este emprego, e tão armes 
esperanças de maiores progressos, quanto era mais relevante o 
poder com que vinha e o soccorro de outra poderosa Armada, 
que se ficava prevenindo para o. seguir. Chegou Sigismundo com 
as náos da sua Companhia ao Recife, no principio do anno de 
mil seiscentos e quarenta e seis. 

66 FAZ MUITAS SORTIDAS E RECOLHE-SE RECHAçADO. Com 

arrogantes e soberbas palavras estranhou aos Soldados Hol
landezes, que achou sitiados no Recife, as perdas que havião 
experimentado e as batalhas que tinhão perdido, attribuindo 
estes sucaessos mais ao seu descuido, que ao nosso valor, segu-
rando-lhes triumphar de nós com a mesma facilidade, com que 
tantas •«rezes nos vencera; e em execução do seu furor e da sua 
promessa, dispoz logo muitas sortidas contra o nosso Exercito 
que á vista do poder contrario estava mais constante no cerco,. 
que lhe tinha posto. 

67 Sahio Sigismundo a tomar a Cidade de Olinda, que 
depois de a largarem quasi demollida e abrazada, tornara ao* 
nosso domínio; porém achou tal resistência em a nossa gente, 



ipMHlPy.' JUippp) 

LIVRO QUINTO 225 

que duvidava se os HoUandezes erão outros, ou se erão os mes
mos os Pernambucanos; e não podendo ganhal-a, nem a preço 
do sangue, que derramava, (sendo ferido no segundo conflicto 
desta empreza tão pleiteada, como defendida) se retirou para o 
Recife, formando differente conceito dos Pernambucanos e des
culpando aos HoUandezes o descuido, ou frouxidão, de que os 
accusara. 

6 8 O MESMO LHE SUCCEDEÜ EM OUTRAS VARIAS FACÇÕES. 

O próprio lhe ia acontecendo em todas as facções, que empre-
hendia ; porque a fortuna (de mais fôrmas, que Protheo) lhe 
mostrava já semblante diverso daquelle, com que tantas vezes 
lhe assistira. Trazia ordem de ir sobre a Bahia, e se lhe repre-
sentavão nesta empreza mais úteis conseqüências, porque ainda 
que a não conquistasse, a poria em termos de não divertir a sua 
gente em soccorrer ao Exercito de Pernambuco; e falto deste 
auxilio, (ao qual os HoUandezes attribuião a constância e porfia 
dos Pernambucanos) poderia respirar o Recife. 

6 9 MANDA FUNDAR NOVA FORTALEZA NO RIO 8. PRANGíSCO 

POR ANDRESON. — PDBLICA QUE VAI DAR CALOR XQUELLA OBRA. 

Mandou a Andreson com muitas náos e infantes, erigir no 
rio de S. Francisco nova Fortaleza, havendo os moradores no 
seu levantamento arrazado a primeira. Ordenou-lhe tivesse as 
embarcações e gente promptas para quando elle chegasse; e 
publicando, que ia dar calor áquella obra, importantíssima aos 
interesses das suas conquistas, se juntou na sua barra com a 
Esquadra de Andreson e providas ambas dos bastimentos neces-^ 
sarios, partirão juntas para a Bahia. 

70 Entrou pela barra com quarenta e quatro náos.e quatro 
mil homens de guerra; penetrando a enseada, fez vistosa osten
tação, do seu poder e estendeo por toda ella a sua Armada. Mas 
a disposição e valor, com que a esperávamos e o desprezo, que 
da sua arrogância se fazia na Cidade, o absteve de tomar algum 
dos portos da sua dilatada ribeira, resolvendo aquartellar-se na 
Ilha de Itaparica, de onde ameaçando sempre a Cidade, colhendo 
as embarcações, que lhe viessem, e entrando pelos rios do seu 
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recôncavo a roubar e destruir os Engenhos, nos poderia fazer 
tanto estrago, que necessitássemos de toda a nossa gente para a 
defensa da Bahia, e a não podessemos divertir nos soccorros de 
Pernambuco. Com este intento desembarcou na dita Ilha, cujos 
moradores desarmados e sem meios de se defenderem de uma 
invasão tão poderosa, se lhe renderão. 

71 DESCRIPçãO DA ILHA DE ITAPARICA. Está situada a Ilha 
de Itaparica fronteira á Cidade da Bahia para o Poente, em 

.distancia de três léguas, que tem de largura a sua enseada ; es
tende-se em fôrma prolongada com sete de comprimento, três de 
largura, e dezoito de circuito; faz duas pontas, uma para a barra 
de Santo Antônio e outra para o rio Paraguassú, que porallivai 
correndo ao mar esta é a que chamão das Baléas, por estar nella 
a fabrica daquella pescaria e ser o porto para onde as levâo 
depois de arpoadas, para se beneficiarem. E' toda fértil, tem 
alegres vistas, saudáveis ares, formosos arvoredos, em maior 
numero os dos coqueiros, que de longe formão o mesmo 
objecto, que as oliveiras; abunda de excellentes águas, de todo 
o gênero de plantas, frutas e sementeiras ; colhem-se nas suas 
ribeiras saborosos pescados e mariscos. Tem duas magníficas 
Igrejas Parochiaes, outros formosos Templos e boas Capellas 
particulares; teve alguns Engenhos, que já não existem, mas 
permanecem outras fazendas de grande rendimento e muitas 
casas de sumptuosa architetura. 

72 Foi DOS CONDES DA CASTANHEIRA E HOJE é DOS MAR-

."QUEZES DE CASCAES. OS moradores da Cidade atravessando o 
golfo em curiosas embarcações, vão a ella, não só na monção das 
baléas, a verem a sua pescaria, mas a lograrem a amenidade 
daquelle Paiz, tão habitado e assistido de gente mnumeravel, 
que não havendo na Ilha fundações de Villas, é toda ella uma 
Povoação continuada, sem ter porção algumas menos culta, ou 
mais áspera, Nas suas praias se acha âmbar griz em summo 
grau perfeito e delle tem ido muito a Portugal e se gasta não 
pouco na Bahia. O primeiro Conde da Castanheira D. Antônio 
de Atahíde a pedio ao Governador Thomé de Sousa em cismaria 

•v 
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com outra Ilha pequena, que lhe fica próxima para a parte do 
Sudueste, na bocca do rio Jagoaripe, e lhes confirmou El-Rei 
D. João III. com titulo de Capitania; o Conde, e seus succes-
sores a dividirão em varias datas por muitos colonos, que pagão 
competentes foros, hoje existe nos Marquezes de Cascaes, como 
herdeiros daquella illustrissima Casa. 

7 3 FoRTIFICAÇÕES DO INIMIGO NA ILHA. — HOSTILIDADES 

QUE FAZIA PELO HECONCAVO. Ganhada a Ilha, levantou Sigis-
mundo um Porte na ponta chamada das Baléas e quatro reduc- < 
tos em distancias proporcionadas, fazendo das suas náos uma' 
portátil muralha, estendida por' toda aquella dilatada marinha, 
com que ficavão os Hollandezes defendidos, assim da artilheria 
dos seus navios, como das suas Fortificações, sendo rara a 
embarcação, que entrando pela barra, ou sahindo do recôncavo 
para a Cidade, lhe escapava. E além de prover o seu Exercito 
de viveres â custa dos navegantes, passava a sua ambição a 
maior insolencia, porque penetrando os rios do recôncavo, 
saqueava as casas dos moradores, em que colhia despojos ricos, 
roubava as fazendas e Engenhos, de onde levava gêneros impor
tantes, deixando mortos, ou fugitivos os seus possuidores. 

7 4 Com estas hostilidades se dilatava Uvandescop naquella 
Ilha; de cujo demora fez aviso ao Sereníssimo Senhor Rei 
D. João IV. o Governador e Capitão Geral Antônio Telles da 
Silva, signiflcando-lhe o damno, que experimentava a Bahia e o 
imminente perigo, que ameaçava á Cidade a visinhança de tão 
nocivos e poderosos inimigos. Porém não esperando a Armada, 
que havia pedido a El-Rei, para lançar fora de Itaparica aos 
Hollandezes e segurar os mares e moradores da Bahia de tantos 
insultos, impaciente ao escândalo, que o seu valor recebia da 
arrogância e da demora de Sigismundo, determinou fazel-o 
desalojar da Ilha. 

7 5 RESOLVE ANTôNIO TELLES COM FORçAS INFERIORES 

FAZEL-OS DESALOJAR CONTRA A OPINIãO DOS CABOS. Este teme-

rario impulso, posto em conselho (disputadas as difficuldades 
invencíveis, que havião para se conseguir, ou intentar a empreza) 
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foi de todos reprovado, por faltarem os instrumentos com que 
bater as Fortiflcações dos inimigos e serem poucos os nossos 
Soldados para passer fossos e tirar estacadas descobertos ás bai
las da sua artilheria; sendo estas considerações uniformes em 
todos os nossos Cabos valerosos e experimantados na guerra do 
Brasil, que não temião o perigo particular, senão a perda com-
mum e a censura de haverem assentido a uma facção, que nos 
termos presentes era contraria á toda a pratica e discurso mili
tar, signiflcando-o assim ao Governador com aquellas expres
sões, que lhes ditava o seu valor e com a auctoridade, que lhes 
dava a sua experiência. 

7 6 Porém Anfonio Telles da Silva desprezando este acertado 
juizo e parecer, lhes respondeo, que quando os chamara para os 
ouvir, já tinha tomado a resolução de os mandar; e que só impor
tava obedecer ordenando-lhes se dispuzessem a ir assaltar aos 
Hollandezes e desalojal-os de Itaparica. Sem replica, por não 
arriscarem a opinião, se dispuzerão a perder as vidas, sendo 
pelas leis da sujeição e da honra duas vezes precisa a obediência: 
terrível pensão dos subditos, que o capricho de um homen, em 
quem o Príncipe transfere o poder, seja o arbitro das vidas dos 
Vassalos e da ruina da Monarchia! Tinha Antônio Telles deli
neada esta empreza na sua especulação com fantazia tão errada, 
como mostrou o infausto successo desta expedição, da qual 
existe ainda a lastima e a memória. 

77 Prevenião-se todas as embarcações de remo ligeiras, 
que se achavão pela marinha da Cidade; e embarcando-se em 
vários portos delia mil e duzentos escolhidos infantes e muitos 
famosos e destemidos Cabos, sahirão todas a um mesmo tempo 
cobertas das trevas de uma escura noite, que «já nos seus 
horrores lhes representava o funesto fim da viagem, que empre, 
hendião e nas suas sombras lhes cortava os lutos da morte-
que buscavão. Chegarão juntas ao Manguinho, (um Ilhote, que 
-está na ponta daquella Ilha) e encorporadas puzerão as proas 
nas Fortiflcações dos inimigos, onde desembarcarão os nossos 
Cabos e Soldados antes de apparecer o dia, que se dilatava 



LIVRO QUINTO 229 

em mostrar as suas luzes, por não concorrerem a espectaculo 
tão fúnebre. 

78 INFELIZ SDCCBSSO DESTA EMPREZA. Investio a nossa 

gente a inimiga com valor imcomparavel, mas com tanta desor
dem, (pelos impedimentos do terreno com as defensas dos Hol-
landezes) que íorão verdugos de si mesmos os Portuguezes, ati
rando os que vinhão atraz aos que ião sobindo adiante, por 
entenderem, que apontavão aos inimigos, até que cahindo morto 
o Mestre de Campo Francisco Rebello, Cabo principal da 
empreza e conhecendo os mais, que na porfia era certa a ruina 
de todos, se retirarão com maior confusão nossa, que gloria dos 
inimigos; pois a desorden da nossa gente, mais que a sua resis
tência, lhes deu a victoria. 

79 MORTE DO MESTBE DE CAMPO FRANCISCO REBELLO. — 

SEU ELOGIO. Morrerão nesta infeliz jornada seiscentos Soldados 
Portuguezes ; ficarão muitos feridos, contando-se entre estes 
quasi todos os Cabos e entre aquelles, dous Capitães e o Mestre 
de Campo Francisco Rebello, cujo valor e disposição lhe tinhão 
grangeado respeito entre os naturaes e assombro entre os 
estranhos; o esforço do seu coração e do seu braço lhe derão o 
nome e lugar, que lhe não concedera a condição da sua fortuna. 
Era chamado por antonomasia o Rebellinho, por ter a natureza 
tirado á sua estatura na medida, o que sem limite accrescentara 
ao seu animo'no valor,'supprindo-lhe a brevidade do corpo com 
a grandeza do alento. A ruina desta tão mal vaticinada, como 
succedida facção foi (em quanto á perda da gente e circumstan-
cias delia) a maior, que tivemos em toda a guerra dos Hollande 
zes no Brasil, servindo os cadáveres de animar aos vivos, para 
resuscitarem na saudade aos mortos. 

80 MANDA EL-REI A ARMADA COM O CONDE DE VILLA 

POUCA POR GENERAL. Com a noticia, que teve El-Rei da Ar
mada dos Hollandezes na enseada da Bahia e da situação, que 
tinhão feito na Ilha de Itaparica, esperando sempre occasião de 
molestar e invadir a Cidade e não perdendo a de saquear ao 
recôncavo, mandou aprestar uma Armada, nomeando por Gene-
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ral delia a Antônio Telles de Menezes, Conde de Villa Pouca, 
que vinha succeder no Governo geral do Brasil a Antônio Telles 
da Silva e fazer desalojar os inimigos do lugar, em que estavão 
fortificados. Constava de muitas náos, bastimentos e Soldados, 
entre os quaes havião muitos de grande qualidade. 

81 RECEIO DOS INIMIGOS NO RECIFE. Por aviso de Hollanda 
souberão os do Supremo Conselho do Recife, que brevemente 
sahiria do porto de Lisboa a nossa Armada e recearão, que fosse 
sobre aquella Praça, cada vez mais apertada com'o sitio, em que 
a tinhão os Pernambucanos, que na ausência de Sigismundo e 
da gente que comsigo trazia, se adiantarão a maiores progres
sos, pondo-a em mais evidente perigo, o qual seria irremediável, 
se as nossas náos, destinadas para a Bahia, pozessem as proas 
em Pernambuco. 

82 PARA ONDE SE RECOLHE SIGISMUNDO DEIXANDO A ITA-

PARICA. Logo lhe ordenarão, que abandonando a Itaparica, se 
recolhesse com toda a Armada ao Recife. Obedeceo Sigismundo 
e deixando destruída toda a Ilha, sahio brevissimamente da 
barra da Bahia; por onde poucos dias depois da sua partida 
entrou a nossa Armada, que sentio o haver-se ausentado a inf-
miga; mas ainda que não teve a gloria de a vencer pelejando, 
não pode escusar a vaidade de entender, que só a sua fama a 
fizera sahir fugindo. 

8 3 TOMA O CONDE DE VILLA POUCA POSSE DO GOVERNO. 

— ANNO DE 1647. Tomou o Conde de Villa Pouca as rédeas do 
Governo geral do Brasil das mãos de Antônio Telles da Silva, 
em que estiverão quasi seis annos com os successos prósperos e 
adversos, que temos referido; sendo infelissisimo o da sua volta 
paro o Reino, pois acabou naufrago na costa de Buarcos, na-
quella infausta viagem da nossa Armada, que sahindo da Bahia 
e experimentando uma terrível tormenta das Ilhas para Lisboa, 
perdeo muitas náos, perecendo nellas gente e possoas de grande 
supposição, sendo a maior Antônio Telles da Silva, benemérito 
de melhor fortuna. 

8 4 O SERENíSSIMO SENHOR D. THEODOSIO DECLARADO 
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PRíNCIPE DO BRASIL. NO anno de mil seiscentos e quarenta e 
seis declarou El-Rei ao Senhor D. Theodosio seu Primogênito 
por Príncipe do Brasil, a exemplo das maiores Coroas de Eu
ropa, que de algum competente e particular Estado nomeão 
Príncipes aos que hão de succeder na Monarchia. Os Primogê
nitos de França com o nome de Delphins, Príncipes da Provín
cia do Delphinado. Os de Inglaterra Príncipes de Galles. Os de 
Castella Príncipes de Asturias ; e de Vianna os de Navarra. O 
applauso geral, que no Brasil causou esta resolução, foi igual ao 
credito, que lhe resultava desta preeminencia, vendo-se especial 
emispherio de um Planeta, que apparecia propicio a todo o Im
pério Lusitano, em cujas influencias esperava a Portugueza 
America Lograr as maiores fortunas. Porém o festejado auspício 
de tão feliz oroscopo brevemente se lhes desvaneceo com a intem
pestiva morte do seu Príncipe; de que daremos noticia em seu 
próprio lugar. 

8 5 MANDA EL-REI A FRANCISCO BARRETO DE MENEZES 

POR MESTRE DE CAMPO GENERAL DO EXERCITO DE PERNAM

BUCO. Achando-se obrigado o Senhor Rei D. João, não só como 
Monarcha Portuguez, mas como Príncipe Christão, a consolar 
aquelles subditos Pernambucanos, que tanto havião obrado por 
tornar ao seu domínio, (em cuja empreza quanto mais desampa
rados, estavão mais constantes) lhes enviou com o posto de 
Mestre de Campo General a Francisco Barreto de Menezes, que 
exercera dignamente nas campanhas do Alemtejo o de Capitão 
de Cavallos e estava com a mesma satisfação servindo.0 de Mes
tre de Campo. Partio com dous navios, alguns Soldados, armas 
e bastimentos ; mas em tão pouco numero, que todo o soccorro 
consistia na sua pessoa. 

8 6 E PREZO PELOS INIMIGOS NO MAR. — AUSENTA-SE DA 

pnizlo E PASSA AO NOSSO EXERCITO. Navegando a Pernam
buco encontrou na altura da Paraíba uma Esquadra dos inimi
gos, que o investirão ; e ainda que" se dispoz á defensa lhe sábio 
inútil a resistência, pelo grande numero das náos contrarias, 
que tomando ambos os navios, os conduzirão ao Recife, levando 
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ferido e prezo a Francisco Barreto, o qual depois de nove mezes 
de prizâo, se ausentou delia para o nosso Exercito, por favor e 
industria de Francisco de Brá, moço Hollandez, filho do Cabo, 
que o guardava; ao qual agradecido o nosso Mestre de Campo 
General, trouxe sempre comsigo e depois de abjurar a heresia e 
receber a nossa Religião Catholica, o fez despachar com o habito 
de Christo e o posto de Sargento mór de um dos dous Terços do 
Presidio da Bahia, onde falleceo nobremente casado e com larga 
successão. 

87 PODEROSA ARMADA EM SOCGORRO DO RECIFE. — Dis-

POSIçõES DOS NOSSOS CABOS PARA LHES RESISTIREM. Cornos 

maiores júbilos receberão a Francisco Barreto de Menezes os 
Governadores do nosso Exercito de Pernambuco João Fernan
des Vieira e André Vidal de Negreiros, fazendo acções de graças 
pela sua liberdade, e consultando com elle as disposições da 
guerra contra a poderosa Armada, que esperavão dos Hollan-
dezes, a qual brevemente chegou numerosa em náos e com seis 
mil infantes. Em outros navios, que derrotara uma tempestade 
padecida no Canal, vinhão mais três mil homens, preenchendo o 
computo dos nove mil, com que partira de Hollanda, e não tar
darão em se juntar no Recife. Resolverão os Governadores do 
nosso Exercito unir em um corpo a nossa gente. Mandarão 
arrazar todas as nossas Estâncias, que com tão poucas guarni-
ções era impossivel poderem conservar-se ; e s<3 guarnecerão as 
Fortalezas do Arrayal, da Bataria e da Barreta, que fabricarão 
no cerco posto aos inimigos. 

8 8 ORDEM PARA'SE ENTREGAR O GOVERNO AO MESTRE DE 

CAMPO GENERAL FRANCISCO BARRETO. Com estas disposições 

juntarão um Exercito de três mil homens, mais valorosos, que 
bem armados, contando-se nelles os Terços dos Gentios de D. 
Antônio Filippe Camarão e dos Pretos de Henrique Dias. Ao 
mesmo tempo chegou ordem do Conde de Villa Pouca, para os 
Governadores de Pernambuco entregarem o Governo das armas 
ao Mestre de Campo General Francisco Barreto de Menezes, em 
execução da que tivera d'El-Rei, que mandava exercesse o posto, 
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com que o enviara áquella guerra; o qual principiou a exercer 
com grande expectação dos Cabos e dos Soldados, que flavâo do 
seu merecimento todas as emprezas, que veio a conseguir o seu 
valor. 

89 SAHE SIGISMüNDO A CAMPO COM NUMEROSO EXERCITO. 

— MARCHA O NOSSO EXERCITO A ENCONTRAL-O. Poz-se em 

campo Sigismündo Uvandescop com sete mil e quinhentos 
infantes, grande numero de Gentios e de Gastadores, deixando 
de caminho arrazada o nossa Fortaleza da Barreta, por mal 
guarnecida e peior acautelada. Marchou para a Povoação da 
Moribequa, uma légua distante dos montes Goararapes, (impor-
tantissima pela sua fertilidade, para sustentar um Exercito) 
conveniência, que o incitava a fazer delia a primeira preza nesta 
sua segunda consquista. Porém avisados o. Mestre de Campo 
General e mais Cabos do nosso Exercito, da marcha dos inimi
gos, resolutos a pelejarem com elles, sem temor da muita vanta
gem, que lhes tinha em numero de gente e armas, sahirão a 
provocal-os á batalha, levando-os com algumas sortidas, e esca
ramuças, para os referidos montes Goararapes, cujas fraldas, e 
cumes offerecião theatros capazes a estas militares scenas. 

9 0 Arrogante Sigismündo com o grande Exercito, que con
duzia e vendo ao nosso tão pequeno, entendeo, que a fortuna lho 
trazia para o seu triumpho e que vencendo-o, acabaria a guerra 
de Pernambuco; pois naquelle pouco numero de Soldados con
sistia a sua rebellião e de todas as mais Capitanias, que torna-
rião ao seu domínio, só em nos ganhar esta batalha; e não fazia 
errado juizo, porque daquellas nossas pequenas forças pendia a 
saúde de todas as Províncias de Pernambuco, e com este dis
curso se animavão o General Hollandez e os seus Soldados na 
esperança de ser aquella victoria o fim de toda a guerra. 

9 1 COMBATEMOS DOUS EXéRCITOS NOS MONTES GOARARA

PES. Acometterão-se os dous desiguaes Exércitos; o dos Hollan-
dezes superior em gente, bastimentos, petrechos, bagagens, 
arreios e galas: o dos Pernambucanos inferior em Soldados, 
commodidades, sustento, descanço e vestidos; mas como se 
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desigualava na: causa e no valor, superou tas vantagens dos 
contrários no conflicto. Durou cinco horas a porfla em rigo
roso, sanguinolento e militar certamen; mas depois de apu
rarem os inimigos todo o seu alento, forão cedendo ao nosso 
esforço com tanta gloria nossa, como confusão e perda sua, 
retirando-se, por não acabarem todos ao nosso ferro e deixando-
nos na campanha muitas bandeiras, artilheria, prizioneiros e 
mortos. 

92 GANHãO OS PORTUGUEZES UMA GLORIOSA VICTORIA. — 

ANNO DE 1648. Cantámos a victoria, servindo ao nosso triumpho 
de trophéos os seus despojos, em que achamos insignas para o 
credito, viveres para o sustento e regalos para o appetite. Mor
rerão dos inimigos mais de mil homens; forão muitos os.feridos, 
que levou Sigismundo, retirando-se coberto das sombras da 
noite, a qual em lhe chegar prompta, lhe trouxe um soccorro 
grande, livrando-o e ao resto do seu Exercito, do nosso alcance, 
porque amparado delia, se poz em salvo (posto que com duas 
feridas) no Recife, onde forão os prantos iguaes á sua perda e mui 
differentes de sua esperança é do conceito, que flzerão das pou
cas forças do nosso Exercito, medindo-as pelo numero e não 
pelo valor dos nossos Soldados. 

9 3 JDIZO QUE SE TINHA FEITO NA BAHIA DO EXERCITO DE 

PERNAMBUCO ; E GOSTO COM QUE NELLA SE RECEBEO A NOTICIA 

DA VICTORIA. AS bandeiras, Coronéis e Oificiaes prizioneiros 
enviou o Mestre de Campo General Francisco Baretto de Mene
zes ao Conde de Villa Pouca, Capitão Geral do Estado ; e na 
Bahia se receberão com tanto maior applauso, quanto mais certa 
julgavão a ruina de Pernambuco, pelo poder das duas Armadas, 
cujos Soldados parecião incontrastaveis ás forças do pequeno, 
afflicto e quasi desamparado Exercito dos Pernambucanos; e 
admirando o seu valor e constância em tanto credito da Religião, 
do Monarcha e dos Vassallos do Brasil, desejavão todos inte
ressar-se na empreza, emulando aquella gloria, em que não pro
curarão ter parte; mas Deos a tinha decretado só para aquelles 
moradores, em prêmio da sua fé e do conhecimento, em que 
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estavão dos estragos e males tantos annos padecidos, erão justo 
e merecido castigo dos èens peccados. 

9 4 MORRE D. ANTôNIO PILIPPE CAMARãO, DE .ENFERMI

DADE. Da nossa parte morrerão noventa Soldados, dos Offlciaes 
só dous Capitães ; porém de uns e outros forão muitos os feridos, 
que brevemente ficarão sãos, servindo-lhes o gosto de tríumpho 
do melhor medicamento e ficando-lhes o desejo de pelejar por 
«ffeito da cura, ou sympathia das cicatrizes. O geral contenta
mento, com que se achava o nosso Exercito, lhe pensionou a 
fortuna com a morte de D. Antônio Filippe Camarão, Governa-
,dor dos índios, que falleceo de enfermidade poucos mezes depois 
da victoria, havendo sido um das maiores instrumentos de a con
seguirmos. Contou os annos da sua vida pelos seus triumphos. 
O seu valor e fidelidade o fazem tão credor da nossa saudade, 
que lhe devemos uma particular memória. 

9 5 SEU ELOGIO. Foi tão religiosamente observante da nossa 
Santa Fé Catholica Romana, que não emprehendeo acção, sem 
recorrer primeiro a Deus e á Virgem Santíssima, cujas Sagradas 
Imagens trouxe sempre comsigo. Seguio as nossas armas desde 
que os Hollandezes entrarão em Pernambuco, não afrouxando 
a sua lealdade na maior evidencia dos nossos perigos. Trouxe 
o maior séquito dos Gentios (de que era principal) á obediên
cia e amor dos Portuguezes ; com elles se achou nos mais 
perigosos conflictos, obrando taes acções, que fizerão o seu 
nome ouvido com respeito entre os nossos e com assombro entre 
os inimigos. Os Reis o honrarão com mercês generosas e elle as 
abonou com procedimentos qualificados. No seu posto succedeo 
seu primo D. Diogo Pinheiro Camarão, herdeiro do seu apellido 
e do seu valor. 

9 6 MORTE DO BISPO D. PEDRO DA SILVA E SAMPAIO. — 

ANNO DE 1649. Na Bahia falleceo D. Pedro da Silva e Sampaio, 
sétimo Bispo do Brasil, que fora Inquisidor da Inquisição de 
Lisboa e Deâo da Sé de Leiria. Exerceo a Pontifícia Dignidade 
quinze annos, entrando na sua Igreja no de mil seiscentos e 
trinta e quatro e fallecendo no de mil seiscentos e quarenta e 
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nove. O tempo, que se lhe pode contar na sua vida por menos 
acertado, foi aquelle em. que exerceo o Governo militar e polí
tico, com adestre de Campo LuizBarbalho Bezerra e Lourenço 
de Brito Corrêa, na deposição do Vice-Rei Marquez de Montalvão, 
concorrendo para as desattenções, com que o tratarão. Em todos 
os outros annos, que viveo no Brasil, procedeo com as virtudes 
e acções, que se podem desejar em um bom Prelado. Foi sepultado 
com não poucas lagrimas na Capella mór da sua Matriz e trans-
ferindo-se-lhe os ossos para Portugal, naufragarão com a náo, 
que os conduzia, vindo a experimentar no Mundo ainda além da 
morte outra ruina. 

97 VEM SIGISMUNDO COM ARMADA A ROUHAR O RECôNCAVO 

DA BAHIA DESTBOE MUITOS ENGENHOS E SAHE DA ENSEADA 

PELA BARRA SEM OPPOSIçãO ALGUMA. Não erão menos preju-
diciaes e ambiciosos por mar, os importunos e ousados Hollan-
dezes. Andavão com poderosas náos pelos portos do Brasil, 
tomando as embarcações, que de Portugal vinhão a estes portos, 
ou delles voltavão ; sendo mui raras as que lhe escapavão, em 
prejuízo notável dos Vassallos pela perda do negocio. E tendo 
Sigismundo noticia, que a nossa Armado voltara para Lisboa 
com os navios de cargo da Bahia, entrou pela sua enseada com 
muitas velas, e penetrando com embarcações menores os rios 
do recôncavo, roubou e destruio trinta Engenhos, sahindo sem 

'damno, ou contraste algum pela barra, rico de despojos, que 
augmentara naquella mesma occasião com outras prezas de algu
mas embarcações nossas, que foi colhendo até entrar no Recife ; 
onde com este successo moderarão os Hollandezés o sentimento 
das muitas perdas, que experimentavão e da grande oppressão, 
em que os tinhão posto os Pernambucanos. 

9 8 INSTITUIçãO DA JUNTA DO GOMMERCIO. — SUA UTILI

DADE. Prevenido o remédio aos males, que os inimigos nos 
causavão por mar, fazendo preza em os nossos navios, ajustarão 
com El-Rei os homens de Negocio uma geral Companhia, que 
depois foi Tribunal com nome de Junta do Commercio, e os 
seus Ministros com os Deputados ; os que residião nas Praças 
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do Brasil, se chamavão Administradores. Applicarfo cabedaes 
importantes a sustentar trinta e seis náos de guerra, das quaes 
se empregassem dezoito em comboiar (juntas em Frota) as 
embarcações aos portos do Brasil e a conduzil-as delles para o 
Reino, prohibindo com penas graves, sahir, ou navegar alguma 
fora daquelle corpo; e com esta acertada disposição se tirarão 
aos Hollandezes grandes interesses, e ficamos logrando as utili
dades de passarem livres dos inimigos as nossas nãos. 

99 DEPOIS POR DESNECESSáRIA A DESFAZ O SENHOR REI 

DOM JOãO V. Por Generaes das referidas Frotas vinhão Cabos 
illustres e dos mais experimentados na milícia marítima e con-
duzião portentosas náos, cujo comboio se reduzio depois a 
numero de dez, existindo com grandes despezas muitos annos. 
Porém tendo cessado a causa, porque a Junta se instituirá e 
achando-se com vários empenhos, de que pagava muitos juros, 
por Consultas do mesmo Tribunal do anno de mil setecentos e 
quinze, e de mil setecentos e dezenove a El-Rei nosso Senhor 
D. João V. que Deos guarde, foi servido no de mil setecentos e 
vinte, ordenar que se extinguisse, obviando as despezas, que se 
fazião com os Ministros e Officiaes desta intendencia e as divi
das, que de novo se ião sempre contrahindo. 

100 Para pagamento de todas e dos juros que vencião, man
dou Sua Magestade consignar differentes effeitos, por onde se 
vão cobrando com satisfação mais prompta, da que se experi
mentara no tempo, em que aquelle Tribunal existira, e encarre
gou ao Conselho da sua Real Fazenda toda a administração, 
que tivera, ordenando, que pelos Armazéns da Coroa coresse o 
apresto dos comboios, que constão hoje de duas náos de guerra 
para a Bahia; duas para o Rió de Janeiro e uma para Per
nambuco. 

101 DISPOSIçãO DOS HOLLANDEZES PARA SAHIREM A CAM

PANHA. — TOMA ESTA EMPREZA o_ CORONEL BRINC. Como no 

vencimento de uma batalha consiste quasi sempre a posse de 
uma conquista, toda a anciã dos Hollandezes era ganhar uma 
victoria. Consideravão ao Exercito de Pernambuco gasto em 
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pelejar e cançado de vencer, porque quando as forças são débeis, 
até nos triumphos padecem estragos e os mesmos tropheos, que 
as lisongeão, as consomem. Suppunhão, que não podia durar 
em tanta porfia a constância, nem permanecer com tanto com
bate o valor ; e arrebatado deste pensamento, ou do seu natural 
impulso o animo do Coronel Brinc, que nos impedimentos de 
Sigismundo governava as armas de Hollanda, fomentado dos 
Soldados, suggerido de alguns do Supremo Conselho e do Povo 
do Recife, propoz que sahisse o Exercito o sujeitar a companha 
de Pernambuco, pedindo aquella empreza em satisfação de mui
tos serviços. 

102 Contra o parecer de Sigismundo, presago do successo, 
já pela sua experiência, ou já pelo seu temor, alcançou o Coro
nel Brinc a licença; efeitas todas as precisas.disposições, se poz 
em campanha com cinco mil homens, que erão a flor das suas 
milícias no Brasil, escolhidos e tirados anticipadamente para 
esta empreza de todas as Praças e guarnições, que conservavão. 
Levava setecentos Gastadores e mais um Regimento formado 
dos homens marítimos, de que era Cabo o Almirante da sua 
Armada, duzentos índios e alguns Pretos, que desta casta de 
gente escusou muita, por entender, que lhe serviria mais de 
embaraço, que de utilidade. 

103 SAHE A CAMPO E MARCHA PARA OS MONTES COARARA-

PES. Com este Exercito, por muitas circumstancias mais que o 
primeiro poderoso e forte, posto que menor em numero, marchou 
para os montes Goararapes, sem a lembrança e pendor de terem 
já sido infaustos ás suas armas, perdendo a batalha, que nelles 
ganhámos o anno passado; senão era pertenderem agora os Hol-
landezes restaurar a opinião no mesmo posto, em que a perde
rão, ou tomar vingança dos aggravos no próprio lugar, em que 
lhes forão feitos. 

104 SEGUE-O O NOSSO EXéRCITO DE PERNAMBUCO. Acha-

vão-se alguns moradores tomando um breve descanço no abrigo 
de suas casas, assegurados com a victoria próxima e fazendo 
prevenções para a campanha futura; porém avisados da resolu-
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ção dos inimigos, vierão logo para o nosso Exercito, no qual 
achou o Mestre de Campo General Francisco Barreto de Me
nezes dous mil e seiscentos infantes. Com este pequeno corpo e 
parecer de todos os nossos Cabos, se resolveo a seguir e dar aos 
inimigos batalha, a qual pedião com instância os nossos Sol
dados, porque aos braços costumados a vencer, appetecião 
pelejar. 

105 Marchou para os montes Goararapes, que achou já 
occupados pelos inimigos, ganhando-nos aquella vantagem, que 
o nosso Exercito tivera na outra batalha; mas não desanimou 
este accidente ao nosso Exercito, que nas difflculdades qualifi
cava mais o seu valor. Chegou o Mestre de Campo General 
áquelle sitio em üma tarde ; e querendo atacar logo o combate, 
foi aconselhado pelos outros Cabos, que o difíirisse para o dia 
seguinte, porque descançasse a nossa gente da larga e apressada 
marcha, que havia feito. 

106 ATACA-SE A BATALHA. Toda aquella noite mandou o 
Mestre de Campo General por varias partes tocar arma aos Hol-
landezes, para os ter inquietos, logrando a industria no discom-
modo, que lhes causou. Ao romper do dia enviou alguns Cabos 
a reconhecer o Exercito contrario e a fôrma que tinha; e avisado 
delia, dispoz acometel-o por varias partes, sendo primeira a do 
Boqueirão, onde puzera a maior força. Por ali principiou o 
Mestre de Campo João Fernandes Vieira a batalha, achando tal 
resistência pelos muitos Batalhões, que defendião aquelle posto, 
que lhe foi necessário empenhar todo o seu valor e o dos Esqua
drões, que o seguião, alé fazer desalojar os inimigos; mas se-
guindo-os, achou formados outros Troços Hollandezes, que des
cerão dos cumes dos montes a soccorrerem aos seus. 

107 ALCANçA o NOSSO EXERCITO A VICTORIA. — ANNO DE 

1649. Neste accidente e nova resistência, foi o Mestre de Campo 
João Fernandes Viera com o próprio esforço abrindo por elles a 
mesma estrada, sendo também soccorrido de mais gente nossa. 
Os Mestres de Campo André Vidal de Negreiros e Francisco de 
FigueirÔa havião por outras partes atacado vários Esquadrões 
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com a mesma fortuna e igual valor, achando em todos valerosa 
.iresisteneia ; porque os inimigos pelejando já mais pela honra, 
líjue pelos interesses e conseqüências da victoria, desprezavão 

barbara e inutilmente as vidas ; até que não podendo obrar mais 
a sua constância, cederão ao nosso valor. O Mestre de Campo 
General Francisco Barreto de Menezes, como coração do nosso 
Exercito, animava a todas as partes delle,acudindoáquellas,que 
mais carecião do seu alento. 

108 SEGüEM-NOS OS NOSSOS SOLDADOS ATé ã FORTALEZA 

DA BARRETA. Finalmente deixando os inimigos na campanha o 
Estandarte dos Estados, dez bandeiras, seis peças de artilheria, 
tendas e bagagens, e mil e trezentos mortos, (em que entrarão o 
Coronel Brinc, General do seu Exercido nesta batalha e o 
Almirante da sua Armada) levando mais de seiscentos feridos, e 
deixando muitos prizioneiros, se retirarão para a Fortaleza da 
Barreta, sendo seguidos dos nossos Cabos e Soldados até ás 
portas delia, matando-lhes neste alcance outro grande numero 
de gente. 

109 Agradeceo o Mestre de Campo General a todos o grande 
valor com que se houverão e ordenou, que nas Igrejas e Con
ventos de Pernambuco se dessem por esta victoria graças a 
Deos, verdadeiro Senhor dos Exércitos; acção, que se obrou em 
todas as Freguezias e Religiões com grande júbilo e piedade. As 
bandeiras e prizioneiros remetteo á Bahia, onde se flzerão por 
este triumpho as mesmas publicas demonstrações de devoção e 
contentamento. 

110 Havia o ultimo Rei Filippe tirado da Bahia o Tribunal 
da Relação, ou por escusar a despeza, que se fazia com os Minis
tros, entendendo não serem necessários, ou por causas, que não 
forão publicas para se terem por justificadas, reduzindo toda a 
jurisdicção da Justiça a um Ouvidor Geral do Crime e Civel, de 
que se seguião prejuízos grandes, assim porque em um só Mi
nistro não podia a administração delia ter o expediente, de que 
carecião as partes, como porque um só entendimento e uma só 
vontade erão mais fáceis de errar, ou por propensão da natu-
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reza, ou por menos sciencia do Direito ; como se experimentava 
na dilação dos pleitos e na desattenção das sentenças, (que 
necessitão de tantos olhos, quantos deve ter a Justiça) não 
havendo no Brasil outra maior instância, a que se recorrer, antes 
da ultima nos Tribunaes do Reino ; ,e finalmente um só homem 
a julgar, de que estragos não será causa 1 Sobornado Paris com 
as promessas de Venus, deu em uma sentença motivo ás ruínas I 
de Troya. 

111 INTRODUZ E L - R E I NA BAHIA A RELAçãO, TIRADA 

PELO SEU ANTECESSOR. — ANNO DE 1652. — Attendendo o 

Senhor Rei D. João IV. a tantos inconvenientes, e a que a 
Cabeça de um Estado tão vasto, não devia estar sem este tão 
grande, como preciso Tribunal, o restituio á Bahia no anno de 
mil seiscentos e cincoenta e dous com grande utilidade do Bra
sil, correndo as causas com maior expediente por Ministros, que 
tem especial applicaçâo naquellas, que a cada um toca por dis
tribuição, ou por intendencia do lugar, que occupa; reformando-
se no Juizo dos Aggravos as sentenças, que os Ouvidores Geraes 
e os outros Ministros proferem na primeira instância; tendo os 
pleiteantes a satisfação de que as suas acções se vejão por mais 
olhos e se resolvão por mais entendimentos, de que resultão fre
qüentes acertos ; e até as mesmas partes, que não alcançâo a seu 
favor as sentenças, colhem o desengano, de que por lhes faltar o 
Direito, lhes faltara o vencimento. 

112 Governava o Estado do Brasil João Rodrigues de Vas-
concellos, Conde de Castelmelhor, que succedera no posto de 
Capitão Geral a Antônio Telles de Menezes, Conde de Villa 
Pouca, o qual depois de o ter exercido com os acertos filhos do 
seu valor e da sua experiência, (que fizerão na índia e por outras 
partes da Monarchia resplandecer mais o seu esclarecido san
gue) voltara para Portugal naquella infausta Frota, de que já 
fizemos menção. Era o Conde de Castelmelhor illustrissimo por 
nascimento e por valor, famoso pêlos rigorosos tratos e pela 
áspera prizão, que em Carthagena das índias sacrificara ao amor 
da Pátria, e igualmente claro pelos progressos, que na defensa 

16 
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delta havia já obrado nos empregos de Governador das armas das 
Províncias de Entre Douro e Minho, e do Alemtejo ; e com a 

,̂ njesma atividade se applicava no Governo do Brasil. 
113 MORTE DO SERENISSO SENHOR PRíNCIPE D. THEODO-

..Sio. — ANNO DE 1653. Aggravando-se sempre mais a enfermi
dade, que havia largo tempo padecia o Sereníssimo Senhor D. 
Theodosio, veio a ter fim com a sua intempestiva e lamentável 
morte, em quinze de Maio de mil seiscentos e cincoenta e três, 
com inconsolavel sentimento e inextinguiveis lagrimas de seus 
Augustos Pais. Excessiva foi a dor, que padeceo o Brasil na 
perda do seu Príncipe, incomparavel o pranto de toda a Monar-
chia pela falta de- tal successor, e poderá ser geral esta magoa 
em todo o Mundo Christão por acabar um dos maiores Athlantes 
da Fé, em cujas virtudes tinha a Religião Catholica um Real 
exemplo. 

114 SEU ELOGIO. Em menos de vinte annos, que contou 
de vida, fez a arte no seu talento resplandecer as muitas quali
dades, de que o tinha dotado a natureza. Foi o seu domínio 
suspirado pelos Portuguezes, como o de Germânico pelos 
Romanos, desvanecendo a morte umas e outras esperenças. Do 
seu conselho resultarão os melhores successos, que alé áquelle 
tempo se havião logrado na defensa do Reino. Foi insigne na 
lingua Latina, e em outros vários idiomas, subtilissimo Philo-
sopho, Theologo, Cosmographo e Mathematico, com assombro 
dos maiores Mestres destas sciencias. O Ceo lhe tinha decretado 
melhor Império e não permittio o lograsse mais annos a terra, 
deixando-lhe a memória remontada sobre as azas da Fama 
e impressas as saudades nos corações dos subditos, que com 
o cadáver do seu Príncipe sepultarão todo o seu contentamento. 

115 CONTINUA O NOSSO EXERCITO NO CERCO DO RECIFE. 

Perseverava o nosso Exercito de Pernambuco no cerco, que 
tinha posto aos inimigos no Recife; e depois das duas ultimas 
victorias, que delles alcançara, o tinha reforçado mais, guarne-
cendo e fortificando melhor as Estâncias e postos ; porém por 
falta de gente e de petrechos não passava do assedio daquella 
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Praça á expugnação delia e não se vinhão a conseguir outros 
effeitos, que impedirem aos Hollandezes o fazerem-se senhores? 
da companha e tirar-lhes as utilidades, que podiãoterpor terra, 
rebatendo as continuas sortidas, que fazião contra as nossas 
Estâncias, de que sempre sahião rechaçados, ainda que no ulti
mo anno dos nove, que durou o sitio, se abstiverão de as 
fazer, ou desenganados da sua porfia, ou porque já se não atre-
vião a mais progressos, que a conservar algumas Paças e For
talezas, que ainda tinhão em seu poder. 

116 Joizo QUE FAZEM os NOSSOS OABOS. Porém conside
rando o Mestre de Campo General e os mais Cabos do Exercito 
de Pernambuco, que seria industria esta, que realmente era 
debilidade; e que mostrarem querer só sustentar o que estavão 
possuindo, seria para colherem a nossa gente descuidada com 
alguma invasão repentina, dobrava as guarnições e augmentava 
a cautela, trazendo os Soldados mais vigilantes no descuido, ou 
industria dos inimigos; porém como todas estas dilações era em 
prejuízo do Exercito e em discommodo dos moradores, que na 
duração do cerco tinhão evidente perda, diminuindo-se a gente, 
faltando os baslimentos e não se tratando das lavouras, enten
derão os Pernambucanos, que na brevidade da empreza do Recife 
consistia o remédio de todos estes damnos. 

117 CHEGA PEDRO JACQUES DE MAGALHãES CONDUZINDO 

AS NãOS DE CARGA QUE IãO PARA AQUELLES PORTOS. Receavão, 

que de Hollanda chegassem soccorros aos inimigos, nãos só para 
se defenderem, mas para intentarem novos progressos ; e o 
tempo trouxe ás nossas armas occasião opportuna, para o intento 
de expugnarem ao Recife, com a vinda da nossa Armada da 
Junta do Commercio, de que era General Pedro Jacques de 
Magalhães, e conduzia as náos de carga ao Brasil, para com-
boiar as que estivessem promptas a fazerem viagem para o 
Reino. 

118 PEDEM-LHE OS AJUDE NA EXPUGNAçãO DO RECIFE. 

Havendo já Pedro Jacques mettido nos portos de Pernambuco 
as que ião para aquellas Províncias, lhe pedirão o Mestre de 
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Campo General Francisco Barreto e os mais Cabos do Exercite, 
(fazendo as mesmas instâncias ao seu Almirante Francisco de 
Brito Freire) os quizessem ajudar na expngnação do Recife, 

Hempreza de tanto serviço a Deus, por ser contra Hereges, inimi-
^gos da nossa Religião Catholica e tão útil ao serviço d'El-Rei, 

concorrendo a restaurar-lhe o domínio, que lhe usurpavão os 
Hollandezes em tanto prejuízo dos seus naturaes Vassallos e da 

* grandeza da sua Monarchia, em ódio da de Castella, da qual já 
o Ceo, o valor e a fortuna a tinhão separado. 

119 REPUGNA FAZEL-O O GENERAL PEDRO JACQüES.— 

RAZõES QUE DA. — REPETEM-LHE OS ROGOS. — CONFORMASSE 

COM A RESOLUçãO DOS CAROS DO EXERCITO. AO General Pedro 
Jacques de Magalhães pareceo se não devia empenhar naquella 
empreza, por não faltar á observância do seu Regimento, que 
lhe não dava accesso a mais, que conduzir as háos de Portugal 
e comboiar as do Brasil, segurando uns e outros interesses, 
que era o fim, para o qual a Junta do Commercio sustentava 
com tão grande despeza aquella Armada, além da culpa, que 
commetteria contra a paz ajustada com os Estados de Hollanda, 
tendo ordem d'El-Rei para a guardar, encaminhando-se a sua 
viagem só á defensa e segurança das referidas embarcações. 
Porem repetindo-se da parte dos Cabos e moradores os rogos, 
intimando-lhe a causa de Deus, do Rei e da Pátria, protestando-
lhe o crime, que lhe podia resultar de escusar-se de ser um dos 
instrumentos da restauração de Pernambuco, que com o seu 
auxilio podia facilmente conseguir-se, resolveo a todo o transe 
concorrer para esta empreza. 

120 DISPOSIçõES DA EMPREZA. Dispostas todas as cousas 
t ao fim, que os Pernambucanos pertendião, por conselho de uns 

e outros Cabos, ficou o Almirante Francisco de Brito Freire em 
terra com a Infanteria da Armada, e o General Pedro Jacques 
de Magalhães com os Soldados precisos para a guarnição das 
nãos, (tendo enviado para a Bahia e para o Rio de Janeiro os 
navios, que vinhão destinados para o seus portos) com as dezoito 
náos de guerra e algumas mercantis mais poderosas, que demo-
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rou para lhe assistirem naquelle empenho, sitiou por mar ao 
Recife com tal regularidade e militar acerto, que impedio 
naquelle porto entrar, ou sahir embarcação alguma. 

121 TOMA O NOSSO EXERCITO A FORTALEZA DAS SALINAS 

E A DE ALTANAR. — D E S A M P A H Ã O OS INIMIGOS A DA BARRETA, 

BURACO DE SANTIAGO E A DOS AFFOGADOS. Seguro o nosso 
Exercito de que os inimigos não poderião ser soccorridos das 
suas Praças marítimas, foi atacando por terra as suas PorçaáfS 
sendo a primeira a Fortaleza das Salinas, a qual, ainda que 
com grande trabalho em o curso de um dia a rendeo; e com o 
mesmo valor e fortuna, posto que com a própria resistência, 
tomou a de Altanar, desamparando os inimigos as da Barreta, 
Buraco de Santiago e a dos Affogados, que logo senhorearão os 
Pernambucanos e marcharão a ganhar a Fortaleza das Cinco 
Pontas, que era o maior propugnaculo, ou ante mural da Praça 
do Recife. 

122 PõE O NOSSO EXERCITO, SITIO A FORTALEZA DAS CINCO 

PONTAS QUE SE ENTREGA. Com tão grande trabalho e valor a 
combaterão, quê em poucos dias a puzerão em termos de capi
tular a entrega; de que resultou tal confusão no Recife, que tudo 
era assombro; e Sigismundo, que com vigorosa diligencia e 
disposição militar tinha enviado soccorros ás referidas Praças, 
(com tão pouca fortuna sua, que forão desbaratados pela nossa 
gente, e se algum entrou, não foi poderoso a resistir ao nosso 
valor, nem a evitar a sua perda) agora totalmente desesperava 
de poder defender o Recife. 

123 TRATãO OS DO SUPERMO CONSELHO DE ENTREGAR A 

PRAçA DO RECIFE. Confusos os do Supremo Conselho, os 
outros Hollandezes e os Judeos, que residião naquella Praç^ÉJ 
receosos todos de perderem os bens adquiridos, se esperassem o 
ultimo furor dos vencedores, tratavão de capitular a entrega, 
por conseguirem com tempo condições mais favoráveis; segu
rando assim a fazenda, que a Companhia Occidental tinha 
naquellas Capitanias, como a dos particulares ; conhecendo, que 
não podião ter soccorros de Hollanda, de onde havia quasi um 
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anno lhes tão chegara embarcação, porque aquelles Estados 
Eílkído contendas por interesses do negocio com a Parlementaria 

Republica de Inglaterra, juntando-se de uma e outra parte no 
Canal as suas Armadas-, se combaterão, alcançando victoria a 

• do Parlamento com perda e destroço da Hollandeza; causa por-
»' que apressarão as capitulações, as quaes lhes concederão os 
f nossos Cabos com as mais honestas condições, que os inimigos 
I podião alcançar no presente estado, em que se achavão. 

124 AJUSTADAS AS CAPITULAçõES ENTREGãO AS CAPITA

NIAS QUE ESTAVãO NO SEU DOMíNIO. — ANNO DE 1654. Em 

virtude dellas entregarão os Hollandezes a Praça do Recife com 
todas as suas defensas, as Capitanias de Itamaracá, Rio Grande 
e Paraiba, assignando-se em vinte e seis de Janeiro do anno de 
mil seisceatos e cincoenta e quatro os capítulos, que de ambas 
as partes forão fielmente observados. Com o aviso desta feliz 
nova partio o Mestre de Campo André Vidal de Negreiros para 

ftisboa, recebendo-a o Senhor Rei D. João IV. e toda a Corte 
com as maiores demonstrações de applauso; edepois de sedarem 
publicas graças a Deos por tão especial favor da sua grande 
misericórdia, fez El-Rei mercês a todos os Cabos do Exercito 
de Pernambuco, próprias da sua Real grandeza. Na Bahia, e 
por todas as mais parte do Estado, foi festejada esta noticia com 
muitas acções de graças e actos tão festivos, quanto o pedia a 
gloria de se verem de todo livres de uma Nação, com a qual no 
curso de trinta annos tivemos sanguinolenta guerra no Brasil. 

125 YEM POR GOVERNADOR E CAPITãO GERAL DO BRASIL 

õ CONDE DE ATOUGHUIA. — SUAS VIRTUDES. Tinha chegado á 

Bahia com o posto de Governador e Capitão Geral do Estado, a 
|*ucceder a João Rodrigues de Vasconcellos, Conde de Castel-
^melhor, o de Atoughuia D. Jeronymo de Atahide, que na Corte e 
nas campanhas do Reino havia tido empregos dignos da sua 
grandeza, do seu esclarecido sangue e do seu valor, todos com 
venturosos successos, e com a mesma fortuna exercido o cargo 
superior das armas na Província de Traz os Montes. Foi na 
Bahia o seu Governo tão applaudido, como ficou memorado; 



LIVRO QUINTO 247 

resplandecerão no seu talento entre muitas prerogativas a recti-
dão e independência,- em tal equilíbrio, que se não distingüiâS 
qual destes dous attributos fazia nelle mais pendor, porque erão 
no seu animo vigorosamente iguaes o desinteresse e a Justiça; 
virtudes inseparáveis nos Heroes, que enthesourão só meracfrál 
mentos, para viverem na fama e na eternidade. 

186 MORTE DO SERENíSSIMO SENHOR REI D. JOãO IV. <e*wi 

ANNO DE 1656. Restaurado o Reino pelo nosso grande Monarcba. 1 
o Senhor D. João IV. e já com infalliveis esperanças de ficar 
estabelecido e seguro na sua Augusta descendência, recuperadas 
as Províncias, que no Brasil tinha senhoreado o poder de Hol-
landa, tornava com novas luzes a manifestar-se o antigo esplan-
dor da Monarchia, quando contra tanta felicidade, posta em 
campo a morte, cortou com o mais cruel golpe o fio da ma i s^ 
importante vida, tirando-a intempestivamente a El-Rei em seis 
de Novembro do anno de mil seiscentos e cincoenta e seis, com 
dezeseis de Reino, e cincoenta e dois de idade ; mui curta se a 
medimos pelo tempo ; se pelas acções, mui dilatada. 

127 SEU ELOGIO. Foi Duque segundo em nome e oitavo 
em numero, da Sereníssima Casa de Bragança. Nasceo Rei por . 
direito; Vassallo por tyrannia; mas este descuido da natureza 
emendou a fortuna, então ministra da Providencia Divina, resti-
tuindo-lhe a Coroa, que estava violentada em outra cabeça, e 
separando o Reino daquelle corpo, que intentou reduzil-o a um 
pequeno membro, fazendo-o Província. Opulento e firme o deixou 
aos seus Reaes Successores, sendo tão amado dos. Vassallos 
naturaes o seu domínio, quanto appetecido dos estranhos ; éter- ^ 
nizando nos subditos de todas as porções da sua dilatada Monar
chia uma perpetua saudade, e por quantos Orbes discorre a ; 
fama, uma eterna memória. 
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SUMMARIO 

Entra na Regência do Reino a Serenissima Senhora Rainha D. Luiza. 
Elege a Francisco Barreto de Menezes por Governador, e Capitão 
Geral do Estado do Brasil. Ajusta a paz com as Províncias Unidas, "é Gv 
casamento da Senhora Infante com El-Rei da Gran Bretanha. Donativtf" 
no Brasil para o dote e paz. Toma posse do Reino o Sereníssimo 
Senhor Rei D. Affonso VI. Inhabilidade e descuido, que mostra no 
Governo. Manda por Governador do Brasil ao Conde de Óbidos. Fun
dação dos Religiosos de Santa Theresa na Bahia e em Pernambuco. 
Contagio das bexigas por todo o Estado. Cede El-Rei o Governo, e o 
Reino ao Sereníssimo Senhor Infante D. Pedro. Entra na posse delle 
com titulo de Príncipe Governador. Prizão de Jeronymo de Mendonça 
Furtado, Governador de Pernambuco, executada por aquella Nobreza. 
e Povo. Succede ao Conde de Óbidos, no cargo Alexandre de Sousa. 
Freire. Naufrágio da nao Capitania, e morte do General da Armada 
da Bahia João Corroa da Silva na costa do rio Vermelho. Desce o 
Gentio bravo sobre a Vüla de Cairá com grande estrago. Succede no 
Governo a Alexandre de Sousa Freire Affonso Furtado de Mendonça 
Descobrimento e povoação das terras do Piagui. Guerra, que faz aos 
Geniàos. Sua morte e Elogio. Fundação das Religiosas de Santa Clara, 
Voltão as Fundadoras para Portugal, depois de nove annos détassis-v 
tencia na Bahia. * *» 

1 REGêNCIA DA SERENíSSIMA SENHORA RAINHA. — SUAS% 

REAES VIRTUDES E VARONIL TALENTO. Ficou pelo testamento^ 
d'El-Rei nomeada a Serenissima Senhora D. Luiza sua espòsft̂  
por tutora dos Senhores Infantes seus filhos, e Regente do 
Reino na menoridade do Príncipe seu Successor. Dezeseis 
annos, que contava de Rainha em uma Monarchia, contrastada 
de tão poderosos contrários, e tão "vários accidentes, lhe dérão 
experiências, ĉom que na absoluta Regência do Reino poude 
com grandes acertos encarregar-se de todo aquelle pezo, de que 
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. ja sustentava tanta p*arte assistindo com animo varonil e Real, 
a todos os conselhos e arbítrios, sobre a defensa e regimen 
do Reino, e das Conquistas, a que se applicava agora cum 
tanto mais empenho quanto era maior a obrigação, sendo as 

I suas resoluções admiradas e applaudidas em todas as Cortes da 
Europa, e até naquellas menos interessadas na restauração de 

I Portugal. 
2 CUIDADO QUE TEM DAS CONQUISTAS DO BRASIL. Tanto 

'. se desvelava no augmento da nossa America, que na maior 
oppressão de Portugal, e na precisa occasião, que tinha o Conde 
de Cantanhede, (depois Marquez de Marialva) Governador das 
Armas da Província do Alemlejo, de juntar Exercito para o 
soccorro da Praça de Elvas, (empreza, que teve glorioso fim 
com a batalha das Linhas) havendo pedido a Infanteria, que 

' estava para vir com a Armada para este Estado, lha não quiz 
mandar, por attender às conveniências dos moradores do Brasil, 
não sendo grande o prejuiso, que lhes podia seguir de se demo
rar, por causa tão justa, um anno o comboio ; mas nem 
naquelle aperto permittio a Serenissima Senhora Rainha, que 
lhe faltasse este expediente, ou por affecto, que tinha aos 
Vassallos da America, ou porque o seu Real e valeroso animo 

i&Jentendera, que podia conseguir a conservação do todo da 
I Monarchia, sem damno de alguma porção delia ; discurso, que 

acreditou o successo com a memorável victoria, que ao mesmo 
tempo alcançarão os Portuguezes debaixo da sua Regência 

I contra os Exércitos Castelhanos. 
3 MANDA POR GOVERNADOR GERAL DO ESTADO A FRAN-

J. CISCO BARRETO DE MENEZES. — ANNO DE 1657. — AJUSTA A 

.. PAZ COM OS ESTADOS Dé HOLLANDA. — ANNO DE 1662. Para 

succeder ao Conde da Athouguia no posto de Capitão Geral deste 
Estado, elegeo a Serenissima Senhora Rainha Regente a Fran
cisco Barreto de Menezes, em prêmio das proezas, que obrara 
na restauração de Pernambuco, sendo Mestre de Campo Gene
ral daquella guerra. Pela mesma causa fez ao Mestre de Campo 
André Vidal de Negreiros Governador daquella Capitania, cuja 



LIVRO SEXTO 251 

liberdade com tanto risco, e valor conseguira; e para socego e 
segurança de todas as Conquistas e Praças do Brasil, solicitou 
com o maior cuidado por seu Embaixador Extraordinário Hen
rique de Souza Tavares da Silva, então Conde de Miranda, e 
depois Marquez de Arronches, uma paz firme com as Provín
cias Unidas, tanto mais útil aos interesses dos Vassallos do Bra 
sil, quanto mais difflcil de se ajustar pela indignação, e senti
mento, em que as nossas victorias tinhão posto aos Sócios, e 
ministros da Companhia Occidental, e a toda sua Nação, vendo 
perdido o lucro, que tiravão das nossas Províncias, a cujo 
domínio aspiravão restituir-se, quando as suas forças e o tempo 
lhes dessem lugar. 

4 O CASAMENTO DA SENHORA INFANTE COM E L - R E I DA 

GRAN BRETHANA. — Com a mesma anciã, para esforçar a defensa 
de Portugal, como Cabeça do Império, de cujo vigor pendião^os 
alentos de todos os membros delle, procurou por Francisco de 
Mello de Torres, Conde da Ponte, depois Marquez de Sande, seu 
Embaixador Extraordinário em Inglaterra, a união da Coroa 
Ingleza pelo casamento da Sereníssima Senhora Infante D. Catha 
rinha sua filha com o Sereníssimo Carlos II. Monarcha dos três 
opulentos e bellicosos Reinos, Escócia, Inglaterra e Irlanda, 
restituido a elles pela Nobreza e Povo com o mais reverente< 
applauso, poucos annos depois, que o tyrannico Governo do 
Parlamento os tirara com a cabeça (detestavelmente) a seu pai o 
infeliz Carlos I. legitimo e natural Senhor daquelles próprios 
subditos, que com horror da obediência e confusão da Mages-
tade o puzerão em um cadafalso. Conseguindo a Senhora Rainha^ 
nesta alliança e parentesco do novo Rei muitas seguranças ás 
Conquistas e soccorros a Portugal. 

5 CONSEGUE COM FELICIDADES os DESíGNIOS CONTRA AS 

OPPOSIçõES DE CASTELLA. Ambas estas emprezas conseguio 
venturosamente apezar das negociações, poder e industria, com 
que El-Rei de Castella com muitas Embaixadas, repetidas ins
tâncias e varias promessas, tratava de as impedir nas Cortes de 
Londres e de Haya, por lhe difficultarem estes tratados a 
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conquista de Portugal; porém contrastando a todas estas folies 
opposições a oonstancia da Senhora Rainha Regente e nâo 
reparando em despezas pela gloria do Reino e bem dos Vassallos, 
se lograrão os seus desígnios, dando á Companhia Occidental 
de Hollanda, em resarcimento das despezas feitas na guerra do 
Brasil, cinco milhões, pagos em dezeseis annos, e em dote a 
El-Rei da Grã Bretanha dous, satisfeitos em dous annos; sendo 
estas disposições bem recebidas não só pelos subditos, mas 
louvadas em todas as Potências da Europa pelos Príncipes e 
Ministros independentes dos interesses de Castella. 

6 CADSAS DA CONTHIBUIçãO DO DONATIVO DO BRASIL. Para 

satisfação de tanto empenho era preciso, que concorressem o 
Reino e suas Conquistas; causa, pela qual escrevera ao Gover
nador Geral Francisco Barreto de Menezes duas cartas, feitas 
ambas em quatro do mez de Fevereiro do aiino de mil seiscentos 
e sessenta e dous; em uma o avisava da paz estabelecida com os 
Estados de Hollanda e do computo de cinco milhões, que lhes 
promettera, pagos em dezeseis annos, em recompensa dos gastos, 
que linhão feito nas Armadas, que mandarão a Pernambuco e 
ás suas Capitanias; e que devendo (como era razão) repartir-se 
esta quantia por Portugal e pelas Conquistas tão interessadas 
na utilidade da paz, pelo orsamento, que no Reino se havia 
feito, tocara a este Estado cento e vinte mil cruzados em cada um 
dos dezeseis annos, em que se havião de ir continuando os 
pagamentos até nltima satisfação. 

7 Na outra carta o noticiava do casamento da Senhora 
Infante D. Catharina, ajustado com o Sereníssimo Rei da Grã 
Bretanha, levando dous milhões em dote, para cuja satisfação 
tomando o Reino sobre si (sem reparar no aperto, em que o 
tinha posto a guerra) as cizas dobradas por tempo de dous annos, 
ainda faltava para ajustamento do dote a importância de seis
centos mil cruzados; pelo que lhe ordenava pedisse a estes 
moradores, contribuíssem também para aquelle empenho, que 
igualmente vinha a resultar em beneficio do Brasil com a 
segurança de Portugal, de quem, como da Cabeça, pendião todas 
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as Gonsquistas do Reino. Em ambas estas cartas fazia vivas 
expressões da grande fidelidade e amor dos Vas"saÍlos da nossa 
America, segurando ser-lhe sempre presente este novo serviço, 
para os ter na sua lembrança, como tão beneméritos da sua 
attenção Real. 

8 CONVOCA O GOVERNADOR AO SENADO DA CâMARA. — RE
POSTA DOS SENADORES PROMETTENDO A VONTADE SEGURA EM 
TODOS os VASSALLOS DA BAHIA. Convocou o Governador a 
Palácio os Senadores, que aquelle anno tinhão o governo do 
Corpo Político da Republica, e propondo-lhes a carta e ordens 
Reaes, achou nelles o agrado e zelo, que a Nobreza da Bahia 
sabe ostentar em todas as acções do serviço dos nossos Monar-
chas. Responderão, que proporião a matéria no Senado da 
Câmara aos homens bons e da Governança, com cujo parecer 
por direito e estylo se costuma tomar assento em negócios 
semelhantes, com assistência, beneplácito e concurso do Povo, 
esperando, que não haveria duvida mais que na fôrma, em que 
se havião de repartir por todas as Províncias do Brasil os cento 
e vinte mil cruzados, que se lançavão em cada um dos dezeseis 
annos sobre este Estado para a paz de HoUanda, e os que havião 
de contribuir para o dote de Inglaterra. 

9 PROPõEM áS PESSOAS PRINGIPAES DA GOVERNANçA E AO 
Povo.—ACOEITãO COM GERAL CONFORMIDADE A CONTRIBUIçãO. 
No dia seguinte chamarão os ditos Senadores actuaes as pessoas 
principaes da Governança e o Povo; e lidas as cartas em 
presença de todos, considerando-se os urgentes motivos, que 
faziâo precisas, e justas aquellas despezas, convierão em contri
buir para ellas, como tão leaes Vassallos, e nomearão seis 
pessoas, que ajustassem com os Vereadores no Senado a fôrma 
e o computo do que devia tocar a cada Capitania. Juntos os seis 
Árbitros nas Casas da Câmara com os Offlciaes delia actuaes, 
resolverão todos, que sobre os cento e vinte mil cruzados, que se 
havião de dar em cada um dos dezeseis annos para a paz de 
HoUanda, se accrescentassem mais vinte mil cruzados em cada 
um anno para o dote de Inglaterra. 
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10 REPARTE-SE O COMPDTO DELLA POR TODAS AS CAPITA

NIAS. — A IMPORTâNCIA DESTE DONATIVO NOS DEZESSEIS ANNOS . 

Tomou sobre si a Bahia, como Cabeça da Portugueza America, 
a maior parte delles, que forão oitenta mil cruzados em cada um 
dos dezeseis annos, e repartindo-se os sessenta pelas outras 
treze Províncias, veio a importar em todas o donativo nos 
dezeseis annos, a cento e quarenta mil cruzados por anno, dons 
milhões e duzentos e quarenta mil cruzados; e com festivas 
demonstrações se applaudirão por todo este Estado estas duas 
tão importantes noticias. 

11 CONTROVéRSIA ENTRE ANDRé VIDAL E FRANCISCO BAR

RETO. Continuava Francisco Barreto de Menezes o Governo 
geral do Brasil, no qual teve pezadas dissenções com André Vidal 
de Negreiros, Governador de Pernambuco, que topavão em 
desobediência das suas ordens, passadas em recurso de justas 
queixas dos moradores daquella Capitania, por obrar com elles 
muitos excessos de violência, devendo-lhes todas as attenções 
da Justiça e do favor, por haverem sido seus companheiros na 
guerra e André Vidal seu natural, nascido na Paraíba, de honesta 
família, juntando a muitos escândalos, o não dar comprimento 
ás resoluções do Capitão Geral Francisco Barreto e a uma 
sentença desta Relação, negando ás partes o appellarem a ella, 
desterrando, prendendo e privando dos offlcios aos que tratavão 
de a executar, e procedendo como absoluto e independente de 
outro poder, com impropério da Cabeça do Estado. 

12 FRANCISCO BARRETO O DEPõE DO CARGO E O MANDA 

VIR PREZO Á BAHIA. — OBEDECE ANDRé VIDAL DANDO COM

PRIMENTO Ás ORDENS A QUE TINHA DESOBEDECIDO E FOI CON

SERVADO NO GOVERNO. Por estas causas o privou do Governo o 
Capitão Geral, mandando Patente aos dous Mestres de Campo 
daquelle Presidio, D. João de Souza e Antônio Dias Cardoso, 
para governarem em seu lugar; e ordenou ao Mestre de Campo 
Nicolao Aranha Pacheco, marchasse da Bahia com o seu Terço 
eo Desembargador Chrislovão de Burgos de Contreiras, Ouvidor 
Geral do Crime, para o trazerem prezo a ella, ordenando aos 
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dous Governadores fizessem pleito, e omenagem nas mãos do 
referido Ouvidor Geral. Porém André Vidal amainando na tem
pestade, por escusar o perigo, deu comprimento com humilhação 
e arrependimento ás ordens, a que tinha desobedecido e foi 
conservado no seu posto, havendo-se elle dalli por diante com 
acções mais conformes á confiança, que se fizera da sua pessoa 
para aquelle Governo; porque ha ânimos tão fáceis em perpetrar 
os delictos, como em ceder ao ameaço dos golpes. 

13 ANNO DE 1662. — CONTINUANDO COM GRANDES ACERTOS 

A REGêNCIA A SENHORA RAINHA, TOMA POSSE DO REINO O 

SENHOR D. AFFONSO VI. — SUAS DISTRACçõES E POUCA -

APPLICAçãO AO GOVERNO. Seis annos havia, que administrava 
o Reino a Sereníssima Senhora Rainha D. Luiza, com os 
acertos próprios do seu Real talento, a que justamente se attri-
buião as felicidades de Portugal nos progresos da guerra e do 
Brasil no beneficio da paz; e quando a sua singular Regência 
fazia tão necessária a continuação do seu domínio, quanto era 
universal o applauso do seu Governo, tomou as rédeas da 
Monarchia o Sereníssimo Senhor Rei D. Affonso VI. com 
maiores desejos de a possuir, que disposições para a governar, 
porque as suas distracções, impróprias da Magestade, o trazião 
tão apartado dos cuidados, de que necessitava a administração 
do Reino, como dos remédios, de que carecião as suas continuas 
enfermidades, entregando-se todo só aos seus juvenis diverti
mentos, dos quaes o respeito da Senhora Rainha D. Luiza sua 
mãe fora embaraço, ainda que não pode ser freio. 

14 DEIXA o PEZO DA MONARCHIA A UM VALIDO . — TALENTO 

DO CONDE DE CASTELMELHOR. — QUEIXAS DOS TRIBUNAES E DA 

NOBREZA. Posto no Throno El-Rei, lançou o pezo de tanto 
Império sobre os hombros de um Valido, proporcionados a 
tamanha carga pelas grandes qualidades, que concorrião na 
pessoa, e talento de Luiz de Sousa de Vasconcellos, Conde de 
Castelmelhor; porém como era único mobil da machina da 
Monarchia, sentião os Tribunaes e a Nobreza verem-se constran^ 
gidos a obedecer ás resoluções, que não erão filhas naturaes, 
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senão adoptivas, do seu Monarcha; causa, pela qual começarão 
logo as queixas, aggravando-as sempre os illicitos exercícios 
d'El-Rei com escândalo dos Vassallos e perigo imminenle do 
Reino, cuja ruina em breves annos (como diremos) tratarão de 
obviar os pais da Pátria, Grandes e Ministros do Reino, antes 
que o mal da Republica, fomentado das diligencias de Castella, 
tivesse lançado tão profundas raizes, que fizessem impossíveis, 
ou inúteis os remédios. 

15 VEM POR VICE-REI E CAPITãO GERAL DE MAR E TERRA 

no BRASIL, O CONDE DE ÓBIDOS. — POSTO QUE Jà HAVIA EXER-
: CIDO NA BAHIA. Por successor de Francisco Barreto de Mene

zes, que tinha governado seis annos, enviou o Senhor Rei D. 
Affonso VI. a D. Vasco Mascarenhas, Conde de Óbidos, Gover
nador das Armas da Província do Alemtejo, Vice-Rei da índia, 
do Conselho de Estado e segundo Vice-Rei e Capitão Geral do 
Brasil. Havia sido na Bahia Mestre de Campo de um Terço, do 
qual passara a General da Artilheria; e no anno de mil seis-
cêintos e trinta e nove, em que veio por Capitão Geral deste 
Estado D. Fernando Mascarenhas, Conde da Torre, depois de 
assistir seis mezes na Bahia, sahindo delia a restaurar Pernam
buco com a grande Armada, que para esta empreza trazia, (e 
teve o succcesso, que havemos escripto no quarto livro desta 
Historia) o deixou por Governador da Bahia, a quem succedeo 
no anno seguinte de mil seiscentos e quarenta D. Jorge Masca
renhas, Marquez de Montalvão, do Conselho de Estado, e pri
meiro, Vice-Rei e Capitão Geral do Brasil, como temos mos
trado. 

16 ANNO DE 1665. — FUNDAçãO DOS RELIGIOSOS DA GLO

RIOSA MADRE SANTA THERESA DE JESUS. — VIRTUDES DOS 

SEUS FUNDADORES. NO anno de mil seiscentos e sessenta e 
cinco, segundo do Governo do Conde Vice-Rei, vierão fundar 
Casa na Bahia os Filhos da gloriosa Madre Santa Theresa de 
Jesus, aquelle portento da Santidade e prodígio do entendimento, 
a quem os arpões do Amor Divino trespassando o coração, lho 
deixarão vivo, para animar pelo Mundo Christão a toda a sua 
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^Sagrada Familia, desde o Convento de Ávila, onde está respi
rando alentos. Foi o primeiro Prior o Reverendo Padre Fr. 
José do Espirito Santo, conduzindo por Companheiros e Con-
ventuaes para a fundação aos Reverendos Padres Fr. Manoel e 
Fr. Innocencio de Santo Alberto, Fr. João das Chagas e o 
Irmão Francisco da Trindade; em todos resplandescia o espirito 
da Reforma da sua insigne e Santa Instituidora, na observância 
dos seus Estatutos e no exemplo da sua penitencia, com grande 
aproveitamento das almas na Bahia, e geral aceitação e aplauso 
de todos os moradores delia, e do seu recôncavo, concorrendo 
com grandiosas esmolas para fabricarem a sua Igreja e Casa. 

17 EDIFICARíO PRIMEIRO UM HOSPíCIO. Edificarão pri
meiro um pequeno Hospício no sitio, a que chamâo Preguiça, 
summamente agradável e visinho ao mar. Era devotissimo San
tuário, onde florescendo aquelles Religiosos em todo o gênero de 
virtudes, fazião uma vida Angélica ; estando no coração da 
Cidade, parecião habitadores de ermo, e ao mesmo tempo não 
faltavão ao concurso dos Fieis, ou na sua Igreja, ou conduzidos 
ás casas dos enfermos, onde era necessária a sua assistência, 
solicitada com anciã de todos os que se achavão em perigo de 
morte, dos quaes alcançavão muitos a saúde pela sua interces-
são com Deos e com sua Mãe Santíssima Nossa Senhora do 
Carmo. 

18 DEPOIS UM SUMPTüOSO CONVENTO. Pelo curso do tempo 
augmentando-se as esmolas, erigirão em outro lugar visinho ao 
primeiro, porém mais imminente e elevado com vistas do mar 
mais dilatadas, um sumptüoso Convento dos maiores, que tem 
a sua Provincia de Portugal, com grandíssima e bem cultivada 
cerca, e com estes commodos çresceo a sua Communidade em 
numero de Frades. Tiverão pelo Sertão varias missões, das 
quaes conservão ainda a de Masarandupio, em que tem uma 
Igreja do glorioso Padre S. João da Cruz. 

19 FUNDãO OUTRA CASA EM PERNAMBUCO. Muitos annos 

depois da sua fundação na Bahia, fizerão outra em Pernam- * 
buco, levantando um Convento no lugar, em que o deixámos 
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escripto no livro segundo; sitio solitário por falta de moradores 
e sd freqüentado dos caminhantes, que achão naquelle passo 
este refugio, para lhes franquear os Sacramentos e Sacrifícios, 
quando por vários accidentes, ou por devoção os buscão naquelle 
caminho. Ao referido Convento se passão hoje os Religiosos 
velhos, que fogem do bulicio da Bahia, e naquelle retiro acabão 
em vida eremitica e contemplativa, não lhes fazendo falta o 
exemplo e regularidade dos mais austeros do Reino, para onde 
já não podem voltar, por haverem gasto muitos annos da idade 
no Brasil e Angola, onde tem outra grande Casa e muitas mis
sões pelos Presídios daquelle Reino, com notória utilidade das 
almas dos seus moradores e geral contentamento e applauso 
daquelles Povos. 

80 ANNO DE 1666. — COMETA SOBRE O BRASIL NO ANNO 

ANTECEDENTE. — CAUSA DESTES SIGNAES E OS SEDS EFFEIT0S. 

No mesmo anno e no seguinte de mil seiscentos e sessenta e 
seis, experimentou o Brasil uma das maiores calamidades, que 
padecera desde o seu descobrimento e conquistas, precedendo 
um horroroso Cometa, que por muitas noites tenebrosas, ateado 
em vapores densos, ardeo com infausta luz sobre a nossa Ame
rica e lhe annunciou o damno, que havia de sentir; porque 
ainda que os Metheoros se formão de incêndios casuaes, em que 
ardem os átomos, que subindo da terra, chegão condensados á 
esphéra, as cinzas em que se dissolvem, são poderosas assim 
a infeccionar os ares para infundirem achaques, como a descom-
por os ânimos para obrarem fatalidades; tendo-se observado, 
que as maiores ruinas nas Republicas e nos viventes trouxerão 
sempre diante estes signaes. Tal foi o que appareceo no Brasil 
um anno antes dos estragos, que se lhe seguirão. 

2 1 OUTRO SIGNAL NAS PRAIAS DA BAHIA. — ACHAQUE 

DAS BEXIGAS NO BRASIL. Outro accidente extraordinário 
, experimentou naquelle próprio tempo a Bahia, já mais visto 
nella, crescendo por três vezes, em três alternados dias, o mar, 
com tal profusão de águas, que atropellou os limites, que lhe poz 
a natureza, dilatando as ondas muito além das praias e deixando-
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as cobertas de innumeravel pescado meudo, que os moradores 
da Cidade e dos Arrabaldes colhião, mais attentos ao appelite, 
que ao prodígio, ufanos de lhes trazer o mar voluntária e pro-
digamente tão copioso tributo, sem considerarem, que quando 
sahem da ordem natural os Corpos Elementaes, padecem os 
humanos, e causão não só mudanças na saúde e ruinas nas 
fabricas materiaes, mas nos Impérios. Todos estes avisos, ou 
correios precederão ao terrível contagio das bexigas, que então 
veio sobre o Brasil, de que daremos breve e lastimosa noticia. 

22 Era mui raro e poucas vezes visto em a nossa America 
este achaque; e sendo mais natural aos humanos, que todos os 
outros (pois os Médicos lhe deduzem a causa dos ventres mater
nos, de onde querem, que tragão todos este tributo áquelle mal) 
morrião os moradores de cento, e mais annos, sem o chegarem 
a ter; porém no referido tempo veio sobre elles com simptomas 
da mais forte epidemia e do mais voraz contagio. Principiou pela 
Província de Pernambuco e acabou na do Rio de Janeiro, posto 
que com menor força nas Províncias do Sul, por ter dispendido 
os maiores Ímpetos nas do Norte. 

2 3 ESTRAGOS QUE FAZ. — As casas, que contavão nas suas 
famílias de portas a dentro o numero de quarenta, ou cincoenta 
pessoas, não tinhão uma são, que podesse curar das enfermas, 
nem sahir a buscar os remédios e chamar os Médicos, os quaes 
não podiâo acudir ás innumeraveis partes para onde erão solici
tados, e não atinavão nas medicinas, que haviâo de applicar 
porque com incerto effeito experimentavão sararem uns das que 
outros morrião, com que tudo era confusão e sentimento. 

2 4 CARIDADE DOS IRMãOS DA MISERICóRDIA, DOS RELI

GIOSOS E DOS PAROCHOS. Andavão os Irmãos da Casa da Santa 
Misericórdia, levando pelas particulares os medicamentos e sus
tento de que carecião, conduzindo com os esquifes os mortos, 
quando não erão pessoas de distinção, para lhes darem sepul
tura nos Adros, porque já não cabião nas Igrejas. Os Religiosos 
de todos os Conventos, sem serem chamados, se introduzião aos 
enfermos para o Sacramento da Penitencia, e os Parochos com 
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menos culto, por falta de gente, que acompanhasse, levavão o 
Sacrosanto da Eucharistia por viatico, e juntamente o da Santa 
Extrema-Unção aos necessitados destes Divinos thesouros da 
Igreja. 

2 5 PIEDADE E DESPEZA DO CONDE VICE-REI. Em tanto 

estrago luzia a piedade e grandeza do Conde Vice-Rei, que com 
incessante cuidado, assistência e despeza, visitava aos enfermos 
e mandava aos pobres tudo o que lhes era necessário, devendo 
esta caridade ao seu animo e ao seu sangue, (ambos esclareci
dos) e pode remediar muita parte desta ruina, que se foi mode
rando na Cidade com o seu zelo, e com a sua diligencia, sempre 
prompta a favor dos Vassallos deste Estado. 

26 DAMNOS QUE CAUSA PELOS RECôNCAVOS. — FOME QUE 

SE SEGUIO Ás BEXIGAS. Pelos recôncavos forão tanto mais pene
trantes os estragos, quanto era maior a falta dos remédios e dos 
Médicos, morrendo os enfermos antes que da Cidade, onde 
recorrião, lhes fossem as receitas e as medicinas ; e constando 
a maior partes daquelles habitadores de escravos para as fabri-

* cas dos Engenhos, fazendas e lavouras, houve alguns Senhores 
destas propriedades, que perdendo todos os que tinhão, fica
rão pobres e não poderão em sua vida tornar a beneficiar as 
suas possessões, ficando em muita necessidade algumas Famílias 
nobres, que possuirão grandes cabedaes. Seguio-se depois uma 
geral fome, que alguns annos padeceo o Brasil, por faltarem os 
cultores das plantas e sementeiras, e dos outros gêneros precisos, 
para alimentar a vida, sendo tão considerável e geral esta ruina, 
que ainda hoje se experimentão os prejuízos e conseqüências 
delia. 

27 SAHE DO PAçO A SENHORA RAINHA D. LUIZA. Havia o 

Senhor Rei D. Affonso, algum tempo depois de se achar na 
posse do Governo, com aquella desordem, de que erão causa, 
não só o discurso próprio, mas o estimulo alheio, feito insinuar 
a Senhora Rainha D. Luiza sua mãe, ser conveniente, que se 
retirasse do Paço; o que ella executou em breves dias, com 
supepíefVgonstancia a todos os golpes da fortuna, conservando 
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no desprezo desta desattenção aquella inalterável generosidade 
€ grandeza do animo Real, de que era dotada; porque não 
perde nada do seu resplendor o Sol, quando sahe da Casa de 
Jove. 

3 8 RECOLHE-SE AO CONVENTO QUE MANDAVA, FABHICAR NO 

SITIO DO GRILO. — SUA MORTE. Recolheo-se com algumas 
illustres Senhoras Portuguezas, que voluntariamente lhe quize-
rão assistir ao Convento, que fora ediflcado para as Religiosas de 
Santo Agostinho no sitio do Grilo, onde livre dos embaraços do 
século, passou em Divina contemplação, com admirável exem
plo de virtudes, santamente o resto daquella vida, benemérita 
de mais larga duração ; porém não querendo Deos dilatar-lhe a 
posse de melhor Coroa, a levou para si, sendo os seus mereci
mentos mais que os seus annos, aos cincoenta e três da sua 
idade, em vinte e sete de Fevereiro de mil seiscentos e sessenta 
e seis. 

29 SUA ASCENDêNCIA. Foi filha dos Excellentissimos D. 
Manoel de Gusmão e D. Joanna de Sandoval, Duques de Medina 
Sidonia, Casa e Família tão esclarecida, como antiga, das supe
riores em Hespanha por esplendor de sangue e das primeiras 
por caracter de grandeza, aparentada com os Augustos Monar-
chas de Castella e Portugal, sendo a Senhora D. Luiza a segunda 
Duqueza, que aquella grandíssima Casa dera á Seremissima 
de Bragança, havendo sido a primeira a Senhora D. Leonor 
filha do Excellentissimo D. João de.Gusmão, terceiro Duque de 
Medina Sidonia, Esposa do Sereníssimo Senhor D. Jayme, 
quarto Duque de Bragança, de cujo Real consórcio nascerão o 
Senhor D. Theodosio I. seu successor e a Senhora D. Isabel, 
que casando com o Sereníssimo Senhor Infante D. Duarte, forão 
pais da Sereníssima Infanta Duqueza a Senhora D. Catharina, 
que levou áquella Augusta Casa o direito mais próximo ao que 
já tinha para succeder na Coroa. 

3 0 SEU ELOGIO. Com generosas acções desempenhou a Se 
nhora Rainha D. Luiza as obrigações do seu alto nascimento, 
sendo o seu Real talento tão varonil, que na perplexidade, em 
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que se achava o Senhor Rei D. João, quando lhe offerecião 
repetidas vezes a Coroa, ponderando a difícil empreza a que se 
expunha, o grandissimo Estado, que arriscava, a inconstância 
dos homens, a debilidade dos Povos, a falta de Soldados, disci
plina e dinheiro, que são as três potências da alma dos Exerci-
tos, sendo precisos quatro para defenderem tantas léguas de 
Fronteira do formidável poder de Castella, esta Sereníssima 
Rainha o fez aceital-a. 

31 Acclamado El-Rei, com tanta actividade se houve a Real 
consorte em lha sustentar na cabeça, que em todas as disposições 
da defensa do Reino, em que se lograrão os melhores successos, 
teve a maior parte. Depois na Regência delle mostrou qualidades 
tão próprias para governar Impérios que receando Portugal 
pela morte do seu Monarcha imminentes ruinas, as virtudes e 
acertos da Sereníssima Senhora Rainha D. Luiza, chegarão a 
conseguir, que de tão grande perda se não seguisse falta, sendo 
tão venerado o seu domínio, quanto ha de ser eterna a sua 
saudade. 

32 DESORDENS D'EL-REI. Crescião em El-Rei D. Affonso 
os exessos e não tinbão melhoria as enfermidades, que o priva-
vão não só dos acertos do discurso, mas das esperanças da suc-
cessão, impossibilidade, que se confirmou com os disposorios 
da Sereníssima Rainha D. Maria Francisca Isabel de Saboya, 
Princeza de Nemours em França, descendente por duas linhas 
femininas dos Christianissimos Reis daquella Coroa, e por 
baronia dos Sereníssimos Duques de Saboya. Faltava-lhe o 
Senhor Rei D. Affonso com as attenções e respeitos, que se lhe 
devião, por fazer estimação dos seus illicitos divertimentos e das 
pessoas viz, que nelles o acompanhavão, com escândalo da 
Magestade e sentimento do Reino. 

3 3 JUSTAS QUEIXAS ESCRúPULO DA RAINHA. — RETIRA-

SE PARA o CONVENTO DA ESPERANçA E TRATA DO SEU DIVORCIO. 

Não podia mederal-o grande entendimento da Senhora Rainha, 
depois de apurar todos os meios para a sua conservação. Por 
estas causas, e obrigada da sua consciência, (não havendo tido 
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effeito o matrimônio) se retirou do Paço. para o Convento das 
Religiosas da Esperança, pondo em tela de Juizo o seu divorcio 
com El-Rei, e pedindo o seu dote, para voltar livre a França em 
umas náos de guerra, que daquelle Reino chegarão com diversos 
fins ao porto de Lisboa. 

3 4 V I O TODOS OS TRIBUNABS AO PALáCIO B REPRESENTãO 

A EL-REI A SUA INCAPACIDADE PARA O GOVERNO. — PEDEM-

L H E JUSTAMENTE O ENCARREGUE AO SENHOR INFANTE D . 

PEDRO SEU IRMãO. Vendo os Vassallos visinha a ruina da Repu
blica e que se exacerbava o mal na dilação do remédio, tratarão 
de lho dar com a presteza de que carecia a necessidade delle. 
Forão os três Estados do Reino, o Conselho de Estado e os 
outros Tribunaes, juntos em fôrma de Cortes, Palácio e repre
sentarão a El-Rei a incapacidade, que tinha mostrado para 
governar a Monarchia, não havendo aproveitado as humildes 
supplicas, que por muitas vezes lhe fizerão, para que se apar
tasse dos exercícios e pessoas, que o divertião do cuidado do 
Governo e das obrigações de Rei; causas que os punhão em 
precisão de lhe pedirem fosse servido encarregar voluntariamente : 

a administração do Reino ao Sereníssimo Senhor Infante, seu 
único irmão. 

3 5 Representavão-lhe, que no entendimento deste Príncipe, 
no seo singular animo e talento concorrião todas as virtudes 
Reaes, que se requerião para o Governo dos Impérios; e que 
sua Magestade devia encarregar-lhe o cuidado da Monarchia, 
sem esperar, que elles representando a auctoridade do Reino, 
obrassem o que em semelhantes apertos e causas, se praticara 
em vários tempos em França, Inglaterra, Germania e no mesmo 
Portugal, quando pela incapacidade d'El-Rei D. Sancho II. se 
entregara o Governo do Reino ao Conde de Bolonha seu irmão, 
depois Rei D. Affonso III. 

36 REPUGNA E L - R E I AO QUE SE LHE PEDE. — MAS 

RESOLVE FAZER A RENUNCIA. — ANNO DE 1667. Grande repu

gnância acharão os Conselheiros em El-Rei, para se conformar 
com esta proposição, posto que lhe não era occulto o desconten-
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tamento e queixa, que nos seus Ministros e Vassallos causavão 
os seus irremediáveis descuidos ; e conhecendo, que aquelle 
concurso de Tribunaes se encaminhava a maior effeito, do que 
podia caber na esphéra dos rogos, assentio na renuncia, e fez . 
desistência da Monarchia na Sereníssima pessoa de seu irmão o 
Senhor Infante D. Pedro, e em todos os seus legítimos descen
dentes, separando no mais seguro e prompto das rendas delia, 
cem mil cruzados em cada um anno para os seus gastos, e que 
delles poderia testar por sua morte, determinação, que mandou 
ao Senhor Infante por Decreto, com a sua firma Real, passado 
em vinte e três de Novembro do anno de mil seiscentos e sessen
ta e sete. 

3 7 ENCARREGA-SE no GOVERNO O SENHOR PRíNCIPE D. 

PEDRO. — CONCEDE A PAZ PEDIDA PELOS CASTELHANOS. De 

tão justas causas, dos clamores geraes do Reino e das repetidas 
instâncias dos Vassallos, obrigado o Sereníssimo Senhor Infante 
D. Pedro, se encarregou do Governo com o titulo de Príncipe 
Governador; acção, que ficou mais legal com a renuncia e cessão, 
que delle lhe fez o Senhor Rei D. Affonso seu irmão. Erão no 
Senhor D. Pedro as virtudes mais, que os annos, e mais maduro 
que a idade, o talento, cultivado em todos os exercícios Reaes na 
sua singular educação. Sacrificou todos os seus cuidados á Monar
chia, sendo uma das suas primeiras acções conceder aos Caste
lhanos a paz, que pedião. 

3 8 Foi tão própria da sua grandeza esta felicidade, que 
assim como o Pilho de Deos a trouxe no principio da sua vinda 
ao Mundo, a deu o Senhor Príncipe D. Pedro no ingresso da 
sua Regência a Portugal, que trazendo com Castella guerra 
mais cruel, que a Punica entre Roma e Carthago, entrou no 
domínio, fechando as portas a Jano e franqueando o suspirado 
socego a toda a Hespanha. 

3 9 ANNO DE 1668. Esta paz se fez mais gloriosa aos Portu-
guezes pela circumstancia de ser com muitas instâncias pedida 
dos Castelhanos, e conhecer a Europa, que se achava Portugal em 
tal auge e com tal Regente, que podia o Senhor Príncipe 
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D. Pedro concedel-a, ou negal-a á sua vontade, sendo o dar a paz 
« a guerra a próprio arbítrio, toda a grandeza a que pôde chegar 
o maior poder. Não usou de outros termos, para encarecer o da 
sua Republica um Embaixador Romano, mais que com dizer 
aos Cartaginezes na guerra de Sagunto, que na sua mão estava 
o dar-lhes a paz e a guerra, quando quizesse. O mesmo parece 
quiz mostrar outro também famoso, Pedro único deste nome 
•entre os Duques de Saboya, que indo fazer homenagem ao 
Imperador Conrado IV. se lhe appresentou com mysterioso 
adorno vestido com divisas de paz e com signaes de guerra. 

4 0 BENEFICIO QUE BESTJLTA áS MONARCHIAS DO SOCEGO 

DA PAZ. Grande foi a utilidade, que receberão os Povos de uma, 
e outra Monarchia pelo beneficio da paz; fortuna incomparavel
mente maior, que todas quantas podem alcançar os mortaes, 
porque com ella se lavrão os campos, se augmentão as Povoa-
ções, se ennobreoem as Cidades, se apurão as Sciencias, cres
cem as Escolas, e florescem todas as outras Artes necessárias 

•na Republica, as quaes aos echos dos canhões e ao estrondo das 
caixas, se descompõem, se arruinão, se atrazão e affugentão, j 
por ser a guerra um monstro tragador do gênero humano, 
estrago das creaturas racionaes e insensíveis, (e ainda entre 
Catholicos) torrente e inundação de delictos e sacrilégios; por
que nem todos os Capitães têm o zelo de Alarico, que nos sãos 
se punha com a espada na mão á porta dos Templos a defender, 
que se não commettessem desacatos. 

4 1 E posto que em todas as Regiões do Mundo possa a 
guerra fazer famosos os seus Capitães, não faz os seus Príncipes 
mais amados. Não foi tão grato aos Romanos Augusto pelas' 
victorias, que alcançou para adquirir o Império, como pela paz, 
que logrou na ultima e maior porção do tempo do seu domínio. 
Não conseguirão mais gloria Trajano, Alexandre Severo, e 
outros guerreiros Imperadores, que Adriano, o qual se gloriava 
de não haver feito guerras e de compor todas as que achara 
movidas e continuadas pelos seus Antecessores. Quanto mais 
agradável será aos Povos de Borgonha a memória do seu 
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Pilippe, que em tanta paz os conservara, que a de Carlos, que 
com tão numerosos Exércitos os perdeo com a vida e diminuição 
dos seus Estados ? 

4 2 Entre os Senhores Reis de Portugal, não forão mais 
famosos os Affonsos e Sanchos armigeros e batalhadores, que 
um Manoel e um João III. que não desembainharão a espada 
senão contra Idolatras e Sectários, em augmento e extenção da 
Pé Catholica, e um glorioso Rei o Senhor D. João IV. de sau
dosa memória, que a empunhou em defensa do seu direito á 
Coroa, e da liberdade da Pátria, usurpada uma e outra oppri-
mida, do dominio e jugo Castelhano, com tanto maiores, quanto 
mais domesticas hostilidades, mostrando Deos a justiça da causa 
de Portugal, e a continuação da sua Divina promessa nas victo-
rias, que a El-Rei, e a seus successores dera, continuando-lhe 
o Império na sua Real descendência, pára o glorioso fim de 
dilatar o seu Santo nome pelas partes mais remotas, e ser a 
maior de todas as Monarchias, que vio o Mundo Gentilico e 
verá o Munho Christão. 

4 3 APRESSA A RAINHA A SüA PARTIDA A FRANçA ALCANçA 

JM" SENTENçA DO DIVORCIO E 'PEDE O SEU DOTE. — CAUSAS 

FÍRELAS QUAES PEDE o REINO AO PRíNCIPE SE DISPOSE COM A 

RAINHA. Apressava a Sereníssima Senhora D. Maria Prancisca 
[-Isabel de Saboya a sua volta a França, com a sentença do seu 
divorcio proferida aos vinte e quatro de Março de mil seiscentos 
e sessenta e oito pelos Juizes, que lhe nomeara o Cabido na Sede 
Vacante, em que se achava a Corte, e pedia os seiscentos mil 
cruzados, que trouxera de dote, os quaes se havião gasto nas 
despezas, da guerra e não estava o Reino em tempo, nem dispo
sição de os poder juntar tão brevemente. Sentião os Vassallos a 
ausência, que dispunha a Rainha, por ser amada em toda a 
Monarchia; e considerando se não devia dilatar a successão do 
Sereníssimo Senhor Príncipe D. Pedro o tempo, que era preciso 
pára se ajustar o seu casamento com outra Princeza, nem cabe-
daes para a conduzir com novos gastos e demonstrações devidas, 
não havendo na Europa então (da mesma idade hábil do matrimo-
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nio) alguma de mais heróicas virtudes, nem mais digna do tha-
lamo Real, pedirão com repetidas supplicas os Tribunaes, a 
Nobreza e o Povo ao Príncipe a elegesse por Esposa, fazendo 
todos á Rainha as mesmas amorosas e reverentes instâncias. 

4 4 DISPENSAS DO CARDEAL, DE VANDOMA E DO SUMMO 

PONTíFICE. Conformando-se com o sentimento geral do Reino 
pelas referidas causas o Senhor Príncipe D. Pedro e a Senhora 
Rainha D. Maria, e impetrando do Cardeal de Vandoma, que se 
achava em França Legado á Latere com grandes poderes do 
Pontiflce, a dispensa do único impedimento, que era o de publi-
c» honestatis, para poderem contrahir o matrimônio; alcançada, 
se desposarão com universal applauso de todos os seus Vassallos, 
e logo para maior segurança das suas consciências, recorrerão 
ao Pontiflce Clemente IX. pela confirmação, que lha concedeo 
com amplíssimas circumstancias; sendo este facto o primeiro, 
em que depois de vinte e sete annos de rogos, humiliações e 
diligencias, conhecera a soberania de Portugal, independente 
do domínio de Castella, contra o que em todo este tempo se 
tinha obrado naquella Cúria por razões de Estado, desde a feliz 
Acclamação do Senhor Rei D. João IV. 

4 5 MANDA o SERENíSSIMO SENHOR PRíNCIPE DAR OBEDIEN-. ; 

CIA AO SUMMO PONTíFICE. O paternal affecto do Summo PontiR 
flce resplandeceo depois mais com a obediência, que lhe mandou : 

dar o Príncipe D. Pedro, pelo seu Embaixador Extraordinário 
D. Francisco de Sousa Tello de Menezes, Conde do Prado e 
Marquez das Minas, cujas virtudes, qualidade e talento o flzerão 
benemérito deste e de outros grandíssimos empregos. Foi esta 
Embaixada de tanto agrado áquella Cúria, como o mostrou o 
Pastor Universal da Igreja, recolhendo com amorosos júbilos 
ao seu rebanho as fieis e constantes ovelhas Lusitanas, que tan
tos annos não admittirão elle e os seus Antecessores, em maior 
credito da nossa constância na Religião Catholica, e da obediên
cia dos nossos Monarchas, tão repetidas vezes reiterada, quan
tas (por causas políticas) mal recebida. 

4 6 GOVERNO DE JERONYMO DE MENDONçA EM PERNAM-
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BÜCO COM QUEIXA GERAL DE TODOS OS MORADORES. Governava 

a Província de Pernambuco Jeronymo de Mendonça Furtado, 
mais attento ao seu .interesse, que á sua obrigação; todos os 
meios, que conduzião para as suas conveniências, lhe parecião 
lícitos; não ouvia os clamores do Povo, desprezava as pessoas 
principaes, que por nascimento e fidelidade lhe merecião diffe-
rente tratamento. Sentião os Pernambucanos ver nelle um pro
cedimento tanto mais absoluto, e contrario, quanto mais promp-
tos e conformes os achava na sua obediência; os obséquios, com 
que aquelles subditos o tratavão, fazião avultar mais os escânda
los, que delle recebião, devendo ser o maior motivo para obrar 
com prudência e justiça, o culto que se lhe dedicava, porque 
como o respeito, que os Vassallos do Brasil tem aos seus Gover
nadores, chega a parecer idolatria, não devem proceder como 
homens, os que vem a ser venerados como Deidades. 

4 7 DETERMINA A NOBREZA E O Povo PRENDEL-O. — D I S 
POSIçõES PARA A EMPREZA. Crescião em Jeronymo de Men
donça as desattenções, na Nobreza as queixas eno Povo as iras, 
até que expondo-se a uma acçâo tão indescupavel, como temera-

Iria, se resolverão a prendel-o em satisfação dos aggravos, que 
pies fazia, sem attenderem a que deste facto lhes podia resultar 
mais castigo, que vingança; e tendo prevenidos os dous Terços 

•da Infanteria paga, para que não fizessem movimento algum, 
interessando-os também na causa publica, jutando-se por varias 
partes da Cidade de Olinda as pessoas principaes, e por outros 
lugares a maior parte do Povo, se encarregou a execução a 
André de Barros Rego, que n'aquelle anno era Juiz ordinário 
do Senado da Câmara e representava a Cabeça do Corpo Polí
tico de Pernambuco, acompanbando-o os Vereadores actuaes 
daquelle Senado, e todos conformes na resolução, da qual 
entendião serem justíssimas as causas, posto que nellas fossem 
partes os mesmos, que se determinarão a ser Juizes. 

4 8 EXECUTA-SE A SUA PRIZãO. Dispostas as cousas condu-
centes a tão estranha empreza, a executarão com maior facilidade 
da com que a resolverão. Sahia o Governador de Palácio ao seu 
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passeio, bem fora de imaginar o que lhe havia de acontecer, 
posto que o poderá presumir, assim por lhe não ser occulto 
o justo ódio, que todos lhe tinhão, como porque a sua própria 
consciência o devia accusar; e chegando a elle o Juiz ordinário 
André de Barros Rego, lhe disse, que se desse por prezo; per
guntou-lhe o Governador alterado, quem tinha poder para o 
prender : respondeo o Juiz, que em nome d'El-Rei da Nobreza 
e do Povo de Pernambuco; empunhou colérico o Governador a 
espada e fizerão o próprio uns criados e Officiaes, que o acom-
panhavão,os quaes forão logo maltratados e prezos pelas pessoas 
principaes, que incontinenti sahirão dos lugares em que estavão 
postos, sendo ajudados do Povo, que já se achava junto em 
grande numero. 

4 9 POR ANDRé DE BARROS REJO JUIZ ORDINáRIO DAQUELLE 

SENADO. — REMETTEM A JERONYMO DE MENDONçA PARA 

LISBOA. O Juiz André de Barros Rego, com socego de animo 
ainda maior, que a empreza, disse ao Governador Jeronymo de 
Mendonça Furtado, quando o vio pôr mão na espada, que se 
abstivesse daquelle impulso, porque se a chegasse a desem-
bainhar, perderia a vida, sem que elle lha podesse defender 
daquelles moradores, que por tantas razões lhe desejavão a morte 
e por não poderem tolerar as offensas, que lhes fazia, se livravãcryj 
do seu domínio por aquelle meio, ainda que violento, esperando da! I 
rectidão do nosso Monarcha e da lealdade, com que os Pernam- ™ 
bucos servirão sempre ao augmento da sua Real Coroa, resti-
tuindo-lhe aquellas Províncias, que lhe tinhão usurpadas os 
Hollandezes, veria as causas, que os obrigavão a eximir-se de 
um Governo, não menos tyrannico, que o dos Hereges. Deo-se 
o Governador por prezo e com as culpas, que lhe formarão, o 
remetterão para Lisboa. 

5 0 NA CORTE FOI PREZO POR SUSPEITAS DE CULPADO NA 

TRAIçãO DE FRANCISCO DE MENDONçA SEU IRMãO. A' ousadia 

dos Pernambucanos servio muito a desgraça de Jeronymo de 
Mendonça, porque pouco tempo depois de chegado a Corte, foi 
posto em uma áspera prisão, por indiciosde cúmplice na traição 
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de seu irmão Francisco de Mendonça Furtado, Alcaide mór de 
Mourão, que fugio para Castella e foi degollado em estatua, 
confiscada para a Coroa a sua illustrissima Casa, da.qual pelo 
curso de muitos séculos em successivos tempos sahirão insignes 
Varões em valor, fidelidade, serviço do Rei e da Pátria, famosos 
progenitores, de que este ultimo possuidor tinha degenerado. 
A Jeronymo de Mendonça não acharão prova para semelhante 
execução, e mettido a tratos, negando o cargo, que se lhe fazia, 
foi por sentença condemnado a perpetua prisão em uma Fortaleza 
da índia, onde morreo. 

5 1 Por este accidente, faltando parte tão poderosa aos Per
nambucanos, não forão castigados como merecião pelo procedi
mento, que com Jeronymo de Mendonça seu Governador tiverão 
(a todas as luzes detestável) com prejudicial exemplo dos subditos 
e escândalo da suprema regalia monarchica, que tem a soberania 
de castigar aquelles, a quem transfere a poder e a representação 
para governarem os seus domínios e serem obedecidos dos seus 
Vassallos, não podendo os subditos a próprio arbítrio punir 
e tirar Governadores pelas mais justificadas queixas, nem devendo 
ter nellas outra acção, que a de recorrerem ao Príncipe, ou ao 
Capitão Geral do Estado, seu lugar tenente; como no Governo 
de André Vidal de Negreiros recorrerão a Francisco Barreto de 
Menezes, que procedeo com attenção aquelles moradores na 
fôrma, que temos mostrado; porém ou os seus ânimos tinhão 
degenerado da primeira modéstia, ou a fatalidade, que se 
aparelhava para Jeronymo de Mendonça, quiz principiar com 
este prelúdio. 

52 ENTRA ALEXANDRE DE SOUZA FREIRE NO GOVERNO 

GERAL DO BRASIL. — ANNO DE 1668. Ao Vice-Rei D. Vasco 
Mascarenhas, Conde de Óbidos, (depois de cinto annos de admi
rável Governo) succedeo no de mil seiscentos e sessenta e oito, 
com o posto de Governador e Capitão Geral, Alexandre de 
Souza Freire, illustre por qualidade e por serviços; exercera em 
Portugal postos competentes aos seus merecimentos e em África 
o de Governador da Praça de Mazagão, onde contra os Infleis 
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tivera successos felizes, conseguindo com fortuna as emprezas, 
que intentara com valor. Na Bahia entendendo, que pelo socego, 
que lograva o Estado, não carecia de lhe applicar o mesmo 
cuidado e actividade, ou embaraçado das emfermidades, que 
padecia, (com tão continua queixa, que quasi sempre se achava 
enfermo) se não empregava nas disposições do Governo com 
aquelle vigor, que poderá mostrar, a ver-se livre dos achaques, 
que o opprimão. Por esta causa descançava na diligencia de um 
seu favorecido, em quem havia talento para lhe aliviar o trabalho, 
mas por vários accidentes adversos, foi menos plausível na 
Bahia o seu Governo. 

5 3 CONTINUA A JUNTA DO COMMERCIO EM MANDAR A SUA 

ARMADA AO BRASIL. Continuava a Junta do Commercio em 
mandar (na fôrma, que temos escripto) cada anno a sua Armada . 
á Bahia, conduzindo os navios, que vinhão para todos os portos 
do Brasil, e na altura delles lhos ia encaminhando, recolhendo-os 
na volta e levando-os em conserva para Portugal, providencia, 
de que resultava a segurança das embarcações; porque posto 
que lográvamos já o fruto da paz dos Hollandezes, não faltavão 
Piratas e Levantados de outras Nações, que observando as 
nossas Frotas, buscavão occasião de satisfazer a sua ambição 
com as riquezas das nossas náos, não sendo menos cobiçosos 
dellas os Corsários de África, que continuamente armavão a este 
fim os seus navios. 

5 4 VEM JOãO CORRêA SILVA POR GENERAL DELLA. — 

ANNO DE 1669. De todos estes perigos livravão os nossos na 
defensa da Armada; por General della nomeava sempre El-Rei 
pessoas de muita supposição, valor e pratica do exercício militar 
e marítimo. Com este emprego vierão ao Brasil talentos grandes; 
e no anno de mil seiscentos e sessenta e nove trazia este cargo 
João Corrêa da Silva, depois de exercer honrados postos nas 
guerras do Reino, em que desempenhara com muitos créditos as 
obrigações do seu illustre nascimento. 

5 5 NUMERO DOS NAVIOS DA ARMADA E DA QENTE QUE CON

DUZIA A CAPITANIA. Sahio do Tejo (para não tornar a elle) em 



272 AMEHICA PORTUGUEZA 

& Ml 

o Galeão Sacramento, Capitania daquella Armada, um dos 
melhores baixeis, que então havia em Portugal, acompanhada 
da Almirante, da Fiscal e de outras náos de guerra, conduzindo 
mais de cincoenta navios mercantes para os portos da nossa 
America. Trazia a Capitania oito centas praças, nas quaes se 
contavão pessoas de distinção, porque havendo cessado as cam
panhas do Reino pela paz ajustada o anno antecedente com 
Castella, quizerão vir naquella occasião ao Brasil. 

5 6 ALEGRIA COM QUE NAVEGAVãO TODOS. — INDIFFERENçA 

QUE SE OBSERVA NO GENERAL. Erão mais de duzentos os pas
sageiros de vários estados, Clérigos, Religiosos de diversas 
Ordens e Ministros de Justiça, que vinhão com exercício para a 
Bahia, fazendo parecer a não uma Republica portátil e um Povo 
de mais de mil almas. Navegavão todos alegres, lisongeando a sua 
ruina com repetidas demonstrações de gosto, menos o General, 
em quem (segundo a informação dos que escaparão do naufrágio) 
se observara uma indifferente inclinação, ou sentimento; seria 
auctoridade, mas paraceo presagio. 

5 7 NAUFRáGIO DA NáO CAPITANIA. Avistou a náo Capitania 
a Bahia, indo a sepultar-se o Sol, e caminhando a fenecer o dia; 
e devendo fazer-se ao mar, quiz naquelle crepuscolo vencer a 
distancia, que havia dali á barra, por demasiada confiança, ou 
pouca experiência dos seus Pilotos, os quaes não governarão ao 
Este e ao Esnoroeste, para dar resguardo ao baixo de Santo 
Anrônio, que por espaço de quasi uma légua vae correndo para o 
Sueste, e fica fronteiro á costa, que chamão do Rio Vermelho, 
(por uma das duas boccas do Camoregipe, que com apparencias 
desta cor, faz transito ao mar por aquella parte) em cujo incons
tante theatro representando o Galeão a sua fúnebre tragédia 
naufragou lastimosamente. 

5 8 Entrou a noite carregada de sombras, enviando trevas a 
ambos os Horizontes; poz-se nublado o Ceo, sem descobrir 
estrellas, que podessem reflectir nas águas. A pouca luz mal dis-. 
pensada dos pharóes, não era poderosa a mostrar rumo aos 
naufragantes, que já sobre troços e despojos da náo fluctuavão 
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entre as ondas; os tiros dos canhões tinhão servido mais de 
horror, que de remédio, posto que sendo confusamente ouvidos 
na Fortaleza de Santo Antônio, disparou muitos para avisar a 
Cidade. 

5 9 DILIGENCIAS DO GOVERNADOR ALEXANDRE DE SOUSA. 

Prevenido destes signaes o Governador e Capitão Geral Alexan
dre de Sousa Freire, entendendo ser evidente perigo de alguma 
das náos da Armada, que já tinha sido descoberta pelas atalayas 
do Capitão da vigia, (cuja obrigação é mandar aviso aos Gover
nadores dos navios, que apparecem) enviou logo com a pressa, 
que permittia a confusão da noite, em quantas embarcações 
ligeiras se acharão na Ribeira, práticos da barra e pessoas 
intelligentes da navegação, com os instrumentos, cabos, amar
ras, enxarcias, gente e todo o necessário, com que se pratica 
acudir em semelhantes perigos. Era grande a distancia do porto 
ao logar do naufrágio e não lhes foi possível chegarem senão ao 
romper do dia, que sahio a mostrar o estrago, havendo-se antes 
retirado por não ver o conflicto. 

6 0 Acharão feita em pedaços a náo, e grande numero de 
corpos, uns ainda vivos vagando pelos mares, outros jazendo 
já mortos nas areias ; estragos, que testemunharão os que o 
Governador Alexandre de Sousa enviara para remediarem o 
perigo, e só salvarão as vidas algumas pessoas, as quaes poz em 
salvo a sua fortuna, e a diligencia dos pescadores daquallas 
praias, que com grande piedade e zelo Christão, por estarem 
mais próximos, as recolherão nas suas jangadas e canoas, (pobres 
embarcações ligeiras da sua pescaria) e algumas poucas, que 
sobre taboas piedosamente despedaçadas no seu remédio se 
pozerão em terra. 

61 INNOGENCIA E MATERIALIDADE DE UM MENINO QUE SE 

SALVOU. Entre estas se faz digna de memória a noticia de um 
menino de oito annos, que depois de estar seguro no porto, não 
queria largar das mãos uma pequena taboa, em que se salvara, 
dizendo, que quando seu pai o lançara sobre ella ao mar, lhe 
dissera, que se a largasse, havia logo de morrer. Tal era a 

18 
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innocencia do menino, e tão materialmente entendeo a adver
tência do pai, que não largava a taboa, depois de conseguido 
o fim para que lha dera. Do successo que teve o pai, não ha 
noticia. 

6 8 AçODE POR TERRA O MESTRE DE üAMPO ANTôNIO 

GUEDES. — OBRA MUITOS ACTOS DE PIEDADE COM OS MORTOS. 

ACHA o CORPO DO GENERAL E O CONDUZ PARA SUA CASA, DE 

ONDE o FAZ SOLEMNEMENTE SEPULTAR. Tinha acudido por terra 
o Mestre de Campo Antônio Guedes de Brito, (pessoa, de quem 
logo a nossa Historia fará precisa e decente menção) com muitos 
Officiaes e Soldados do seu Terço, em que fora provido pelo 
Capitão Geral Alexandre de Sousa; chegou aquella costa, ese 
não pôde a sua zelosa diligencia e da sua gente, obrar nada em 
remédio do perigo, fez muito na caridade com os mortos, man
dando dar-lhes sepultura; e buscando com especial cuidado o 
corpo do General João Corrêa da Silva, o achou, e fez conduzir 
a sua casa, de onde lhe deu sepultura no Convento dos Religio
sos Capuchos de Santo Antônio da Cidade da Bahia, com geral 
e solemne enterro, em que competirão e sua piedade e a sua 
riqueza. 

6 3 MEMóRIA DO GENERAL JOãO CORRêA DA SILVA. Este 

fim teve João Corrêa da Silva na mais florida estação dos seus 
annos. Na sua vida se perderão muitas esperanças, pois as pro-
vas.do valor, que fizera no serviço do Rei e da Pátria, erão 
credoras de grande expectação e de melhor fortuna. A sua perda 
fez maior a grandeza e desgraça do naufrágio, que fora um dos 
mais lastimosos espectaculos, que virão os mares da Bahia. Por 
todas as praias delia, e de toda aquella costa se puzerão guardas, 
que recolherão muitas arcas, caixões, e cousas varias ; e conhe
cidos os donos, entregarão aos que escaparão o que lhes per-
tencião; e os que tocavão aos mortos, recolheo o Juizo dos 
ausentes, para os dispor na fôrma do seu Regimento. 

6 4 Costumava o Gentio bravo do Sertão da Bahia dar 
repentinos assaltos sobre algumas Povoações remotas da Cidade, 
com estrago das vidas e lavouras daquelles moradores, sendo 
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mais contínuos e causando maior damnona Villa do Cayrú, pela 
muita gente, que a habitava, em cuja defensa se fizera uma 
Estância em lugar opportuno, em que assistia uma Companhia 
de Infanteria paga do Presidio da Cidade, que de três em três 
mezes se mandava mudar por turno, com alternativa de ambos 
os Terços, servindo de freio aos Gentios. 

6 5 Por esta causa não davão com tanta freqüência, ou o 
fazião com maior temor. Chegou a nomeação á Companhia do 
Capitão Manoel Barbosa de Mesquita, em que viera provido de 
Lisboa no anno de mil seiscentos e setenta, e havia poucos mezes, 
que exercia o posto. Partio para a referida Estanaia, e esperando 
successor, por haver já completado o termo do tempo consigna
do, como tinha cheio o da sua vida, não pode obviar a sua 
desgraça. 

6 6 CHEGãO á IGREJA PAROCHIAL DA VILLA. Chegou 

naquelles dias um de preceito, em que na Matriz da Villa se fazia 
festa annual das mais solemnes daquella Parochia, á qual con
correrão como costumavão com suas mulheres e filhas os mora
dores mais vestidos, que armados, indo a festejar a celebridade, 
bem fora do receio de pelejarem com os Gentios, os quaes 
nunca tinhão chegado áquelle lugar, e na presente occasião 
variando o terreno das suas entradas, vierão a dar sobre elle, 
quição por saberem a solemnidade do dia, e que naquelle con
curso desacautelado podião fazer maiores hostilidades. Chegarão 
em multidão innumeravel, rompendo os ares com os eccos dos 
alaridos e instrumentos bárbaros, com que costumão entrar nas 
suas batalhas; o Ministro Parochial e as pessoas, que estavão 
na Igreja, naquelle inopinado caso acudirão a fechar-lhes as 
portas. 

67 SAHE DELLA O CAPITãO MANOEL BARBOSA. Neste acci-

dente o Capitão Manoel Barbosa de Mesquita, que se achava 
nella com sete Soldados, os quaes da Estância forão com elle a 
satisfazer o preceito da Igreja, as mandou abrir, e com valor 
temerário sahio para fora, sendo tão desigual o seu partido, como 
certa a sua ruina e a daquelles Soldadps, porque os moradores. 
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que alli se achavão inermes e sem disposição para a peleja, 
tratarão só de segurar as mulheres, tornando a fechar as portas 
da Parochia. 

68 ACOMETTE TEMERARIAMENTE AOS INIMIGOS. — MORRE 
ATRAVESSADO DE REPETIDAS FRECHAS. EnveSÜO O Capitão 
Manoel Barbosa a todo aquelle Exercito bárbaro, primeiro dis
parando duas pistolas, e depois avançando com uma espada e 
rodela, com tal resolução, que deixando uns mortos e muitos 
despedaçados, fez uma larga estrada por entre aquelles inimigos, 
porque sentindo-se já mortalmente ferido, quiz vender-lhes a 
caro preço a vida com as muitas mortes, de que foi instru
mento ; porém depois de grande espaço de conflicto, cahio 
morto de muitas settas, e dous Soldados, dos que o acom
panharão, porque os mais com o pretexto de irem dar aviso a. 
Estância, depois de dispararem as armas, que levavão o desem-
pararão. 

69 Assombrados os inimigos do valor do Capitão e do grande 
numero de Gentios, que lhes deixara mortos, entre os quaes con-
tavão o seu Principal, e sobre tudo por favor do Ceo, se retira
rão ; porque a insistirem, e intentarem quebrar as portas da 
Igreja, (o que podião fazer com facilidade pela multidão da sua 
gente) seria maior, e mais lastimoso o estrago, por estarem den
tro delia todas as mulheres da Villa. Retirão-se ; e quando acu-
dirão da Estância os Soldados, a magoa de verem morto o seu 
Capitão, ou a piedade de o conduzirem para se lhe dar sepultura, 
lhes tirou do pensamento a obrigação de hostilizarem aos inimi
gos na retirada. 

7 0 SENTIMENTO NA BAHIA PELA SDA MORTE. Foi mui sen

tida na Bahia a morte do Capitão Manoel Barbosa de Mesquita, 
por ser bem nascido, muito valeroso, e estar de poucos mezes 
nobilissimamente desposado, e finalmente por acabar na üôr 
da sua idade com valor e brio táo desmedidos, que conhe
cendo ser indesculpável o seu arrojamento e certa a sua 
morte, (a qual poderá obviar com resolução prudente) antepoz 
a sua opinião á sua vida, não querendo ficasse aos emulos (posto 
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que injustamente) livre a censura de poderem dizer, que se 
deixara ficar na Igreja a portas fechadas. 

71 DETERMINA O GOVERNADOR FAZER GUERRA AOS GEN

TIOS E MANDA VIR DE 8. PAULO GENTE. Esta desgraça estimu
lou o animou do Governador, e Capitão Geral Alexandre de 
Sousa Freire, para fazer uma rija guerra áquelles inimigos; e 
não achando na Bahia Cabos e Soldados práticos na forma de 
pelejar com os Gentios, por se haver perdido esta disciplina pela 
distancia, em que já estavão apartados do recôncavo, e no 
interior dos Sertões, os mandou vir de S. Paulo, em cuja juris
dição era sempre continua a guerra dos Paulistas, e dos seus 
Gentios domésticos contra os bravos e rebeldes ; porém não 
chegarão no tempo do seu Governo, senão do seu successor. 

72 ANNO DE 1671. — VEM POR GOVERNADOR AFFONSO 

FURTADO DE MENDONçA. No posto de Governador e Capitão 
Geral lhe succedeo no anno de mil seiscentos e setenta e um 
Affonso Furlado de Mendonça, illustre por esplendor de sangue, 
e gloria de valor, sendo naquelle século um dos Heroes da fama 
nas campanhas de Portugal, em cuja defensa fora sempre dos 
mais arriscados, exercendo naquella guerra os primeiros postos; 
e no Governo geral do Brasil correspondião as acções, que 
obrava, expectação, que do seu grande talento se tinha em todo o 
gênero de virtudes, como mostrou no curso da sua vida, que 
acabou na Bahia, como logo mostrará a Historia. 

7 3 DESCRIPçãO DAS TERRAS DO PIAGDI. Neste tempo se 
ampliou mais a extensão das terras, que havíamos penetrado 
nos Sertões da nossa America, porque no anno de mil seiscen
tos e setenta e um se descobrirão os sitios do Piaguí, grandís
sima porção de terra, que está em altura de dez gráos do Norte, 
além do rio de 8. Francisco para a parte de Pernambuco, no 
continente daquella Província, e não mui distante á do Mara
nhão. Tomou o nome de um rio, que por pobre o não devia ter 
para o dar, pois corre só havendo chuvas, e no Verão fica cor
tado em vários poços. O mesmo pouco cabedal, e propriedade 
se acha em mais seis riachos, que regão aquelle Paiz, os quaes 
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são, o Canindé, oltaim, 8. Victor, Putí, Longazes, Piracuruca; 
porém todos por diversas partes concorrem a enriquecer o rio 
Parnahiba, que com elles chega opulento ao mar na costa do 
Maranhão. 

7 4 DOMINGOS AFFONSO DM DOS PRIMEIROS QUE AS PENE

TRARãO. Um dos primeiros, que penetrarão aquelle terreno, foi 
o Capitão Domingos Affonso Sertão, appellido, que tomara em 
agradecimento das riquezas, que lhe derão os Sertões do Brasil, 
e por empreza das conquistas, que nelle fizera, passando de uma 
fortuna humilde, em que vivera na Bahia, á estimação, que cos-
tumão dar os grandes cabedaes. Possuia já uma fazenda de 
gados, chamada o Sobrado, da outra parte do Rio de S. Fran
cisco, districto de Pernambuco na entrada da travessia, que vai 
para o Piaguí; e mandado dali exploradores a indagar, e pene
trar a terra, lhe trouxerão as noticias, que desejava para as con
quistas, que pertendia; resolução, que executou com valor e feli
cidade, convidando para esta empreza algumas pessoas, que 
pode juntar, todos alentados, destros e práticos na fôrma da pe
leja daquelles bárbaros. 

7 5 ENCONTRA-SE COM O PAULISTA DOMINGOS JORGE QUE 

POR OUTRA PARTE AS TINHA ENTRADO. Entrou por aquellas ter
ras, até alli não penetradas dos Portuguezes, e só habitadas dos 
Gentios bravos, com os quaes teve muitas batalhas, sahindo de 
uma perigosamente ferido, mas de todas vencedor, matando 
muitos Gentios, e fazendo retirar aos outros nara o interior dos 
Sertões. Neste descobrimento se encontrou com Domingos Jorge, 
um Cabo dos Paulistas, poderoso em arcos, que desejando novas 
conquistas, sahira das Províncias do Sul e de S. Paulo, Pátria 
sua, com numeroso troço dos seus Gentios domésticos, a desco
brir terras ainda não penetradas ; e atravessando varias Regiões 
para o Norte, chegara áquella parte, pouco tempo antes, que o 
Capitão Domingos Affonso a entrasse. 

76 DISPUZERãO AMBOS OS RUMOS QUE HAVIãO DE SEGUIR. 

— POVOA-SE TODO AQUELLE PAIZ. Virão-se ambos, e dando-se 
um a outro noticia do que tinhão obrado e descoberto, se ajus-
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tarão no que havião de poseguir; e dividindo-se para differentes 
parles, foi cada um pela sua conquistando todo aquelle Paiz, 
cuja circumferencia dilatadissima comprehende grande numero 
de legoas. Com esta noticia muitas pessoas poderosas, que tinhão 
terras confinantes áquellas, forão pedindo dellas Cismarias ao 
Governador da Província de Pernambuco, que lhas concedeo, e 
logo introduzindo gados nas que poderão povoar. Venderão, ou 
arrendarão a outras pessoas muitos sitios na porção, que se 
incluía em cada uma das datas, que alcançarão, e em breve 
tempo se forão enchendo de gados, e occupando de moradores 
em tanto excesso, que hoje se contão naquelle grandíssimo ter
reno quasi quatrocentas fazendas de gado, e cada uma de larga 
extensão. 

77 E' tão abundante de pastos para todo o gênero de gados, 
e os cria tão grandes, e em tanto numero, que além de vir muito 
para a Bahia, sustentão todos os Povos das Minas do Sul, que 
sem esta abundância não florescerião na sua opulencia, sendo 
do Piagui a maior parte do gado, que se gasta entre aquelles 
innumeraveis habitadores e Mineiros, posto que de outras partes 
lhes vá também muito, porque todo lhes é necessário, por não 
criarem os campos, e terrenos das Minas este gênero. No Pia
gui se cultiva a raiz da mandioca e outras, mas só para a susten
tação dos seus moradores, e por ser Paiz secco, se plantão nas 
terras mais baixas; porém em todas se vão dando outros frutos 
para commodo e regalo dos que nelle vivem. 

7 8 B' CAPITANIA SOGEITA A TRêS JURISDIGçõES. Logra 

hoje preemin^ncia de Capitania, com Capitão mór, Ordenanças 
e uma Villa, que o Sereníssimo Senhor Rei D. João V. mandou 
fundar pelo Doutor Vicente Leite Ripado, Ouvidor do Maranhão, 
o qual a erigio no anno do mil setecentos e dezoito, com a invor 
cação de Nossa Senhora da Victoria, e o titulo de Moxa, nome 
do sitio em que está. Os dízimos da Capitania, que se costumão 
rematar em Pernambuco, agora se rematão no Maranhão, para 
da sua importância se pagar á Infantería do Presidio daquella 
Praça, sendo tanta a extensão da Capitania do Piagui, que não 
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cabendo em o domínio de uma s<5 Província, está sujeita á juris-
dicção de três; no espiritual ao Bispado de Pernambuco, no 
temporal ao Governo do Maranhão, e no Civel á Relação da 
Bahia. 

79 CHEGãO DE 8. PAULO OS CABOS E GENTIOS QUE MAN

DARA VIR o GOVERNADOR ALEXANDRE DE SOUSA. NO segundo 

anno do Governo de Affonso Furtado de Mendonça chegarão de 
S. Paulo os Cabos, que mandara vir o seu antecessor, para 
fazerem guerra aos Gentios pelo Sertão da villa do Cayrú, cujos 
estragos tinhão ainda fresca a memória dos insultos, que 
daquelles bárbaros receberão, e continuamente experimentavão 
seus habitadores. Trouxerão muitos Gentios domésticos, que 
são os Soldados, com que os Paulistas pelejão contra os rebeldes 
na sua Região. Vinha por Cabo principal João Amaro seu natu
ral, tão valeroso, e destro na fórma da peleja dos Gentios, como 
bem succedido naquella occasião, em que conseguio interesses 
próprios, victorias da fereza dos índios, e prêmios da grandeza 
Real. 

8 0 CONVOCA O GOVERNADOR os CABOS E MISSIONáRIOS A 

PALáCIO . Ajustava o Governador Affonso Furtado tanto as suas 
disposições com a sua consciência, que sendo esta guerra tão 
necessária e notoriamente justa, a não quiz mover, sem convocar 
a Palácio os principaes Cabos e os Missionários Apostólicos, a 
cuja expressa declaração (por lei do Sereníssimo Senhor D. 
João IV. feita no anno de mil seiscentos e cincoenta e cinco) 
deixa o conhecimento da legitimidade do captiveiro dos Gentios, 
em qualquer guerra, que se lhes fizer sem a sua, auctoridade 
Real; ultimo assento, que se tomara nesta matéria, depois das 
antigas resoluções dos Senhores Reis seus antecessores, contro
vertidas, ou mal observadas dos Ministros e Vassallos por con
veniências particulares. 

81 RESOLVEM SER JUSTA A GUERRA CONTRA O GENTIOS DO 

CAYRU E QUE DEVEM FICAR CAPTIVOS. Juntos na presença do 

Governador os Vogaes, proposta a matéria, para a qual se con
vocara aquelle Congresso, resolverão uniformemente todos ser 
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justíssima a guerra, que se determinava fazer aos Gentios dos 
Sertões, e districtos da ViUa do Cayrú, pelos insultos e tyran-
aias, que contra os Portuguezes commettião, e que por esta 
causa justamente devião ficar captivos os que nella fossem pre-
zos, segundo a faculdade concedida na referida lei; e com esta 
conforme resolução applicou o Governador Affonso Furtado com 
a maior brevidade, que lhe permittia o tempo, os aprestos e 
expedição do Exercito, que mandava contra aquelles bárbaros. 

82 Achava-se para tanta despeza exhausta a Real fazenda, 
causa, que precisara ao Governador a fazer um pedido ás pes
soas ricas e principaes, para ajuda do gasto daquella empreza, a 
que devião concorrer, por ser commum o interesse e a utilidade 
publica. Acudirão com equivalentes contribuições os generosos 
ânimos dos moradores da Bahia para aquelle empenho, como 
costumão em todos os do serviço d'El-Rei e do augmento da 
Pátria. Dos seus donativos se recolheo importante somma, com
petente á necessidade do Exercito, que se compunha de Paulis
tas e Soldados do Presidio da Bahia, e foi entregue ao governo 
de João Amaro, que em muitas embarcações o conduzio por mar 
ao Cairú na Capitania dos Ilheos. 

8 3 VAE JOãO AMARO CABO PBINCIPAL DA EMPREZA PARA 

A VLLLA DO CAYRú. — TEM FELIZ SUGCESSO MATANDO E PREN

DENDO MUITOS GENTIOS. Naquella Villa, povoada de muita 
nobreza, se lhe juntou o Capitão mor com as Ordenanças do 
seu districto; e penetrando João Amaro aquelles Sertões, fez rija 
guerra aos Gentios com tal fortuna, que em vários conflictos 
matou muitos, sendo immensos os que prendeo, sem embargo 
da grande resistência, que em contínuos combates achou 
naquelles inimigos, mas á custa de poucas vidas dos nossos, lhe 
tiramos infinitas, e a quasi todos a liberdade. Porão remettidos 
os captivos á Cidade da Bahia, onde erão vendidos por tão infe
rior preço, que os de melhor feição não passavão de vinte cruza
dos, os mais por muito menos. 

8 4 MORREM MUITOS PELO DESGOSTUME DO TRABALHO. A 

maior quantidade se enviou para o recôncavo a vender para o 
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serviço das canas, Engenhos e outras fabricas das nossas 
lavouras. Porém como os Gentios do Brasil não têm por 
costume o trabalho quotidiano, como os da costa de África, e só 
lavrão quando tém necessidade, vagando em quanto têm que 
comer, sentião de fôrma a nova vida, o trabalhar por obrigação, 
e não voluntariamente, como usavão na sua liberdade, que na 
perda delia, na repuguancia e pensão do captiveiro, morrendo 
infinitos, vinhão a sahir caros pelo mais limitado preço. 

8 5 PENETBA A NOSSA GENTE TODO AQUELLE SERTãO E O 

FAZ COMMUNICAVEL COM O Já DESCOBERTO. — VLLLA DE SANTO 

ANTôNIO FUNDADA POR JOãO AMARO. — VENDE-A DEPOIS A 

MANOEL DE ARAúJO DE ABAGãO. Foi o nosso Exercito pene
trando todo aquelle vastíssimo Sertão para a parte do Norte, até 
se communicar com o da Bahia, e abrindo estradas, fez um 
dilatadissimo caminho, por onde se ficarão communicando 
ambas as Províncias. Nas terras novamente conquistadas pedirão 
os Cabos, e outras pessoas poderosas varias Cismarias, que lhes 
forão concedidas, sendo maior a que se deu a João Amaro, a 
quem, em prêmio daquella conquista, accrescenlou o Serenís
simo Senhor Príncipe D. Pedro a mercê do Senhorio de uma 
Villa. Concedeu-lhe faculdade para a edificar naquellas terras, 
onde para a parte da Bahia fundou o Villa da invocação Santo 
Antônio, chamada vulgarmente de João Amaro, pouco povoada 
pela grande distancia em que fica. Depois querendo voltar para 
S. Paulo, a vendeo com todas as terras, que lhe forão concedidas, 
ao Coronel Manoel de Araújo de Aragão, em cujos descendentes 
existe. 

8 6 TBAZ á BAHIA UM MORADOR DO SERTãO NOVAS DE TER 

DESCOBERTO MINAS DE PRATA. E' nos talentos grandes, a quem 
os Príncipes encarregão o Governo das porções da Monarchia, 
cega a anciã de augmental-as, e nos inferiores também cego o 
desejo das riquezas e das honras; deste concurso de cegeiras 
differentes resultou um facto, para engano perigoso, para verdade 
contingente. Veio á Cidade da Bahia um morador do Sertão, 
cujas experiências, e procedimentos poderão abonar as suas 
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attestações. Informou ao Governador Affonso Furtado, ter 
descorberto grandiosas minas de prata, em parte muito diversa 
da em que se presumia as achara Roberio Dias, e com a abun
dância, que este as promettera em Castella. 

8 7 SEM MAIOR EXAME LHE D á CREDITO O GOVERNADOR. 

Assegurava o descobrimento, mostrando umas barretas, que 
dizia fundira das pedras, que dellas tirara, affirmando ser o 
rendimento igual ao das mais ricas minas das índias de Hespanha, 
Pedia mercês, e offerecia mostral-as; se nesta noticia delinquio 
de ousado, não deixou o Governador de peccar de ligeiro, porque 
sem outra maior segurança, ou exame, lhe deu inteiro credito, 
segurando-lhe da grandeza Real prêmio avantajado. 

8 8 MANDA SEU FILHO A PORTUGAL OOM ESTA NOTICIA. — 

NAUFRAGA A EMBARCAçãO, E SALVA-SE J O ã O FURTADO. Deter

minou logo mandar esta noticia ao Sereníssimo Senhor Pr ín
cipe D. Pedro, enviando com ella a João Furtado de Mendonça 
seu filho, e fazendo-o embarcar com algumas pessoas de 
distinção, que em applauso da novidade, quizerão naquella 
occasião passar á Corte a diversos fins, em um navio, que 
mandara o Governador aparelhar. Feito prestes, sahio da barra 
da Bahia com espectação differente da fortuna e tormenta, que 
experimentou, porque naufragando na costa de Peniche, se 
perderão quasi todos os navegantes. Entre os poucos, que 
escaparão, se salvou João Furtado, e passando a Lisboa, per
didas no naufrágio as amostras e cartas, que enviava seu pai, as 
soube representar com taes expressões do que continhão, e da 
certeza da nova, que se remetterão logo á Bahia todas as cousas 
necessárias para a fabrica daquelle descobrimento. 

8 9 MORRE NO S E R T ã O O DESCOBRIDOR DAS MINAS. — AMA-

THISTAS E MEIOS TOPAZIOS E CRYSTAES NOS S E R T õ E S DA BAHIA. 

Quando chegarão, era fallecido no Sertão o chamado Desco
bridor das Minas, e por mais diligencias, qlie obrara Affonso 
Furtado, mandando pessoas intelligentes para indagarem o 
lugar em que as achara, o não poderão descobrir, confessando 
ingenuamente as da sua família, os seus aliados e visinhos, que 
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o não sabião. Nesta entrada, que se fez ao Sertão, se desco
brirão finissimas pedras amathistas de mui viva côr roxa, e 
meios topazios de perfeita côr amarella; umas e outras mui rija» 
e resplandecentes, e dellas se fizerão preciosos anneis na Bahia, 
e se remetterão muitas a Portugal. Acharão-se diafanos, e 
puríssimos crystaes em pedaços tão grandes, que delles se 
poderão lavrar peças importantes; e posto que destes gêneros na 
Bahia se não faz negocio para se freqüentarem as minas em 
que estão, ainda assim os caminhantes, que a vários fins das 
suas jornadas passão por ellas, sempre as trazem, de que 
resulta haverem muitas, sem que a quantidade lhes diminua a 
estimação. 

9 0 CAUSA E ORIGEM DA MORTE DO GOVERNADOR APFONSO 

FURTADO. O pouco effeito das diligencias, que para o descobri
mento das minas de prata fez Affonso Furtado, lhe imprimio na 
imaginação o erro de não haver pezado aquella matéria na 
balança da prudência e o receio do desaire, que lhe grangeava a 
sua demasiada credulidade em negocio, de que fizera tanto 
apreço, e segurara com tanta certeza. A esta nociva apprehensâo 
sobreveio uma profunda melancolia, que passando a perigosa e 
dilatada enfermidade, lhe acabou a vida. Os grandes actos do 
Catholico, que"nella exercera, resplandecerão mais na sua 
morte, geralmente sentida em toda a Bahia : falleceo aos vinte 
e seis de Novembro do anno de mil seiscentos e setenta e cinco, 
mandando sepultar-se no Convento de Santo Antônio dos 
Capuchos da Bahia. 

9 1 SED ELOGIO. Foi Affonso Furtado de Mendonça ramo 
de esclarecido tronco, em Castella e Portugal illustrissimos. 
Possuia um Morgado de grossa renda; mas tendo no seu alento 
o maior thesouro, o dispendeo em acções valerosas nas cam
panhas de Portugal, em cuja guerra exerceo, depois de outros 
grandes postos, o de General da Gavallaria do Alemtejo, e o do 
Governador das Armas da Beira. Em todos conseguio emprezas 
contra as opposições da fortuna, a poderes do valor. Foi mais 
alentado, que venturoso, mas o seu esforço soube triumphar das 
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adversidades. Teve mercê do titulo de Visconde de Barb acena, 
de que não usou, por lhe parecer inferior ao seu merecimento, 
porém existe nos seus successores, dignando-se delle seu filho 
primogênito Jorge Furtado de Mendonça, o qual juntou ao 
«splendor da sua Casa o preclarissimo sangue de Henholoe, que 
em titulo de Conde tem soberania em Allemanha. 
' 92 ELEIçãO QUE SE PAZ DAS PESSOAS QUE HAVIãO DE 

SUBSTITUIR O LOCAR. — A QUAL CONFIRMA O SENHOR PRíNCIPE 

D. PEDRO. Não se achavão, havia muitos annos, na Bahia as 
vias de successôes para o Governo, como em outros tempos se 
praticara; causa, pela qual foi preciso ao Governador Affonso 
Furtado nos últimos períodos da sua vida determinar, e eleger 
com o Senado da Câmara, Nobreza, e pessoas constituídas no 
caracter dos postos, as que havião de succeder no Governo por 
sua morte; e por voto uniforme de todos se determinou, que 
ficassem substituindo o seo lugar o Chanceler da Relação, o 
Mestre de Campo mais antigo, e o Juiz mais velho do Senado 
da Câmara, para que juntos governassem o Estado, em quanto 
o Sereníssimo Senhor Príncipe lhes não enviasse successor; 
eleição de todos geralmente applaudida, e que depois mereceo a 
approvaçâo Real, que a confirmou com todos os poderes do seu 
antecessor; o qual sepultado, tomarão no seguinte dia posse do 
Governo, exercendo-o com o próprio regimento em todo o tempo, 
que lhes durou a substituição. 

9 3 QUALIDADES DAS PESSOAS ELEITAS. Era Chanceler o 

Desembargador Agostinho de Azevedo Monteiro, e havia muitos 
annos, que na Relação da Bahia occupava este lugar com satis
fação, ainda que da sua muita idade se não podiâo esperar 
grandes disposições, nem prompta assistência. Mestre de Campo 
mais antigo Álvaro de Azevedo, natural da Bahia, que nas 
guerras de Flandes, de Portugal e do Brasil fizera provas de valor 
não vulgar, e lograra honrados postos, e ultimamente se achava 
no de Mestre de Campo de um dos dous Terços do Presidio, 
que exercia com maior experiência, que actividade, por correrem 
os seus annos parelha com os seus serviços, que erão muitos. 
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9 4 Juiz mais velho do Senado da Câmara Antônio Guedes 
de Brito, natural da Bahia, e das principaes pessoas delia, des
cendente de Catharina Alvares e Diogo Alvares Corrêa, e 
sobrinho de Lourenço de Brito Corrêa, Provedor mór da Fazen
da Real do Estado, e um dos três Governadores na deposição 
do Marquez de Montaivão, como deixamos escripto. Havia 
Antônio Guedes occupado o posto de Mestre de Campo, e 
servido repetidas vezes os lugares de Vereador e Juiz da Câmara. 
em que fizera com grandes acertos muitos serviços á Pátria, 
Achava-se com experiências do governo político, e boa idade 
para sustentar o pezo, com que não podessem os dous com
panheiros . 

9 5 DãO PARTE AO PRíNCIPE OS TRêS GOVERNADORES DA 

MORTE DE APPONSO F ü R T A D O E DA SUA ELEIÇÃO. — PEDEM A 

SUA ALTEZA MANDE CONTINUAR AQUELLA VEREAÇÃO.EMQUANTO 

LHES NãO ENVIA SUCCESSOR AO GOVERNO. Estes forão os tres 
Governadores, em quem cataio a sorte do Governo. Mandarão 
logo por dous patachos repetidos avisos ao Príncipe D. Pedro,, 
da morte de Affonso Furtado, e a eleição nelles feita, para lhe 
substituírem o cargo; e por quanto no primeiro dia do anno 
seguinte se havia de abrir (segundo o estylo e forma da Ordena
ção) o Pelouro para novos Officiaes da Câmara, de que resultava 
acabar a jurisdicção Antônio Guedes de Brito, e succeder-lhe 
outro Juiz ordinário, que pela occupaçâo havia de entrar 
em seu lugar no Governo, podendo acontecer fosse pessoa 
menos desinteressada, que Antônio Guedes, (o qual pela sua 
riqueza, e pelo seu talento, era com notoriedade independente 
de todas as conveniências, que se podião achar naquelle lugar) 
fizerão presente a sua Alteza estes inconvenientes, pedindo-lhe 
fosse servido ordenar, que a presente vereação existisse até a 

, vinda do successor, por quem houvesse de mandar governar o 
Estado ; e assim o ordenou o Sereníssimo Príncipe. 

9 6 ABRE O OUVIDOR GERAL DO CíVEL NO ANNO SEGUINTE 

O PELOURO. Porém «ntes de chegar a sua Real ordem, no prazo 
de se abrir o Pelouro foi o Ouvidor Geral do Civil á Câmara, de 
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que então era Presidente, por não haver ainda na Bahia os Juizes 
de Fora, que depois sé*lhe introduzirão, como em seu lugar di
remos ; e ao som do sino da Cidade convocou as pessoas da Go
vernança e Povo, que costumavão assistir áquelle acto, e com 
effeito abrio o Pelouro, que por sorte se tirara, conforme a dis
posição da Lei. Os Governadores tinhão mandado ordem ao 
dito Ouvidor Geral do Civel, para não proceder naquella dili
gencia, porém elle se escusava com a sua obrigação, e com 
a força da Lei, mas repetindo-se-lhe a ordem, houve de 
obedecer. 

97 MORRE O CHANCELER AGOSTINHO DE AZEVEDO E ENTRA 

EM SEÜ LUGAR O DESEMBARGADOR C H R I S T O V Ã O DE BURGOS. 

Em menos de um anno falleceo o Chanceler Agostinho de Aze
vedo Monteiro, que na Relação e no Governo, procedera com 
modéstia credora de memória e digna de louvor. Succedeo-
lhe pela sua antigüidade o Desembargador Christovão de Bur
gos deContreiras, pessoa nobre e natural da Bahia, que havia 
muitos annos exercia o cargo de Ouvidor Ceral do Crime, 
com grande inteireza e muita intelligencia, fazendo este lugar 
tão respeitado, como temido. Depois de governar, foi chamado a 
Lisboa a livrar-se das imposturas, com que o capitularão seus 
inimigos, de faltas ou culpas na occupação de Ouvidor Geral do 
Crime, em que se grangeão muitos. 

9 8 Movo TRIUMVIRATO QUE ENTRA NO LUGAR DE AGOS

TINHO DE AZEVEDO MONTEIRO. Porém mostrando na Corte a 
pureza do seu procedimento, foi absolto dos cargos, e premiado 
com o de Desembargador dos Aggravos daquella Relação, de 
onde voltou á Bahia a vender as suas propriedades para tornar 
a Lisboa; e não o podendo conseguir, se lhe proveo o lugar, 
completos os dous annos, que trouxera de licença. Com este 
Triumvirato, que entrou por morte do Chanceler Agostinho de 
Azevedo, se achava o Governo geral do Brasil em três Patrícios 
da Bahia. 

9 9 A N N O D E 1676. — A S é D A B A H I A E L E V A D A A M E T R O 

P O L I T A N A E A CATHEDRAES AS DE PERNAMBUCO, MARANHÃO E 
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Rio DE JANEIRO..•gavião as PovBáções do Brasil crescido muito, 
e se tinhão augmentado em tanto extreriTo os seus moradores, 
que ao rebanho Catholico de tão innumeraveis ovelhas não bas
tava a vigilância de um Pastor; e assim foi preciso dar-lhes 
muitos. A pia e Religiosa attenção do Sereníssimo Príncipe D. 
Pedro, não reparando nas despezas da sua Real fazenda com as 
congruas de tantos Prelados, elevou a Sé da Bahia a Metropo
litana, e a Cathedraes as Igrejas de Pernambuco, Maranhão 
e Rio de Janeiro. Nomeou na anno de mil seiscentos e setenta e 
seis por Arcebispo da Bahia a D. Gaspar Barata de Mendonça ; 
por Bispo de Pernambuco a D. Estevão Brioso de Figueiredo ; 
a D. Fr. Manoel Pereira por Bispo do Rio de Janeiro; e a D. 
Fr. Antônio de Santa Maria, Religioso Capucho, por Bispo do 
Maranhão ; sendo confirmadas estas eleições pele Summo Pon
tífice Innocencio XI. posto que dos nomeados deixarão devir 
alguns a estas Igrejas pelas causas, que deixámos escriptas no 
segundo Livro desta Historia. 

100 VARIAS MISSõES POR TODAS AS PROVINSIAS DO BRASIL. 

Não satisfeito só desta grande providencia o fervor Catholico do 
nosso .Sereníssimo Príncipe o Senhor D. Pedro, applicou varias 
missões por todas as partes do Brasil, enviando muitos Missio
nários com grandes esmolas, ajudas de custo e congruas, para 
ajudarem aos Prelados na cultura das searas da Igreja, de que 
resultarão maravilhosos effeitos na" educação dos F.efc, e na 
reducção dos Gentios, cujas Aldêas penetrarão com risco das 
suas pessoas e gloria de Deos, conseguindo prodigiosos trium-
phos ao Céo, que foi o fim principal, para o qual em tãojjistantes, 
e remotas Regiões do Mundo fizerão tantas conquistas os seus 
Augustos Progenitores no sangue e Antecessores no Império. 

101 Foi no Príncipe Regente este zelo tão excessivo, que 
occupava a maior parte do seu cuidado entre as mais precisas 
operações da Monarchia, e veio a conseguira colheita de grandes 

'frutos espirituaes e a salvação de muitas almas, não só na nossa 
America Portugueza, mas por quantos Mundos de dilata o seu 
vastíssimo domínio; encarecendo aos seus Governadores este 
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serviço pelo mais importante das suas conquistas, e ordenando-
Ihes dessem todo o favor e ajuda aos Missionários. 

102 ANNO DE 1677. — FUNDAçãO DO MOSTEIRO DAS Retí^ 

GIOSAS DE SANTA CLARA DO DESTERRO. Continuavão no 

Governo geral do Estado com grandes acertos os três Governa
dores, quando na Frota do anno de mil seiscentos e setenta e 
sete chegarão as Religiosas de Santa Clara, que vinhão a fun
dar o Mosteiro da Bahia. Havia muitos annos, que os Senadores, 
Nobreza e Povo delia o pertendião, assim por acommodar as 
mulheres principaes, que não tinhão dotes equivalentes para 
casarem conforme o seu nascimento, como por satisfazer aos 
suspiros de outras, que pertendendo conservarem o estado virgi-
nal, e florescerem em santas virtudes, desejavão servir a Deos 
nos votos e claustros da Religião. Difticullava-se esta pertenção 
de ser a Bahia conquista e não convir, pelo estado Religioso, 
diminuir a propagação dos naturaes, precisa para o augmento 
delia. | H ^ 

103 Chegavão a morrer nesta esperança muitas nobilissimas 
donzellas, sem alcançarem o fim, que pertendião, o qual conse
guirão depois outras mais venturosas ; porque o Senhor 
Príncipe D. Pedro foi servido conceder o Convento com numero 
só de cincoenta Freiras professas, o qual se ampliou depois por 
conveniências do Mosteiro, ou em satisfação de serviços, 
premiando-se aos pais, ou parentes, com lhes dar faculdade para 
recolherem algumas donzellas da sua família em lugares supra-
numerarios no dito Mosteiro ; o qual é sujeito ao Metropolitano, 
e único em todo o Brasil até o tempo, em que escrevemos esta 
Historia. 

104 NOMES DA ABBADEçAE MAIS FUNDADORAS QUE VIERãò I 

DE PORTUGAL. Acharão-se quatro Religiosas virtuosíssimas ne 
Convento de Santa Clara de Évora, que se sacrificarão a fazer 
este serviço a Deos, e este bem á Bahia e a todo o Estado. 
Forão conduzidas com generosas e pias despezas do Senado * 
delia, e recebidas de todos os moradores com grandes applausos 
e fervorosos júbilos. Chamava-se a Abbadessa Madre Sorôr 

19 
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Margarida da Columna, as outras três companheiras as Madres 
Jtfaria de 8. Raymundo, Jeronyma do Presépio, e Luiza de 
S. José, e duas serfas, uma Catharina de 8. Bento, e outra 
Anna da Appresentação. Tinhão os moradores começado o Con^ 
vento no sitio de Nossa Senhora do Desterro, assim pelo retiro 
e amenidade delle, como pela grande e milagrosa Casa de Nossa 

"Senhora desta invocação, que lhe havia de servir de Igreja. 
105 Foi edificada no anno de mil seiscentos e vinte e sete, 

{ com as esmolas dos fieis em terras, que lhe doou um devoto, e 
são ainda da Irmandade, ou Confraria da Senhora. Na esperança 
da concessão do Convento se tinhão principiado algumas cellas, 
para uma parte da igreja, e com a chegada das Fundadoras, 
acudindo por ordem da Câmara e do Governo todos os mestres, 
e offlciaes de pedreiros e carpinteiros, que havião na Cidade,-
em três dias que entretiverão em a náo Capitania as Religiosas 

. lhe puzerão em ordem o clausura, as cellas e officinas, que havia 
muito se principiarão. 

106 RECOLHEM-SE LOGO MUITAS SENHORAS PRINCIPAES.— 

VAE CRESCENDO O CONVENTO COM MAGNíFICA ARCHITECTDRA 

E SUMPTUOSIDADE. Neste santuário de milagres, qfuepor memó
ria largos tempos penderão naquellas sagradas paredes em lâmi
nas retratados, e neste em fim domicilio estreito, com poucos 
commodos principiado, a que as Fundadoras forão dando forma, 
de Convento, se recolherão logo principaes Senhoras, que a vo
cação levou á clausura e profissão Religiosa, deixando muitas 
esperanças, com que as convidava o Mundo. As primeiras, que 
entrarão, forão a Madre Sorôr Martha de Christo, e sua irmã. 
Swôr Leonôr de Jesus, que por lhe faltar a idade, não teve logo 

•com ella o noviciado, em que lhe fizerão companhia outras mui
tas Noviças, sendo de todas Mestra com insigne espirito a Madre 
Fundadora Sorôr Maria de S. Raymundo. No curso de poucos 
ànnos, crescendo os dotes e as esmolas, se augmentarão as obras, 
do Convento, e posto que ainda hoje se vão continuando, tem já 
sumptuosos quartos com a ultima perfeição, e ficará magnífico 
o todo daquelle corpo, sendo igual a despeza ao desenho grande. 
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107 VOLTAO PARA PORTUGAL AS FUNDADORAS. Deixando 
a Casa material muito augmentada, e a espiritual subida a 
grande altura de virtudes, eleita no lugsS de Abbadessa, como 
mais antiga, a Madre Sorôr Martha de Christo, voltarão para 
Portugal as Fundadoras no anno de mil seiscentos e oitenta e-
seis, depois de se empregarem nove annos no estabelecimento^ 
da Communidade, dos Institutos da Religião, e do seu espiftflB 
não podendo detel-as as correntes das lagrimas das suas filha» 
nem os rogos dos moradores da Bahia, e satisfeitas ainda mais 
das suas vontades, que das suas offertas, fazendo-se-Ihes umsP 
ostentosa despedida com honras militares, políticas, religiosas, 
se embarcarão na Frota do referido anno, e chegarão com via
gem feliz a Lisboa, de onde passarão ao seu Convento de Évora. 

108 VãO SUCCKDENDO PELAS SUAS ANTIGüIDADES AS AB-
BADESSAS. — E FLORESCENDO EM VIRTUDES AS RELIGIOSAS. 
A' Madre Sorôr Martha de Christo forão succedendo na digni
dade por turno as Freiras mais antigas; porém passados alguns 
triennios, tornarão a elegel-a Prelada, porque o seu grande 
talento e Religioso exemplo, as obrigava a occupal-a no lugar 
repetidas vez%s. Foi crescendo com o amor de Deos a pureza 
nas Religiosas em tal gráo, que se competião em santidade, e 
fallecerão algumas admiráveis em prodigiosa penitencia, e com 
notável opinião, entre as quaes se conta a Madre Sorôr Victoria 
da Encarnação, cuja vida anda escripta por illustrissima penna, 
que foi a d̂o Senhor D. Sebastião Monteiro da Vide, Arcebispo 
da Bahia, que com vôos de Águia soube resistar ás luzes daquelle 
extatico Sol; porém não forão só a Madre Victoria, e as outras 
já fallecidas, as que resplandecerão em prodígios no seu Con
vento, porque ainda naquella grande esphéra de virtudes ha mais 
Estrellas da mesma constellação. 

«#% 



LIVRO SÉTIMO 

SUMMARIO 

Vem Roque da Gosta Barreto governar o Estado do Brasil com titula de 
Mestre de Campo General. Fundão Casa na Bahia os Religiosos 
Capuchinhos de Nossa Senhora da Piedade. Fundação da nova Colônia 
do Sacramento. Os Castelhanos a expugnão e arrazão, e depois a 
restituem. Succede a Roque da Costa Barreto, Antônio de Sousa de 
Menezes com o posto de Capitão Geral. Dissensôes e parcialidades na 
Bahia no tempo do seu Governo. Morte da Senhora Rainha D. Maria 
Francisca Isabel de Saboya. Seu Elogio. Succede no posto de Gover-
nador e Capitão Geral o Marquez das Minas. Agrado e fortuna com que 
socegou as dissensôes na Bahia. Principia o mal chamado a Bicha. 
Desvelo e grandeza do Marquez no beneficio dos enfermos. Segundo e 
mais augusto desposorio do Sereníssimo Senhor Rei D. Pedro. Vem a. 
succeder ao Marquez das Minas com o mesmo posto Mathias da Cunha. 
Dão os Gentios na Capitania do Ceará. Mandafazer-lhes guerra. Adoece 
do referido achaque. Motim dos Soldados, por lhes faltarem com as pagas. 
Morte do Governador. Seu Elogio. Entra no Governo por eleição o 
Arcebispo D. Fr. Manoel da Resorreição. Difíerenças, que tem com o 
Chanceller Manoel Carneiro de Sá, que ficou governando as Justiças 
como Regedor. Succede-lhes o Governador p Capitão Geral Antônio 
Luiz Gonçalves da Câmara Coutinho. Morte da Sereníssima Senhora 
Princeza D. Isabel. Seu Elogio. Morte do Arcebispo D. Fr. Manoel da 
Resurreição. Seu Elogio. Noticia e descripção do Seminário de Belém 
da Cachoeira. Degostos entre o Governador e o Arcebispo, com morte 
de José de Mello da Silva. Descobrimento e descripção do celebre 
Santuário da Lapa. 

1 ANNO DE 1678. — VEM ROQUE DA COSTA BARRETO POR 

MESTRE DE CAMPO GENERAL DO ESTADO DO BRASIL. — QUALI

DADES DO SEU ANIMO. AOS três governadores, depois de mais de 
dous annos de Governo, succedeo no de mil seiscentos e sesenta 
e oito, com o posto de Mestre de Campo General, Roque da 
Costa Barreto. Era de nascimento claro, de valor heróico e 
grande entendimento, prerogativas, que lhe grangearão na 
campanha e na Corte estimações e postos relevantes, e se 
achava actualmente exercendo o de Sargento mór de Batalha da 
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Província da Extremadura; e fez um Governo tão admirável, 
que não permitte a nenhum dos mais celebres parecer maior; 
sendo o seu memorado entre os mais famosos e plausíveis, no 
cuidado da observância da Justiça, e no augmento da Republica 
foi em summo gráo cabal. No desinteresse não conheceo van
tagem ao mais independente, e no serviço Real se não deixou 
preferir do mais zeloso. 

2 FUNDAçãO DOS RELIGIOSOS CAPOCHINECOS DE NOSSA 

SENHORA DA PIEDADE. — ANNO DE 1679. Teve principio na 
Bahia a fundação do Hospício dos Capuchinhos de Nossa 
Senhora da Piedade, no anno de mil seiscentos e setenta e nove, 
pelos Religiosos Italianos; seus Fundadores os Padres Fr. João 
Romano e Fr. Thomaz de Sora, edificarão uma pequena Casa, 
se pelos Institutos pobre, também então pobre pela fabrica. 
Depois de a habitarem algum tempo, a mandou o Sereníssimo 
Senhor Rei D. Pedro, sendo ainda Príncipe, dar aos Religiosos 
Francezes da mesma Sagrada Ordem, cujo Superior era o 
Padre Fr. Jacques. Fundarão formosa Igreja e capacíssimo 
Convento, em que assistirão vinte annos; porém no de mil 
setecentos e seis foi restituido pelo mesmo Sereníssimo Senhor 
aos Padres Italianos, dos quaes era Superior o Padre Fr. Michael 
Ângelo de Nápoles, que o ampliou e poz na grandeza e formo
sura em que existe. •fteé 

3 SITIO DO HOSPíCIO E VIRTUDES DOS SEUS RELIGIOSOS. 

A vocação do Orago, a virtude dos Religiosos, a frescura e ame-
nidade do sitio, a franqueza e planicie do caminho fazem tal 
concurso de devoção áquelle Hospício, que é frequentadissimo 
assim dos moradores da Cidade, como dos peregrinos e foras
teiros, concorrendo uns e outros com votos e esmolas. Os 
seus Religiosos, assim os Francezes, que o habitarão, como os 
Italianos, que o possuem, tiverãoetem na Bahia aceitação igual 
sua humildade, virtude e penitencia, sendo observantissimos 
dos apertados Institutos da sua estreita Regra, administrando 
com a maior promptidão na sua Igreja os Sacramentos e 
exercendo com os enfermos e moribundos, a maior e a mais 
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fervorosa caridade. Todo o seu cuidado é encaminhar almas ao 
Ceo, não só na Cidade, mas nos Sertões, onde têm a seu 
cargo muitas missões e Aldêas de Gentios, constanlissimos nos 
Sagrados ritos e preceitos da nossa Igreja Catholica pela sua 
doutrina. 

4 Achou o Mestre de campo General Roque da Costa 
Barreto, que a pólvora da Bahia se guardava em uma casa mal 
segura pela fortificação e arriscada pelo lugar, por estar 'dentro 
da Cidade junta ás portas delia, que ficão para a parte do Sul, e • 
do Mosteiro dos Monges de S. Bento, com perigo imminente de ' 
repentino estrago, fiando-se a preservação delle sò das senti-
nellas daquelle Corpo da guarda, que é um dos que todos os 
dias se guarnecem com uma Companhia; sendo os outros a da 
Praia, perto da Igreja de Santa Barbara, lugar que está no 
meio de toda a marinha e o das portas da Cidade, que ficão ao 
Norte, olhando para o Convento dos Religiosos de Nossa 
Senhora do Carmo. 

5 Determinou logo para recolher a pólvora, fazer outra casa, 
escolhendo sitio em que a erigir e lhe pareceo por muitas 
rasões mais conveniente o campo, que chamão do Desterro,* 
dentro das trincheiras, á vista, mas mui apartado, do Convento 
das Religiosas e das casas daquella freguezia. Neste lugar 
mandou fundar uma sumptuosa casa de muita largueza e de 
grande machina, fortificada com toda a segurança necessária 
em. semelhantes fabricas, que reprimem e secondem o material 
mais violento. Em breve tempo a vio feita e aperfeiçoada, e 
mandou passar a ella todos os barris de pólvora e salitre, que se 
achavão na Cidade. Pará a guardar, lhe mandou fazer a um lado 
uma pequena estância, em que assistem alguns Soldados com o 
seu Cabo e segurão o transito, que por alli se faz para as 
muitas fazendas, que chamão do Caminho Grande. 

6 FUNDAçãO DA NOVA COLôNIA DO SACRAMENTO POR D. 

MANOEL LOBO. P*oi governar a Província do Rio de Janeiro, no 
anno de mil seiscentos e setenta e nove, D. Manoel Lobo, que 
levara a incumbência de ir fundar a nova Colônia do Sacra-
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mento. Fez alguma assistência no Rio de Janeiro, e previnidos 
os matérias e petrechos para a fundação, tendo enviado diante 

• alguns casaes, que vierão de Lisboa em sua companhia e outra 
gente que juntou naquelle Governo, da que se costuma enviar 
por castigo, ou por necessidade para as novas conquistas, partia 
a fazer aquella Colônia, contra as opposições dos Gentios bravos, 

t que em copia immensa habitão aquelle Paiz. Deu-lhe principio 
com menor grandeza daquella que ao presente se acha, ediflcando 
a Fortaleza com recinto á proporção da pouca gente, que tinha 
para a guarnecer e fazendo as muralhas com menos segurança, 
da que lhes podia dar, (se attendera aos accidentes, que devem 
prevenir os Capitães) ainda que o tempo até alli lhe não permittira 
lugar a maiores e mais seguras disposições. 

7 VãO SOBRE ELLA OS HESPANHOES DE BUENOS-AYRES. —r 

.*15XPUGNãO A PRAçA E A RENDEM. — LEVãO PREZOS AO GOVER

NADOR D. MANOEL LOBO E D. FRANCISCO NAPER. Ainda não 

estava posta em cabal defensa, quando os Hespanhoes de Buenos-
Ayres, com os offlciaes e Soldados, que para a expugnar lhes 
trouxera o Governador da Cidade de Lima, lhe puzerão sitio, 

' . acompanhados de grande numero de seus Gentios domésticos, 
que augmentarão muito o seu Exercito. Despedio D. Manoel 
Lobo avisos, pedindo soccorros ao Rio de Janeiro, a Pernam
buco e á Bahia, resistindo muitos mezes a contínuos assaltos, 
em que acabarão os seus melhores Soldados; mais por doença 
que o não erão um pânico terror os combates. Enfermos grave
mente o Governador D. Manoel Lobo, D. Francisco Naper de 
Lencastro e quasi todos os que se achavão vivos na Fortaleza, 
de achaques contraidos na differença do clima e na dilação do 
cerco, em que já se padecião insuperáveis discommodos e necessi
dades, apertando-o os inimigos e abrindo muitas brechas^ 
entrarão a Praça com morte da maior parte dos Cabos e da 
gente e prisão das pessoas, a que perdoou o seu furor, sendo 
entre ellas as principaes o Governador D. Manoel Lobo e 
D. Francisco Naper de Lencastro. 

8 MORRE NA CIDADE DE LIMA D. MANOEL LOBO : SUAS-
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VIRTUDES. Porão conduzidos os presos á Cidade de Lima, e 
posto que tratados com grandeza e affabilidade, não deixarão de 
experimentar os infortúnios e apertos da sujeição, que tolerarão 
com sofrimento e desfarce, agradecendo o mesmo de que poderão 
queixar-se. A poucos mezes da assistência, ou prisão daquella 
Cidade, aggravando-se a enfermidade a D. Manoel Lobo, 
falleceo com apparente, ou verdadeiro sentimento dos Hespanhoes 1 
e própria natural magoa dos companheiros. Este fim tive 
D. Manoel Lobo, illustre por sangue e por valor, que servira1 

nas guerras do Reino com grande opinião de Soldado, e exercera 
honrados postos com boa satisfação, até o de Commissario 
Geral de Cavallaria do Alemtejo, e concluída a guerra, fora 
premiado com o Governo do Rio de Janeiro e a incumbência da 
referida fundação, onde (a não achar adverso o fado) podéra fazer 
grandes serviços e alcançar competentes prêmios. Merreo em 
florida idade, sendo por muitas virtudes benemérito de melhor 
fortuna. 

9 Sc-CCORROS INÚTEIS DA BAHIA E DE PERNAMBUCO. — 

ALTERAçãO DO REINO. — INTENTA o SENHOR D. PEDRO FAZER 

GUERRA A CASTELLA. Havia com promptissima diligencia o 
Mestre de Campo General Roque da Costa Barreto despedido da 
Bahia um navio com duas luzidas Companhias do Presidio delia 
e muitos bastimentos para a nova Colônia, e o mesmo fizera o 
Governador de Pernambuco; mas ficarão inúteis e baldados 
estes soccorros, porque chegando ao,Rio de Janeiro acharão a 
noticia de ser rendida a Praça e voltarão sem outro effeito. 
Causou grande abalo em Portugal a perdad a Colônia e deter
minou o Príncipe Regente fazer guerra a Castella, pois lhe 
davão os Hespanhoes com este injusto facto justíssima causa de 
romper a paz, poucos annos antes celebrada entre as duas 
Coroas; e os bellicosos espíritos Portuguezes, principalmente 
os Cabos e Soldados da guerra passada, que se vião sem este 
exercício, ia tiravão as armas dos lanceiros e as prevenião, e se 
lisongeavão para as esgrimir nas campanhas. 

10 MANDA E L - R E I CARLOS II. POR EMBAIXADOR EXTRAOR-

Wk: 
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DINAHIO A PORTUGAL O DUQUE DE JUVENASSO. Porém prever 

nindo Carlos II. Rei de Castella o perigo da sua Monarchia, se 
a deixara exposta aos nossos golpes, acudio com toda a promp-
tidão ajusta queixa do Príncipe Regente, por meio do seu Em
baixador Extraordinário o Duque de Juvenasso, que mandou 
logo caminhar de Madrid para Lisboa. Chegou á Corte, e não 

'querendo o Príncipe D. Pedro dar-lhe audiência, o mandara 
sahir do Reino ; porém pelas attestações de que vinha fazer tudo 
o que o Príncipe quizesse, lhe permittio entrada e lhe deu 
audiência. 

11 INSTA PELA CONSERVAçãO DA PAZ QUE LHE FOI CON

CEDIDA. Nellacom os mais justificados e modestos termos signi
ficou a innocencia, em que estava naquella culpa o seu Monar-
tha e todos os Conselheiros e Ministros de Hespanha, e que 
vinha a dar delia toda a satisfação, que sua Alteza lhe ordenasse, 
além de mandar restituir a Fortaleza, conduzir a Lisboa os pre
zos e pagar toda a importância do damno, que havião causado 
os Hespanhoes de Buenos-Ayres, segurando serem rigorosa
mente castigados o Governador, os Cabos e todos cs que coacof- • 
rerão para aquella acção. 

13 Pareceo a sua Alteza e aos seus Conselheiros, que as 
expressões, que El-Rei de Castella lhe mandava fazer do seu 
sentimento por este facto, a ingenuidade, com que afnrmava 
não haver procedido de ordem sua a anciã com que sollicitava a 
nossa amizade, a conservação da paz e ultimamente as offertas 
da satisfação que promettia, fazião parecer injusta a guerra, 
que Portugal por aquella causa lhe fizesse; e superando o animo 
Real Portuguez, e dos seus integerrimos Conselheiros quantos 
interesses do augmento da nossa Monarchia se podião conseguir 
naquella o ccasião por este accidente, não quiz sua Alteza mais 
que a restituição da Praça e dos prezos, que forão enviados a 
Lisboa, ainda que os Hespanhoes ingratos á generosa acção do 
nosso Monarcha, os próprios insultores daquelle delicto o torna
rão a perpetrar pelos mesmos passos alguns annos depois, como 
em seu lugar diremos. 
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J 1 3 D. FRANCISCO N A P E R DEPOIS DA VIAGEM DA ÍNDIA VAI 

FUNDAR DE NOVO A COLÔNIA DO SACRAMENTO. — FAZ A FUN
DAÇÃO COM MAIOR GRANDEZA E REGULARIDADE. Entre OS preZOS 
chegou a Lisboa D. Francisco Naper de Lencastro, a quem o 
Príncipe D. Pedro premiou aquelle serviço e trabalho com 
Reaes favores, ecom o cargo de Capitão de Mar e Guerra da 
náo da índia, ordenando voltasse nella, para ir fundar de novo a < 
Colônia. Fez a viagem, e tornando a Lisboa o nomeou sua Al-
teza por Mestre de Campo e Governador d'aquella Praça, encar-
regando-lhe o Governo do Rio de Janeiro, em que succedeo a 
João Furtado de Mendonça, para que fosse enviando á Colônia 
todas as cousas conducentes para a nova fundação, em quanto" 
lhe não mandava successor. Uma e outra cousa obrou com 
grande acerto D. Francisco Naper, até que chegando por Gover*§! 
nador do Rio de Janeiro Luiz César de Menezes, Alferes mór do 
Reino, (que depois veremos Governador e Capitão Geral do 
Brasil) partio D. Francisco Naper de Lencastro a fundar de 
Novo a Colônia do Sacramento. 

1 4 R E P A R T E AS TERRAS QUE GANHA AOS GENTIOS E E D I -

FICA A FORTALEZA. Chegou com feliz successo e com a mesma 
fortuna fez guerra e affugentou os Gentios bravos de todas 
aquellas visinhas campanhas, e as repartio pelos colonos e mora
dores que levara para as lavrarem; correspondendo o terreno 
ao trabalho, forâo logo crescendo as lavouras e cullivando-se os 
pomares com a mesma fertilidade e formosura, que os da 
Europa. Fabricou com fôrma mais regular a Fortaleza, occu-
pando maior circuito do que tivera no seu principio e osten
tando tanto poder e magnificência como segurança a nova 
Praça. 

1 5 ANNO DE 1682. — SUCCEDE A ROQUE DA COSTA B A R 

RETO NO GOVERNO GERAL DO BRASIL ANTôNIO DE SOUSA DE 

MENEZES. — S E U S MUITOS ANNOS E POUCA DISPOSIçãO. AO 

Mestre de Campo General Roque da Costa Barreto succedeo no 
anno de mil seiscentos e oitenta e dous, com o posto de Governa
dor e Capitão Geral do Brasil, Antônio de Sousa de Menezes, 
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pessoa illustre e aparentada com alguns Grandes de Portugal. 
Tinha menos um braço, que perdera valerosamente nas guerras 
de Pernambuco e o suppria com outro de prata, de que o appel-
lidavão. Sendo de longa idade, se não achava com aquellas ex
periências, que costumão trazer os muitos annos. Nos postos e 
Governos de algumas Praças que exercera, tinha mostrado 

) mais valor que disposição; falta que o fazia impróprio para o 
Governo politico da Bahia, Cabeça de um Estado vastíssimo e 
braço tão distante do corpo da Monarchia, onde chegão com 
tanta dilação os recursos e trazem com a mesma mora as reso-

ÉJnções. O succeder a Roque da Costa, que lhe podia ser motivo 
de gosto, só lhe servio de confusão, porque para fazer outro 
Governo de tantos applausos, fallava a Antônio de Sousa talento, 
sem o qual são impossíveis os acertos. 

16 AMIZADE QUE COMELLB CONTRAHIO FRANCISCO TELLES 

DE MENEZES ALCAIDE MóR DA CIDADE DA BAHIA. — SUA NA

TUREZA COSTUMES E INIMIGOS. Havia contrahido em Lisboa, 
muitos annos antes, amizade com Antônio de Sousa de Menezes, 
Francisco Telles de Menezes, natural da Bahia, de onde o Vice-
Rei D. Vasco Mascarenhas, Conde de Óbidos, o remettera prelo, 
porém não se provando as culpas, que se lhe formarão, foi dado 
por livre na Corte, onde comprou por mui pouco preço o cargo 
de Alcaide mór da Cidade da Bahia a Henrique Henriques de 
Miranda, a quem o dera o Sereníssimo Senhor Rei D. Affonso 
VI. Com esta dignidade voltou para a Pátria, affectando uma 
autoridade maior, que a que tiverão os seus antecessores no 
lngar, e pezada aos que o julgavão menos benemérito delia. Por 
este motivo e por ódios mais antigos, tinha muitos emulos, 
grangeando-os sempre mais o Alcaide mór, pelo defeito de uma 
língua immodesta e de um animo vingativo, que vierão a ser 
causa da rua suina. 

17 FAZ-SE SENHOR DA VONTADE DO GOVERNADOR E O 

ENCAMINHA á VINGANçA DOS SEUS CONTRáRIOS. A vinda do 

Governador Antônio de Sousa, que poderá ser meio para o 
Alcaide mór Francisco Telles se reconciliar generosamente com 
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seus inimigos, lhe serrio de estimulo para se vingar delles; por
que vendo-se arbitro da vontade do Governador e o seu único 
director, o encaminhou pela estrada das suas próprias paixões, 
ao desejado fim das suas injustas vinganças. Entre as pessoas 
principaes com quem tinha inimizade, erão objecto do seu ódio 
André de Brito de Castro, Provedor da Alfândega da Bahia, 
seus irmãos, Gonçalo Ravasco Cavalganti e Albuquerque, que 
tinha já a mercê para sueceder a seu pae Bernardo Vieira 
Ravasco no officio de Secretario do Estado, em que depois 

;«ntrou por sua morte; e Antônio de Moura Rolim, Manoel de 
Barros da Franca, João de Couros Carneiro, Escrivão da Câ
mara, o da Fazenda Real Francisco Dias do Amaral, os Capi
tães de Infanteria do Presidio Diogo de Sousa da Câmara e José 
Sanches de Elpoço, e todos os que por alguma união de paren
tesco, ou de amizade erão parciaes, ou dependentes dos refe
ridos. 

18 PESSOAS QDE INTENTOU CASTIGAR E OUTRAS QUE CAS

TIGOU o GOVERNADOR A ESTíMULOS DE FRANCISCO TELLES. 

Governado o Governador do seu valido, mandou devaçar de 
André de Brito no procedimento do seu officio de Provedor da 
Alfândega e formando-se-lhe uma apparente culpa, o privou 
delle e o proveo em um primo do Alcaide mór. Vendo Gonçalo 
Ravasco e Antônio de Moura, que se lhe formavão crimes fan
tásticos, se homiziarão, por escusar a indecorosa e áspera prizão, 
que se lhes prevenia. Manoel de Barros da Franca, que viera do 
recôncavo a exercer o lugar de Vereador do Senado da Câmara, 
sem haver pretexto algum para se lhe impedir a oecupação, foi 
prezo na enchovia publica e delia transferido para a prizão da 
Fortaleza do Morro, da qual fugindo, se pôz em salvo. 

19 A João de Couros e a Francisco Dias forão tirados os 
offlcios, provendo nelles o Governador os dependentes do 
Alcaide mór, e dando aos seus afilhados as Companhias dos 
Capitães Diogo de Sousa e José Sanches. Em outros officios e 
postos menores se forão fazendo as próprias execuções e provi
mentos, com prisões injustas, as quaes souberâo obviar as pes-
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soas acima declaradas, recolhendo-se ao Collegio dos Padres da 
Companhia, (que naquella occasião teve a propriedade do Asilo 
Romano) para onde se havia retirado pfiuco tempo antes tam* ; 
bem o Desembargador João Couto de Andrada, Ministro actual • 
da Relação, com receio de que o Governador o mandasse^preo-t 
der, por lhe ser contrario o Alcaide mòr. 

20 INJURIA QUE ANTôNIO DE BRITO FIZERA A UM SOBRWTHO 

DO ALCAIDE MOR. — VALOR DE ANTôNIO DE BRITO E DE SEU 

IRMãO NO CONFLICTO. Havia Antônio de Brito de Castro, irmão 
do Provedor da Alfândega, feito a um sobrindo do Alcaide môr 
um aggravo daquelles, que com nome mais próprio costuma o 
duello chamar afronta e o precisara, suggerido do tio, a tomar 
satisfação equivalente á injuria. Esperou a Antônio de Brito e 
de uma casa, em que o aggressor estava occulto com outras 
pessoas armadas, se lhe dispararão alguns tiros de bacamarte, 
indo Antônio de Brito para o Carmo em uma tarde com seu 
irmão André de Brito; e posto que no conflicto se houverão 
ambos.com grande valor, entrando pela casa e seguindo aos 
insultores, que se puzerão em salvo, saltando os muros da cerca 
do Collegio, ficou Antônio de Brito com um braço feito em, 
pedaços, ferido perigosamente de muitas balas, não offendendo 
nenhuma a seu irmão, em prova de que não tivera parte na 
culpa de Antônio de Brito, o qual escapou da morte com alguma 
lesão no braço. 

2 1 RESOLVE-SE ANTôNIO DE BRITO A MATAR AO ALCAIDE 

MóR FRANCISCO TELLES. Passarão estes factos poucos annos 
antes de vir a Bahia o Governador e Capitão Geral Antônio 
de Sousa de Menezes ; porém conservando Antônio de Brito 
de Castro ainda vivas as dores e as cicatrizes das feridas, e 
achando occasião opportuna na^jueixa geral, que se formava do 
Alcaide mór Francisco Telles de Menezes, se resolveo a tirar-
lhe a vida, sacriflcando-a a sua vingança e ao ódio commum da 
Bahia. Teve Francisco Telles repetidos avisos, e na mesma 
manhã em que foi morto, uma carta que levara ao Governador, 
em que se lhe advertia não sahisse de casa aquelle dia, e offere-
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cendo-lhe o Governador Soldados, que o levassem e ficassem 
guardando nella, os não quiz aceitar, porque nunca entendeo^ 

I (liado também na parcialidade da sua Família nobre e dilatada) 
,que durante aquelle Governo, se lhe atrevessem seus inimigos. 

2 2 ACOMMKTTBO ANTÔNIO DE BRITO COM OITO EMMASGARA-

DOS. Brevemento o desenganou a sua desgraça, porque sahindo 
de Palácio e andando o pouco espaço, que ha dalli á rua direita 
detraz da Sé, o envestirão oito emmascarados, que depois de 
dispararem três, ou quatro bacamartes, (cujos tiros lhe matarão 
um lacaio e ferirão outros)4tirando sò Antônio de Brito a mas-
%ra, avançou á serpentina, em que ia Francisco Telles, o qual 
ao levatar-se, recebeo delle um mortal golpe pelo pescoço e 
outras feridas das mãos dos mais sequazes, e foi conduzido 
moribundo a sua casa, onde na tarde do mesmo dia falleceo. 
Retirou-se Antônio de Brito, descoberto, com os outros com
panheiros que se não descobrirão, e todos com grande socego 
e vagaroso passo, pela mesma rua, se recolherão ao Collegio. 

2 3 Chegara incontinenti pelos eccos dos tiros a noticia do 
ccnflicto a Palácio, de onde o Governador temendo o facto, des-
pedio logo a maior parte dos Soldados, que estavão naquelle 
Corpo da guarda, mas quando chegarão ao lugar do delicto, já se 
tinhão recolhido os agressores. Certificado o Governador do 
miserável estado, em que ficara Francisco Telles, sem esperança 
de vida, brotou em tantos excessos a sua ira, ou o seu amor, que 
não atinava com a publica attenção, nem com a própria 
autoridade, fazendo acções indignas do seu cargo e da sua 
pessoa. 

2 4 EXCESSOS QUE FAZ; O GOVERNADOR ANTôNIO DE SOUSA 

PELA SOA MORTE. PõEM CERCO AO COLLEGIO B á CASA DE ANDRé 

DE BRITO. AO Secretario do Espado Bernardo Vieira Ravasco, 
que da Secretaria, em que se achava, sahira a assistir-lhe, 
mandou metter na enchovia. Tratou indecorosamente aos Offi-
ciaes de guerra, assistentes na sua sala, pondo-os de infiéis e 
proferindo menos attentas palavras contra toda a Cidade da 
Bahia, só faltou rectal-a de traidora pela morte do Alcaide mõr, 
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como D. Diogo Ordonhtís de Lara á de Samora, pela d'El-Rei 
D. Sancho. Mandou pôr em cerco com um cordão de íjoldados 
o Collegio e sitiar por outros a casa de André de Brito de Castro, 
o qual assim como ouvira os tiros, montara a cavallo, buscando 
a praia, e pelo cães dos Padres da Companhia se valera daquella 
immunidade, em que estavão os outros homiziados. 

2 5 VARIAS DILIGENCIAS QUE FAZ POR COLHER OS CULPADOS. 

— CHEGA A PORTUGAL A NOTICIA DAS VEXACõES BA BAHIA 

Erão as rondas, que o Governador mandava lançar de noite, re
petidas e dobradas, a fim de colher.algum dos delinqüentes e 
de saber a communicação, que tinhão com as outras pessoas da 
Cidade, das quaes mandava prender muitas innocentes, sendo 
raras as principaes, a quem respeitou e a quem não abrangeo o 
seu furor, por não serem tocadas do contagio dos ódios do 
Alcaide mór. Chegou a Portugal a noticia da consternação, em 
que se achava a Bahia e das vexacões, que nella se padecião; e 
o Sereníssimo Senhor D. Pedro (que já se intitulava Rei, por 
haver fallecido o Senhor Rei D. Affbnso VI. seu irmão no seu 
retiro do Real Palácio de Cintra, em doze de Setembro do anno 
de mil seiscentos e oitenta e três) applicou a sua pia e Real 
attenção a evitar a ultima imminente ruina, que depois de tantos 
estragos ameaçava a Bahia no Governo de Antônio de Sousa de 
Menezes, mandando-lhe successôr. 

26 MORTE DA SERENíSSIMA SENHORA RAINHA D. MARIA 

FRANCISCA ISABEL DE SABOYA. — SEU ELOGIO. Foi adverso o 

anno de mil seiscentos e oitenta e três a Portugal, e o contará 
com pedra negra pela morte da Sereníssima Senhora Rainha 
D. Maria Francisca Isabel de Saboya, que dezoito annos occu-
para dignissimamente o Thalamo e Throno Real Portuguez. 
Era a sua baronia dos Duques de Saboya, e pelos casamentos 
da sua preclarissima Casa de Nemours ficava, em linhas diffe-
rentes, sendo terceira e segunda neta dos Christianissimos 
Reis de França Luiz XII. da Família de Valois e Henrique 
IV. da de Borbon, e descendia das Sereníssimas Casas de Este 
pelos Duques de Ferrara e de Lorena pelos de Mercúrio. O 

m 
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sentimento do Sereníssimo Senhor Rei D. Pedro e de todos os 
Portuguezes foi á medida do largo tempo e domínio, em que o. 
Rei a teve por esposa e os Vassallos por Senhora, deixando 
pelas Reaes virtudes, de que foi composta, muitas memórias e 
vivas saudades. 

27 ANNO DE 1684.—VINDA DO EXCELLENTISSIMO MARQUEZ 

DAS^kliNAS POR GOVERNADOR E CAPITãO GERAL DO BRASIL 

SUAS QUALIDADE. NO anno de 1684, succedeo a Antônio de 
Sousa de Menezes no posto de Governador e Capitão Geral do 
Brasil D. Antônio Luiz de Sousa Tello de Menezes, Marquez 

"dás Minas, grande por títulos, esclarecido por sangue e Heroe 
por valor e por acções. Entre muitas prerogativas resplandeceo 
nelle a generosidade do animo, e uma suave occulta força, com 
que attrahia as vontades ; com ella socegou as alterações e 
parcialidades da Bahia, que poderá levantar-lhe Estatuas com 
mais razão, que os Romanos, quando edificarão um Templo á 
Deusa Concórdia, depois de apaziguada a guerra civil, regida 
pelos dous irmãos Tiberio e Cayo, da nobilissima Familia dos 
Gracos. Tinha occupado o Marquez grandes postos e lugares 
competentes nas guerras e Magistrados do Reino e se achava 
exercendo o cargo de Governador das Armas de Entre-Douro e 
Minho, de onde foi enviado ao Governo geral do Brasil. 

2 8 P õ E o MARQUEZ EM PAZ AS DISCóRDIAS E FAZ ABUNDAR 

DE MANTIMENTOS A CIDADE. Soltou os prezos, que achou sem 
culpas, e aos que se lhes tinhão injustamente formadas, favoreceo 
até mostrarem a sua innocencia. Consolou aos affliclos e prese-
guidos pelo seu antecessor e a todos pôz em paz. Fez conduzir 
á Cidade mantimentos, de que padecia muita falta, porque no 
tempo do Governo de Antônio de Sousa, não querendo expor-se 
a experimentar injustiças os conductores dos gêneros comestí
veis, se abstiverão de os conduzir a uma Babylonia, onde tudo 
erão confusões ; mas com a mudança de Governador acudirão 
logo em tal abundância os viveres, que se compravão por muito 
inferior preço. Soltou em fim a fortuna em todo o gênero de 
felicidades os favores, que reprezados por mais de dous annos, 

20 
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negara aos moradores da Bahia, e lhes deu todos os thesouros no 
Marquez das Minas, o qual ia continuando em lograr as glorias, 
que depois com maiores applausos (como em lugar diremos) o col-
locarão nos mais altos lugares dos Templos da fama e da memória. 

29 DISCóRDIAS EM PERNAMBUCO PELO GOVERNO DE JOãO 

DA CUNHA SOTTOMAYOR. Tinhão neste tempo a paz e adiscordia 
variado as scenas no Brasil, porque depois do turbulento Governo 
de Antonia de Sousa de Menezes, na Bahia se lograva o pacifico 
do Marquez das Minas, e em Pernambuco ao Governo plausí
vel de seu irmão D. João de Sousa, succedera o infausto de João 
da Cunha Sottomayor, parecido na idade e no talento com Antô
nio de Sousa. Experimentavão-se naquella Praça grandes 
vexações, violências, injustiças, obradas por aquelle Governador. 
Erão poucas as pessoas publicas e particulares, que escapavão 
das suas injustas prisões e fugindo dellas o mesmo Ouvidor 
Geral daquella Capitania o Doutor Dionysio d'Ávila Vareiro, 
que depois foi Desembarbador da Relação da Bahia, se pôz em 
salvo nella por aviso, que tivera, de que João da Cunha o man
dava prender; causa porque deixara o seu logar, antes de acabado 
o tempo da sua residência. 

3 0 INFLUENCIA QUE EM JOãO DA CUNHA TINHãO DOUS 

FILHOS QUE LEVARA EM SUA COMPANHIA. Estas desinquietações 
se attribuãio a verdura de dous filhos, que o Governador levara 
em sua companhia, de idade juvenil, e que nelle tinhão império, 
não de filhos, mas de pae, obrigando-o a fazer quanto se lhes 
aatojava por suas paixões, ou por suas conveniências. Recorrião 
todos os perseguidos e vexados ao Marquez Governador Geral 
que inteirado da sua innocencia e'conhecendo serem falsas as 
suas culpas, os mandava livrar das violências de João da 
Cunha Sottomayor, o qual não se abstendo de commetter ou
tras, foi preciso ao Marquez ordenar-lhe procedesse de fôrma, 
que o não obrigasse a tiral-o do Governo ; temor, que fez 
moderar, mas não emendar a João da Cunha Sottomayor, ainda 
que procedeo dalli em diante com maior receio, ou menos es
cândalo. 
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31 ANNO DE 1685. — ECLIPSE DA LUA. —"ANTICIPADO 

ECLIPSE DO SOíL. Estes distúrbios forâo em Pernambuco os 
primeiros presagios do fatal achaque da Bicha, e logo um tre
mendo Eclipse da Lua, que naquella Província e na Bahia se 
vio com horror. Appareceo esta grande luminária, presidente 
da noite, em uma do mez de Dezembro do anno de mil seiscen
tos e oitenta e cinco, tão abrazada, que inculcava ter recolhido 
ao seu concavo, ou na sua circumferencia toda a região do fogo; 
desta (ao parecer) capa de chammas cobrio a maior parte do seu 
vastíssimo corpo, tendo precedido alguns mezes antes outro 
Eclipse do Sol, em que este Príncipe dos Planetas mostrara 
uma nevoa, a qual o Padre Valentim Extancel, da Companhia 
de Jesus, Astrologo celebre, chamara Aranha do Sol. 

3 3 EFPEITOS DOS ECLIPSES. Fez este Religioso sobre os 
dous Eclipses juizo Mathematico em um prognostico, em que 
insinuou muitas enfermidades ao Brasil, e que havião de conti
nuar por muito tempo. E' certo, que os Eclipses são naturaes, 
formando-os a terra, que se entrepõem ao curso destes dous 
Planetas maiores; porém de taes accidentes pôde receber sordi-
cie, ou qualidade contagiosa o ar por razões manifestas, ou 
causas occultas, e da sua corrupção resultarem doenças, senão 
em todo o Mundo, em algumas partes delle, como se tem expe
rimentado em contágios e desgraças, de que ha muitos exemplos 
antigos e modernos, vivos nas tradições e nos escriptos e ainda 
frescos nas memórias. 

3 3 ANNO DE 1686. — ACHAQUE CONTAGIOSO DA BICHA. — 

SEU PBINCIPIO EM PEBNAMBUCO. Principiou este terrível con
tagio em Pernambuco no anno de mil seiscentos e oitenta e 
seis e devendo attribuir-se a causa do pestilente mal aos pecca-
dos dos moradores destas Províncias, corruptos de vícios e cul
pas graves, a que os provocava a liberdade e riqueza do Brasil, 
lhe indagavâo origens diversas, não sendo a de menor reflexão 
umas barricas de carne, que voltarão em viagem da Ilha de 
S. Thomé e abertas por um tanoeiro, cahindo brevemente espi-
rara, e logo algumas pessoas de sua casa, a quem communicara 
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o contagio. Este se foi ateando no Povo do Recife em tanto 
excesso, que morrerão mais de duas mil pessoas, numero 
grande a respeito daquella Povoaçâo. 

3 4 PASSA O CONTAGIO á BAHIA. — SEU PRINCIPIO. Dalli 

Wi passando logo á Cidade de Olinda e ao seu recôncavo, sendo 
mui poucas as pessoas, que escapavão daquelle achaque, pela 
malignidade e vehemencia do mal, em cujos symptomas diffe-
rentes não podia atinar a sciencia Medica, conformando-se os 
Professores desta Faculdade só em lhe darem o nome de Bicha, 
da qual livrando poucos, erão sem numero os que morriãa, 
deixando ermas de moradores e de amparo as casas e Famílias 
de Olinda e do Recife. Da calamidade de Pernambuco chegou 
com a noticia o contagio á Bahia, ou pelos avisos communicado, 
ou porque os Eclipses não terião nella disposto para tanta cor
rupção o ar tão brevemente, como naquella Província. Os pri
meiros feridos do achaque forão dous homens, que jantando em 
casa de uma mulher meretriz, morrerão em vinte e quatro 
horas; caso, que a fez ausentar, por se lhe arguir, que em um 
prato de mel lhes disfarçara o azibar do veneno; mas pelos 
symptomas e signaes, com que foi ferindo o contagio, se conhe-
ceo, que delle fallecerão. 

3 5 VARIEDADE DO MAL NOS SIMPTOMAS E SIGNAES. Con

tinuou com alguma pausa, mas com tal intensão e força, que 
era o mesmo adoecer, que em breves dias acabar, lançando pela 
bocca copioso sangue. Destes foi naquelle principio dos primei
ros o Desembargador João de Couto de Andrada, que na Rela
ção deste Estado procedia mui conforme á obrigação do seu 
cargo. Forão logo adoecendo e acabando tantas pessoas, que se 
eontavão os mortos pelos enfermos. Houve dia, em que cahirão 
duzentos e não escaparão dous; os simptomas do mal erão os 
próprios na Bahia, que em Pernambuco, mas entre si tão diffe-
rentes e vários, que não mostravão signal certo. 

3 6 DIAS EM QUE ACABAVãO OS ENFERMOS. Era em uns 

o calor tepido e o pulso socegado, noutros inquieto e grande 
a febre. Uns tinhão ancias e delidos, outros animo quieto e dis-
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curso desembaraçado. Uns com dores de cabeça, outros sem 
ellas; e finalmente desiguaes até na crise mortal do contagio, 
porque acabavão ao terceiro, ao. quinto, ao sexto, ao sétimo e ao 
nono dia; 'alguns poucos ao primeiro e ao segundo. Estavão 
cheias as casas de moribundos, as Igrejas de cadáveres, as ruaS 
de tumbas; não havia já pessoas para acompanharem o Santis» 
simo Sacramento, que por esta causa levavão os Parochos com 
menor culto ; resplandecendo então mais a caridade e a diligen-
eia, com que fazião ás creaturas o maior bem e ao Oreador grato 
serviço. 

3 7 ALENTO DO MARQUEZ GOVERNADOR NA CONFUSãO QUE 

CAUSOU o MAL. NO horror desta confusão mostrou o Mar
quez das Minas o preço e fineza dos quilates do seu talento e da 
sua generosidade. Sahia a acompanhar a Nosso Senhor, quando 
ia por Viatico aos enfermos; entrava até as suas camas; aos 
que erão de maior distincção significava a pena, que sentia do 
seu perigo e os acompanhava á sepultura na sua morte ; aos de 
menor esphéra consolava e aos pobres soccorria, deixando-lbes 
debaixo dos traveceiros grandes esmolas. Ordenou a um Boti
cário insigne desse por sua conta aos miseráveis todos os medi
camentos, que lhe pedissem, em que dispendeo uma quantia 
grande. 

3 8 ÜESPEZAS GRANDES QUE FAZ COM OS MISERÁVEIS. 

Enviou a muitas partes do recôncavo com mão larga dinheiro 
a comprar frangãos e gallinhas, que mandava repartir pelos 
doentes necessitados. E sendo já da sua comitiva fallecidos o 
seu Tenente General, o Capellão e alguns criados, não podia o 
medo do mal visinho fazer impressão no destimido animo do 
Marquez, ou porque o seu valor não conhecia receio em nenhum 
gênero de perigo, ou porque em tal espectaculo, occupando-
Ihe todo o coração a magoa, lhe não deixava lugar para o 
temor. 

3 9 MORTE DO ARCEBISPO D. FR. JOãO DA MADRE DE 

DEOS. DO contagio falleceo o Arcebispo D. Fr. João da Madre 
de Deos, que por desistência de D. Gaspar Barata de Mendonça, 
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viera por Metropolitano do Brasil, no anno de mil seiscentos e 
oitenta e três. Ádoeceo sem simptoma algum de morte, até pou
cas horas antes de perder a vida; com brevíssimos dias de en
fermidade espirou no do glorioso Santo Antônio, treze de Junho, 
em que também cahio a solemnidade do Corpo de Deos na-
quelle anno, que foi o de mil seiscentos e oitenta e seis. 

4 0 S E ü ELOGIO. Era Religioso da Ordem do glorioso 
Patriarcha 8. Francisco, da Província de Portugal e nella Pro
vincial, Pregador d'El-Rei, Examinador das três Ordens Mili
tares e um dos maiores Oráculos do púlpito Lusitano no século 
passado. Governou três annos a sua Igreja, com notável exem
plo e educação das suas ovelhas, merecendo pelas suas virtudes 
e prerogativas, uma memória gaande. Foi sepultado na Gapella 
mór da sua Metrópole com verdadeiras lagrimas, nascidas da 
falta de amparo, em que sem a sua vida ficava o rebanho Catho-
lico de todo o seu Arcebispado. 

4 1 CARIDADE QUE USOU COM OS ENFERMOS D. FRANCISCA 

DE SANDE. — CARTA D'EL-REI EM AGRADECIMENTO. Vivia 

naquelle tempo D. Francisca de Sande, viuva poderosa e ma
trona das principaes da Bahia; e fazendo luzir a sua piedade e o 
seu cabedal na cura dos enfermos, abrio em sua casa um Hospi
tal, mandando ir a elle os doentes, que não cabiâo no da Miseri
córdia e recolhendo outros, que voluntariamente escolhiâo o 
seu, onde lhes ministrava pelas suas mãos as medicinas receita
das dos Médicos, a quem pagava, e todos os medicamentos, dis-
pendendo considerável somma em gallinhas, frangãos, camas, 
roupas e tudo o que podia ser preciso para a saúde, commodo e 
asseio dos enfermos, dos quaes a maior parte escapava por força 
do seu cuidado e da sua caridade; virtudes, que merecerão o 
agradecimento do Sereníssimo Senhor Rei D. Pedro, expres
sado em uma honrosa carta, que foi- servido mandar-lhe es
crever. 

4 2 MORREM DO MAL ALGUNS MéDICOS E CIRURGIãES. — 

RECORRE A BAHIA AO PATROCíNIO DE S. FRANCISCO XAVIER. 

Continuava o mal, não aproveitando pela sua occulta causa os 
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remédios, que lhe applicavão os Médicos. Delles morrerão três 
e outros tantos Cirurgiões, todos insignes nas suas Faculdades, 
mostrando, que se não acertavâo a cura dos enfermos, também 
erravão a sua. Já havião poucos, que podessem assistir aos 
doentes, porque timidos, ou desenganados de não poderem 
conhecer o achaque, se retiravão, e ás pessoas a quem não 
podião faltar, curavâo por fora dos trópicos do hemispherio da. 
medicina. Nesta oppressão recorreo a Bahia ao patrocínio do 
glorioso Santo 8. Francisco Xavier, indo buscal-o ao Collegio 
dos Padres da Companhia e levando-o em Procissão solemne 
pelas principaes praças e ruas da Cidade. 

4 3 Deos, que é admirável nos seus Santos, e deste novo 
Taumathurgo ouve todas as deprecações, suspendeu o braço da 
sua justiça, irado justissimamente contra os nossos peccados e 
foi perdendo a força o mal de fôrma, que ou já não feria, ou 
quasi todos os feridos escapavão; posto que para as pessoas, 
que vinhão de mar em fdra, ou dos Sertões, assim á Cidade da 
Bahia, como á de Olinda, durou largos annos, levando grande 
parte delles, principalmente aos mais robustos, porque este 
contagio fazia (como o raio) mais impressão, onde achava maior 
fortaleza. 

4 4 ELEGE AO SANTO POR SEU PRINCIPAL PADROEIRO E 

L'HO CONCEDE A SAGRADA CONGREGAçãO DE RITOS. FESTA 

ANNDAL CONFIRMADA POR SUA MAGESTADE. Pela notória obri
gação do patrocínio, que achara no glorioso S. Francisco Xavier, 
a Cidade da Bahia, o Senado da Câmara delia com applauso 
do Povo o elegeo por Padroeiro principal, pedindo-o assim 
em Roma no Pontificado de Alexandre VIII. á Sagrada Con
gregação dos Ritos, que a instâncias do Eminentíssimo e Reve-
rendissimo Cardeal Carpenha approvou e confirmou a dita 
eleição, concedendo ao Santo todas as prerogativas e graças, 
que (segundo as rubricas do Breviario e Missal Romano) são 
concedidas aos Santos Padroeiros, conforme a Constituição 
do Summo Pontífice Urbano VIII. e logo por faculdade do 
Sereníssimo Senhor Rei D. Pedro II. se estabeleceo aquella 
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Procissão ao Santo, annual e perpetua em o dia décimo do mez 
de Maio, em que lhe fizerão a primeira, e em todo elle dura a 
festa com o Santíssimo Sacramento exposto e Procissão de 
tarde, despeza e.assistência do Senado e grande concurso, sendo 
uma das mais solemnes, que faz a Câmara da Bahia. 
45 LlVRÃO MELHOR OS MORADORES DO RECÔNCAVO. Os 

moradores dos recôncavos de Pernambuco e da Bahia, não 
experimentarão tanto o rigor do mal, assim na extensão, como 
na força; e dos que enfermavão, morrião poucos, porque os ares 
espalhando-se por maior esphèra, perdião a força da corrupção, 
ou porque esta se lhes não communicava por tantos cadáveres, 
camas, roupas e outros trastes do uso dos que falecião; cousas, 
de que não podião livrar-se os habitantes das duas Cidades, 
assistindo uns ás curas e enterro dos outros. 

4 6 NãO FERE O MAL A NEGROS, MULATOS, ÍNDIOS, MES
CLADOS. Foi matéria digna de reflexão, que deste contagio não 
enfermarão negros, mulatos, índios, nem mesclados, assim na 
Bahia, como em Pernambuco; parece, que para aquelles 
viventes compostos humanos não trouxera forças, ou jurisdicções 
o mal; poderia haver nelles qualidade secreta, senão foi decreto 
superior. Por esta causa não faltarão aos enfermos e aos sãos 
quem os servisse e solicitasse o necessário; porém faltavão os 

-. mantimentos porque os que os conduzião, antes querião perder 
os interesses de os trazer ás Cidades, que arriscar as vidas 
nellas, onde estava tão furioso o contagio. 

4 7 MORTE DO CONDE DO PRADO VOLTANDO COM O MAR-
I QUEZ SEU PAI PARA o REINO. Não deixou de experimentar o 
Marquez das Minas os cruéis effeitos delle em um tyranno 
golpe, com que a morte (reservando-lhe para mais altas emprezas 
a vida) o ferio na alma, sendo desta trágica scena immenso 
theatro o mar, na volta que fazia para o Reino; porque a poucos 
dias de navegação lhe levou com os próprios symptomas do mal 
da terra a seu filho primogênito D. Francisco de Sousa, Conde 
do Prado, o qual o acompanhara em todo o tempo do seu 
Governo na Bahia, com procedimentos e acções próprias do seu 
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generoso sangue, que lhe conciliarão os mesmos cultos e 
agrados, que se dedicavão ao Marquez seu pae, de quem herdara 
as virtudes, ainda que não chegou a herdar a Casa, cuja 
grandeza poderá elevar-se pela prudência de tal successôr, que 
nos merece esta saudosa e particular memória. Não quiz o 
Marquez levar aquelle illustrissimo cadáver ao magnífico jazigo 
dos seus antepassados e o fez depositar no mar, para que tivesse 
o sepulchro do Sol. 

4 8 SEGUNDO DESPOSORIO DO SERENíSSIMO SENHOR REI 

D. PEDRO. Logrou neste tempo a monarchia Lusitana uma das 
suas maiores felicidades na preciosa e soberana prenda, que ao 
Tejo enviarão o Rheno é o Danúbio, a Sereníssima Senhora 
Rainha D. Maria Sofia Isabela de Neoburgo. Estava no Serenís
simo Senhor Rei D. Pedro II. suspensa a augusta baronia Por-
tugueza; e suspirando os seus leaes Vassallos vella continuada, 
lhe rogarão com as mais vivas expressões do seu amor e da sua 
fidelidade, que deposto o justo sentimento pela perda da 
primeira Real consorte, lhes desse Rainha. 

4 9 Attendendo El-Rei a tão justos rogos, feitos por tão 
importante causa, elegeo para Esposa uma das mais virtuosas, 
e excelsas Princezas, que naquelle século se achavão na Europa, 
pedindo-a ao Sereníssimo Duque de Neoburgo, Conde Eleitor 
Palatino, seu pae, o qual lha concedeo com júbilos iguaes aos 
créditos, que deste parentesco resultavão á sua Eleitoral e Sere- j 
nissima Casa. Entrou aos onze de Agosto do anno de mil seis-'" 
centos e oitenta e sete esta nunca assaz louvada Rainha em 
Lisboa, onde foi festejada com as demonstrações e grandezas 
devidas á sua soberania, e ás singulares virtudes de que a 
dotarão a natureza e a fortuna. 

5 0 ANNO DE 1687. — SUCCEDE NO GOVERNO GERAL DO 

BRASIL MATHIAS DA CUNHA. NO mesmo anno de mil seiscentos 
e oitenta e sete succedeo ao Marquez das Mimas, no posto de 
Governador e Capitão Geral, Mathias da Cunha, esclarecido por 
nascimento e por valor, que occupara com grandes acertos os 
postos de Commissario Geral da Cavallaria do Alemtejo, de 

lk 
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Mestre de Campo do Terço da Armada, de Governador da 
Província do Rio de Janeiro e das Armas de Entre-Douro e 
Minho de onde viera ao Governo geral do Brasil, no qual 
começara a mostrar logo as disposições do seu talento, que 
atalhou brevemente a morte, como veremos. 

5 1 Neste anno foi degollado no Terreiro da Bahia o Coronel 
Fernão Bezerra Barbalho, morador e natural da Província de 
Pernambuco, e uma das pessoas da Nobreza delia, por matar na 
seu Eugenho da Várzea injustamente e sem mais causa, que 
uma suspeita cega, a sua esposa e três filhas havidas delia, 
escapando outra, que por mais pequena, escondera uma escrava, 
correndo com ella, sem ser vista, para a casa de um morador 
visinho daquelle Engenho. Foi companheiro de Fernão Bezerra 
nesta crueldade seu filho primogênito, matrieida e fratricida de 
sua mesma mãe e irmãs, e sabendo esconder-se e retirar-se 
melhor, que seu pae, só este foi prezo; remettido depois com a 
devaça á Bahia, pagou em um cadafalso os delictos de ambos, 
sem poder a compaixão (que movião os seus muitos annos e 
cãs) naquelle espectaculo moderar o sentimento e magoa das 
innocentes vidas, que tirara, pelas notórias virtudes daquellas 
tão honradas, como infelizes, mulheres. 

52 REGOHHEM OS MORADORES DA CAPITANIA DO CEARá 

PELO SEU AMPARO. Nos primeiros mezes do Governo de Mathias 
da Cunha, recorrerão os moradores da Capitania do Ceará ao 
seu amparo, contra os Gentios daquelles ásperos Sertões, que 
tinhão de próximo feito grandes damnos na Cidade e seu 
recôncavo, pedindo-lhe ajuda para lhes fazerem guerra. Convocou 
o Governador Mathias da Cunha a Palácio Theologos, Missio
nários e os Cabos principaes, para se votar em Junta (na fdrma 
da Provisão do Sereníssimo Senhor Rei D. João IV.) se era 
justa a guerra, que se havia de fazer áquelles Gentios, e se 
ficavão legitimamente captivos os que nella fossem prezos; 
termo de que usara, como deixámos escripto, o Governador 
Affonso Furtado de Mendonça. 

5 3 Resolvendo-se agora nesta matéria o mesmo, que então 
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se determinara, ordenou Mathias da Cunha ao Governador de 
Pernambuco, aos Capitães mores da Paraiba e Rio Grande, 
mandassem Cabos, gente, petrechos e bastimentos para aquella 
empresa; resolução, que logo se executou com tão bom suc-
cesso, que delle resultou a quietação que hoje logra aquella 
Província, colhendo os frutos das culturas do seu recôncavo 
com menor perigo, do que até aquelle tempo experimentara. 

5 4 CONTINUA O MAL DA BICHA NAS PESSOAS QUE VEM 

DE FORA. —. ANNO DE 1688. Feria ainda na Bahia o mal da 
Bicha ás pessoas, que vinhão de fora, e jã eráo fallecidas mui
tas das que chegarão na Frota, que trouxera ao Governador e 
Capitão Geral Mathias da Cunha, entre as quaes morrerão os 
Desembargadores José da Guarda Fragoso e Jeronymo de Sá e 
Cunha, que no pouco tempo, que exercerão os seus lugares, 
mostrarão ter muitas letras e inteireza. Na seguinte Frota do 
anno de mil seiscentos e "oitenta e oito acabarão a poder do 
mesmo contagio outras pessoas de distincção e em ambas a 
maior parte dos homens marítimos. 

5 5 ADOECE DELLE o GOVERNADOR MATHIAS DA CUNHA. 

— SUA MORTE. Enfermou o Governador do mal, tanto mais 
intenso, quanto mais dissimulado, porque não mostrou signaes 
malignos nos primeiros dias, mas poucos antes de acabar, se 
manifestou mortal. Conhecendo Mathias da Cunha próximo o 
fim de sua vida, se dispoz para a morte com lão grandes actos 
de Christão, que deu não pequeno exemplo no desprezo das vai-
dades do século. Com este desengano e admiráveis mostras de 
arrependimento, falleceu aos vinte e quatro de mez de Outubro 
do referido anno, mandando sepultar-se no Convento do glorioso 
Patriarcha S. Bento, em cuja Capella mór lhe derão aquelles 
Religiosos jazigo. 

56 SEO ELOGIO. Foi Mathias da Cunha filho legitimo, 
e segundo de Tristão da Cunha, uma das baronias do seu illus-
trissimo appellido, que nos séculos passados lograra ainda 
maiores estimações, fecunda em Heróes e famosa em Capitães, 
dos quaes passando alguns a Castella, forão troncos de grandis-
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simas Casas de Hespanha; sendo moço, era respeitado entre os 
da sua esphèra e idade, pela pessoa e pelo valor; por esta causa 
foi escolhido dos companheiros para fazer o primeiro ingresso 
no duello, que tiverão na casa do jogo da pela, de que resultará 
a morte do Conde de Vimioso, sendo o empenho contra o de 
S. João. Este infausto successo o fez ausentar da Pátria e dis
correndo por toda a Região de Itália, adquirio nella muitas 
noticias dos seus Potentados e Republicas; restituido a Portugal, 
teve na milicia os empregos, que referimos, mas viveo sempre 
tão propenso á liberdade militar, que até nos governos políticos 
não perdeo os hábitos de Soldado. 

57 POR ELEIçãO SDCCEDE NO GOVERNO o ARCEBISPO D. 

FR. MANOEL DA RESURREIçãO. — FIGA COM O DAS JUSTIçAS 

0 CHANCELLER. Por não haverem vias para successão do Go
verno, como já acontecera na morte do Governador e Capitão 
Geral Affonso Furtado de Mendonça, convocou Mathias da Cunha 
á sua presença, um dia antes do seu fallecimento, o Senado da 
Câmara, a Nobreza e aos Cabos, e lhes ordenou e pedio, eleges
sem a pessoa, que por sua morte havia de ficar substituindo o 
seu lugar. Houve variedade nos votos, mas todos vierão a con
formar-se, elegendo para o Governo militar e politíco, ao Arce
bispo D. Fr. Manoel da Resürreição, que aos treze do mez de 
Maio daquelle próprio anno chegara por Metropolitano do Bra
sil, e já no pouco tempo que exercia a Pontifícia dignidade i 
empregava todo o seu talento (verdadeiramente Apostólico) em 
missões, pregando par todas as Parochias da Bahia com grande 
fruto das suas ovelhas e praticando mui differentes exercícios, 
dos que lhe sobrevinhão com o Governo do Estado. O das Justi
ças ficou ao Doutor Manoel Carneiro de Sá, Chanceller da Rela
ção, a quem pelo lugar, na falta do Governador, tocava o de 
Regedor. 

5 8 MOTIM DOS SOLDADOS POR CAUSA DAS SUAS PAGAS. No 

mesmo dia se amotinarão os Soldados dos dous Terços do Pre
sidio por três pagas, que se lhe estavão devendo e se juntarão 
no campo do Desterro, rodeando a casa, em que se recolhe a 
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pólvora, menos os Cabos e Officiaes maiores, que todos assisti
rão na Praça, em prova da sua obediência e lealdade. Pedião os 
Soldados se lhes mandasse satisfazer no termo peremptório de 
um dia os seus soldos, com comminação de entrarem na cidade 
e a saquearem, ameaçando com especialidade as casas dos Offi
ciaes da Câmara, por cuja ordem corria então a paga da Infan
taria. 

59 Porão os seus Cabos ao Campo a socegal-os e reduzil-os, 
segurando-lhes da parte do Governador e do Senado a prompti-
dão dos soldos, que se lhes devião, mostrando-lhes aquelle 
motim sempre detestável, e mais feio naquella occasião do tranr 
sito mortal, em que se achava o seu General, mas não poderão 
persuadil-os. A mesma diligencia fez e Arcebispo em uma con
certada pratica, e ainda que se moderarão nos excessos quet 
fazião em todas as pessoas, que com cargas das fazendas visi-
nhas passavão por aquella estrada, não se reduzirão, continuando 
na mesma resolução. 

60 SATISFEITOS E COM GERAL PERDãO SE AQUIETãO. Era 

a confusão dos Vereadores tão grande, como breve o termo, 
que lhe davão os Soldados; mas juntando na forma, que pode 
ser, a quantia que bastava para se lhes pagar, (porque os Cabos 
e Officiaes maiores declararão, que para elles não era necessá
ria a satisfação, senão quando a Câmara commodamente lha 
podesse fazer) foi levado ao campo o dinheiro, com que se lhe 
pagarão nove mezes, que se lhe devião. Depois de satisfeitos, 
insistirão em se não desarmarem, sem se lhes mandar um per
dão geral daquelle facto, assignado pelo Governador, que ainda 
vivia e pelo Arcebispo, que lhe havia de succeder, o qual lhes 
foi concedido, e ainda o chegou a assignar Mathias da Cunha 
com o Arcebispo. Alcançado o indulto e expirando logo o Gover
nador, entrarão na Cidade e assistirão militarmente ao seu 
enterro. 

61 GOVERNO DE ANTôNIO LUIZ GONçALVES DA CâMARA. 

COUTINHO. — ANNO DE 1690. Achava-se Antônio Luiz Gon
çalves da Câmara Coutinho, Almotacé mor do Reino, gover-
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nando a Província de Pernambuco onde fora enviado por morte 
de Fernâo Cabral, Senhor da Azurara, e Alcaide mór de Bel
monte, que do mal da Bicha fallecera naquelle Governo, de 
onde foi Antônio Luiz promovido ao posto de Capitão Geral do 
Brasil. Chegou á Bahia no anno de mil seiscentos e noventa. 
Era este Herde insigne em muitos attributos e virtudes, illus-
trissimo no sangue, viligante no serviço Real, inteiro na admi
nistração da Justiça, e no castigo dos delinqüentes, admirável 
na independência de todo o gênero de interesses; estas virtudes 
exercitara sempre, e de próximo em Pernambuco, de onde já 
chegara á Bahia a sua fama, antes de ter chegado a sua pessoa. 

6 2 MORTE DA SERENíSSIMA INFANTA A SENHORA D. ISA

BEL. — SEU ELOGIO. Falleceo no anno de mil seiscentos e noventa 
fe Sereníssima Senhora Princeza D. Isabel Luiza Josepha, pri
meiro fruto do tronco Real Portuguez, que dominava a Monar-
chia Lusitana. Nasceo dos Augustissimos Senhores Reis D. 

j»Pedro II. e D. Maria Francisca Isabel de Saboya. Foi jurada 
Princeza herdeira da Coroa, e ajustada para Esposa do Sere
níssimo Duque de Saboya seu primo. A conduzil-o sahio do 
Tejo no anno de mil seiscentos e oitenta e três a mais rica Ar
mada, que sulcara as ondas do Mediterrâneo, em que se 

' embarcou a maior Nobreza do Reino. 
6 3 Porém enfermando, por altíssima Providencia, aquelle 

Príncipe, não se achou capaz de passar a Portugal a consum-
mar os disposorios naquelle tempo; e logo variando a fortuna 
com diversos accidentes as* disposições, elle tomou estado e a 
nossa Princeza foi lograr maior Império ao Céo; porque as suas 
incomparaveis virtudes e angélica formosura não erão da terra; 
por esta causa, sendo partendida (como outra Sereníssima 
Infanta de Portugal, a Senhora D. Maria, filha posthuma do 
Senhor Rei D. Manoel) pelos maiores Príncipes de Europa, as 
não alcançarão, porque forão escolhidas para Esposas de Deos. 

6 4 ANNO DE 1691.— MORTE DO ARCEBISPO D. FR. MANOEL 

DA RESURREIçãO E SEU ELOGIO. No anno seguinte de mil 
seiscentos e noventa e um falleceo o Arcebispo D. Fr. Manoel 
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da Resurreição. Foi em Coimbra dos Oppositores de maior 
graduação e merecimento, Collegial de S. Pedro, Doutor em 
Leis e em Cânones, Conego Doutorai da Sé de Lamego, 
Deputado do Santo Officio. Porém deixando todos estes empre
gos e outras maiores esperanças, que lhe promettia o século, o 
abandonou para vagar a Deos na contemplação e exercícios 
santos do maravilhoso Convento do Varatojo, seguindo tão 
rigorosamente o exemplo do seu yeneravel Instituidor, que foi 
um dos seus mais vivos retratos. 

6 5 Pela fama das suas penitencias, do fervor com que se 
empregava na obrigação de Missionário, do fruto que fazia nas 
almas, e das grandes virtudes que resplandecião no seu singular 
talento, o escolheo El-Rei para Arcebispo da Bahia; mas repu-
gnando com o maior esforço á sua eleição, não pode deixar de 
obedecer á vontade e preceito Real. Aceitou a Sagrada dignidade, 
que exerceo na Bahia pouco mais de dous annos, com grande 
exemplo, santa educação e muito aproveitamento espiritual das 
suas ovelhas. 

6 6 O tempo, que por morte de Mathias da Cunha governou 
o Estado, (que foi quasi todo o do seu Pontificado) teve por um 
dos martyrios da sua vida e o offerecia a Deos em satisfação 
dos seus peccados. Depois de entregar o Governo ao Almotac# 
mór, partio a visitar as Villas do Camamú, Cayrú e Boypeba, 
onde fez obras e missões prodigiosas. Sentindo-se enfermo, se fez 
conduzir á Cachoeira e no Seminário de Belém dos Padres da 
Companhia, com a assistência, e nos braços do Padre Alexandre 
de Gusmão (Varão inculpavel) em poucos dias de enfermi
dade e com muitos actos de amor de Efeos, lhe entregou aquella 
ditosa alma, que por tantos serviços se fizera benemérita de 
Bemaventurança. De ordem sua ficou sepultado no referido 
Seminário, o qual por esta causa, e outros muitos títulos nos 
merece a particular memória de uma breve noticia. 

6 7 DESCRIPçãO DO SEMINáRIO DE BELéM. — SUA FUN

DAçãO E INSTITUTO. Quatorze legoas da Cidade da Bahia está 
a Villa de Nossa Senhora do Rosário da Cachoeira, que toma 
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o nome do rio, em cujas ribeiras fora edificada; uma de distan
cia pelo seu terrestre continente se eleva grande porção de terra t 

cujo cume se estende em dilatadissima campina, fertilmente 
amena pela frescura e suavidade dos ares, pela alegria e distan
cia dos horizontes, pela producção e fecundidade do terrtSib-, & 
finalmente pelo concurso de muitas e cristalinas águas. Neste 
sitio fundou no anno de mil seiscentos e oitenta e seis um Semi
nário o Padre Alexandre de Gusmão, Religioso da Companhia, 
de Jesus, e um dos maiores talentos da sua Província do Brasil, 
onde foi repetidas vezes Reitor, Provincial, Lente de Filosofia, 

*Theologia e Moral, e sobre tudo insigne Mestre do espirito, 
euja virtude e doutrina são veneradas como de Varão Santo. 

6 8 SUAS FABRICAS E PERPEIçõES. Com algumas esmolas 
e com o seu laborioso cuidado, fabricou pelo seu desenho sum-
ptuosa Igreja, a que deu titulo de Nossa Senhora de Belém, e 
fez os excellentes artefactos do retabolo, fabricado de. fina e 

Tnanchada tartaruga, e de varias pessas da Sacristia, e muitos 
Presépios de differentes matérias pelas suas mãos. Em propor
ção do Templo edificou casas para peregrinos e hospedes auto
rizados, que naquelle sitio são freqüentes, e formou um capacís
simo e perfeito Seminário, em que recolheo meninos, para lhes-
ensinar as primeiras letras e a Grammatica, e para os instruir e-
criar, nas virtudes e exercícios Christãos, sendo Mestre de todos, 
e sujeitando-se a ler nos bancos os primeiros rudimentos aos 
discípulos aquelle, que em profundas sciencias na cadeiras admi
rara aos Mestres. O tempo, que lhe sobejava, applicava-o á. 
composição de vários livros, que sahirão á luz com grande-
exemplo e proveito das almas. 

69 EPFEITOS DA SUA DOUTRINA. — GRANDEZA DO SEU 

CULTO E CONCURSO DOS SEUS DEVOTOS. Foi crescendo com o. 

fervor da doutrina o concurso dos Seminaristas, de fôrma que 
de todas as partes do Brasil lhe enviavão muitas pessoas prin-
cipaes filhos e parentes a quem assistião com uma annual 
moderada congrua para a sua commoda sustentação, arbitrada 
desde o principio do Seminário pelo seu fundador. Com o culto» 



• qHmpmw-' w 

LIVRO SÉTIMO 321 

divino, que alli sumptuosa e piamente se consagra a Deos 
e á Virgem Santíssima sua Mãe, se augmentou tanto a devoção 
dos fieis, que de muito longe vão áquelle Santuário ; e foi 
preciso ao Collegio da Bahia acudir-lhe com muitos Religio
sas? assim Sacerdotes para administrarem os Sacramentos, 
como Irmãos para ajudarem ao Padre Alexandre de Gusmão na 
educação e estudos dos Seminaristas, dos quaes tem já sahido 
muitos e virtuosos sujeitos para o habito de S. Pedro e para 
os das outras Ordens Claustraes, e até para o século perfeitos 
Varões. 

70 A Casa he hoje uma das Reitorias da sua Sagrada Reli
gião, residindo nella Communidade competente a tanto emprego, 
e continuando nelle o seu Instituidor Alexandre de Gusmão, que 
viveo até o anno de mil setecentos e vinte e quatro, assistindo 
no Seminário com a mesma promptidão e actividade, ensinando,. 
pregando e administrando os Sacramentos em noventa e seisj 
annos* de idade; maravilha, que se attribuio á poderosa dispo
sição Divina. 

7.1 LADRõES PERTURBãO E DESTROEM A CAPITANIA DO 

PORTO SEGURO E OS SEUS MORADORES.Tyrannizavão a Provín
cia de Porto Seguro cinco homens naturaes da mesma Capitania, 
que sendo nobres por nascimento, se tinhão feito vts por exer-" 
cicio. Juntarão alguns foragidos e formarão uma esquadra de * 
bandoleiros, sendo Capitão delia um dos cinco principaes. Com-
mettião por todos aquelles districtos e dentro da mesma Villa, 
roubos, homicídios, estrupos, adultérios e todo o gênero de 
insolencias e delictos, sem ficar fazenda, casa, honra, nem lugar 
seguro dos seus insultos. 

72 RECORRE AO GOVERNADOR GERAL ANTôNIO LUIZ. Não 

exceptuava a sua tyrannia os seus próprios parentes, e andavâo 
os moradores tão temerosos, por se acharem os Cabos da milícia, 
os Juizes e os Officiaes de Justiça com tão poucas forças para 
os sujeitar, que a penas se podião defender, vivendo todos no 

-temor de um perigo continuo, que por instantes lhes ameaçava 
a ultima ruina. Nesta oppressâo recorrerão ao Governador e 

21 
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Capitão Geral do Estado Antônio Luiz, pedindo-lhe ajuda de 
gente, com que podessem buscar aquelles ladrões e extinguil-os 
de toda a Província. 

7 3 MANDA O GOVERNADOR PRENDELOS PELO DESEMBARGA-

DOE DIONYSIO D'AVILA. Chegou este aviso ao Governador Antô
nio Luiz, e encommendando aos mensageiros o tivessem occulto, 
fez com o próprio segredo preparar cincoenla Soldados, esco
lhidos, entre os valerosos dos dous Terços do Presidio da Bahia, 
e dous Sargentos do mesma supposição, dando-lhes por Cabo 
um Ajudante pratico e alentado, e os fez embarcar á ordem do 
Doutor Dionyso d'Ávila Vareiro, Desembargador actual da Re
lação, a quem encarregou esta empreza. 

7 4 COLHE AOS CINCO PRINCIPAES. Chegado este Ministro 
áquella Capitania, antes de entrar no porto, fez aviso ao Capitão 
mór, que lhe foi fallar á embarcação com o Juiz Ordinário, 
juntando-se-lhe ambos para o conílicto e informando-o do modo, 
com que o havia de executar, e da parte por onde podia aco-
metter aos delinqüentes. Desembarcarão de noite, e marchando 
pelos espessos mattos daquelles districtos, encaminhados por 
guia fiel e fortuna favorável, dérão na estância dos culpados e 
prenderão logo aos cinco, que não poderão resistir, posto que o 
intentarão com grande valor, á custa de muitas feridas, que 
dérão e receberão. 

7 5 VEM CONDIJZIDOS A BAHIA ONDE SãO JUSTIçADOS. OS 

outros da quadrilha não forão achados, porque havendo-os man
dado o seu Capitão a um facção do emprego detestável daquella 
miserável vida, conhecendo por alguns signaes e conjecturas 
a desgraça dos seus companheiros principaes, penetrarão a 
aspereza daquelles Sertões e nunca mais apparecerão. Os cinco 
prezos forão conduzidos á Bahia pelo Ministro, Offlciaes e Sol
dados, trazendo com elles as devassas, que das suas culpas se 
havião tirado, e achando-se nellas inteiramente provados aos 
Réos atrocíssimos crimes, forão sentenciados pela Relação á 
morte de forca, e a serem esquartejados e remettidas as cabeças 
aos principaes lugares, em que commetterão os delictos. 
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7 6 Desta execução resultou tanto exemplo e terror a todos 
os facínoras, como satisfação aos habitantes do Brasil, em 
cujas vastíssimas Províncias não faltavão daquelles insultores, 
que fiados na extensão dellas, commettião as próprias maldades 
com melhor fortuna, porque as distancias lhes dilatavão, ou 
totalmente os absolvião dos castigos. Receberão os moradores 
da Província de Porto Seguro aquellas cabeças e as offerecerão 
á sua vingança, servindo-lhes um espectaculo de tanto horror, 
do mais firme escudo do seu socego, pois até o tempo presente 
não experimentarão mais semelhantes ruinas naquelle gênero 
de hostilidades. 

77 ANNO DE 1693. — FUNDAçãO DO HOSPíCIO DE NOSSA 

SENHORA DA PALMA PELOS RELIGIOSOS DESCALçOS DE SANTO 

AGOSTINHO. Fundarão os Religiosos Delsalços de Santo Agos
tinho na Bahia o seu Hospício, no anno de mil seiscentos e 
noventa e três. Forão os Fundadores os Padres Mestres-
Fr. Alipio da Purificação, Commissario Geral dos seus Religiosos : 
Missionários, e Fr. João das Neves, primeiro Presidente. 
Tiyerão por Companheiros aos Padres Fr. João de Deos, e 
Fr. Jeronymo da Assumpção a um Irmão Leigo Fr. José 
dos Anjos. Fizerão-lhes doação da Igreja de Nossa Senhora da 
Palma (de que fora erector Ventura da Cruz Arraes, Medico 
insigne e natural da Bahia) seus herdeiros, que tinhão o 
Padroado delia, o qual cederão aos Religiosos. 

7 8 Não tendo a Igreja mais âmbito de terra, que aquelle em 
que fora fabricada, e o seu adro, concorrerão os moradores 
daquelle sitio (que fica ao Nascente, de aprasivel terreno no 
arrabalde da Cidade) com a que bastou para edificarem um 
formoso Hospício, em que assistem alguns Religiosos Conven-
tuaes e o seu Presidente, celebrando os Offlcios Divinos com 
grande culto, administrando os Sacramentos com religioso 
fervor e procedendo como filhos de tão grande Pae. Neste 
Hospício se recolhem os seus Religiosos, que vem do Reino 
para a missão de S. Thomé, e os que depois de completo o 
tempo da sua assistência naquella Ilha, voltão para o Reino, 
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hospedando-se como os Conventuaes, emquanto se dispõem as 
suas viagens. 

79 Por morte do Arcebispo D. Fr. Manoel da Resurreição 
succedeo na Sagrada dignidade Metropolitana do Brasil D. João 
Franco de Oliveira, Bispo de Angola, que chegou á Bahia no 
anno de mil seiscentos e noventa e dous. 

8 0 Novo SANTUáRIO DA LAPA. — SUA DESCRIPçãO. Teve 
T> Autor da natureza, desde que creou o Mundo, ou depois 
mie fez cessar as águas do Dilúvio, occulía até este tempo, por 
•seus incomprehensiveis juizos, ao trato dos racionaes e só 

tSermittida á fereza dos brutos uma admirável e grande lapa no 
robusto corpo de uma dilatada penha, que occupa um quarto de 

Jtgoa em circumferencia, cuja base banbão as abundantíssimas 
" r r en te s do estupendo rio de S. Francisco no seu interior 
Sertão, duzentas legoas da Povoação mais visinha, não mos
trando rasto, ou signal de que fora pizada, nem do Gentio 
bárbaro daquelle inculto Paiz, que está na jurisdicção da 
Província da Bahia. 

81 E fabricada esta prodigiosa lapa de natural estructura, 
em fôrma de um perfeito Templo, com Capella mór e collateraes, 
tendo o Cruzeiro trinta e três passos de largura, oitenta de 
comprimento toda a estância. Nos lados se vêm cubículos 
proporcionados, que formão vistosas Capellas mettidas nas 
fortíssimas paredes, as quaes com primorosas columnas sustentâo 
em competente altura a pezada machina de sua aboboda. Abre 
este formoso concavo sobre o rio uma varanda descoberta de 
cincoenta palmos, por onde penetrando a luz, lhe faz todos os 
lugares claros. 

82 MARAVILHOSO SINO DE PEDRA. A este todo se entra por 
uma portada igual á de uma Cidade, e por maior assombro e 
prova de que esta mysteriosa lapa estava destinada para Templo 
Catholico, tinha pendente do tecto, e nascido na aboboda um 

! sino de pedra, obrado pela natureza em fdrma de columna, com 
braça e meia de comprimento, e o instrumento que o toca, 
também de pedra, com meia braça, o qual estando pegado ao 
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sino pela parte de fora, foi por arte desunido delle para o poder 
tocar, e prezo em uma corda passada a um buraco, que a 
columna, ou sino tem no alto, ferindo-o, a faz soar com tão 
retumbantes e sonoras vozes, como os de metal mais finos, 
ouvindo-se de partes mui distantes. 

8 3 MATKBIA DE TODA ESTA FABRICA E AS IMAGENS QUE 

REPRESENTA. A matéria de toda esta grande fabrica são bri
lhantes jaspes de cores diversas, que reflectindo a benefícios 
da luz, representão o Céo. No tecto parece, que descobre a 
phantazia com os resplandores, em que a vista se emprega, entr% 
formosas nuvens luzentes estrellas, dispostas em ordem de i 
costellações varias e differentes figuras. Por fora na eminência 
da penha, em que se entranha a lapa, se descobrem muita** 
arvores entrechaçadas com innumeraveis e altos corpos da; 
mesma rutilante pedra, que mostrando ao perto informes 
imagens de torres, pyramides, campanários e castellos, formão 
ao longe a perspectiva de uma perfeita e bem fabricada Cidade. 

8 4 Naquelle alto e por toda circumferencia da penha, a 
que chamão Etaberaba (que no idioma do Paiz quer dizer pedra, 
que luz) estão abertas covas e estâncias proporcionadas á vida, 
e profissão eremitica e contemplativa, não se achando em 
nenhum dos lugares descobertos e aqui descriptos, signal de 
habitação humana; e não é menor maravilha estar o Templo 
mettido na lapa e ter o pavimento de terra solta para sepultura*" 
dos mortos. Ao sitio chamão o Rio Verde., porque sendo o 
mesmo de S. Francisco, que o fertiliza no grande espaço, que o 
rega, leva aquella côr, retratando em si a verdura do arvoredo, 
que alli por ambas as margens o accompanha. 

8 5 SEU PRIMEIRO DESCOBRIDOR E HABITADOR. Francisco 

de Mendonça Mar, assim chamado no século e na sua conversão 
Francisco da Soledade, hoge Clérigo do habito de S. Pedro, 
tendo passado de Lisboa sua Pátria á Bahia, depois de alguma 
assistência, que nella fez, tocado da Divina graça se resolveo a 
deixar o trafego do Mundo e buscar o deserto mais remoto para 
chorar as suas culpas e fazer por ellas penitencia. Com este 
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santo impulso, sem mais roupa, que uma túnica, que cobria 
muitos cicilios e mortiflcações corporaes, com um Santo 
Crucifixo e uma Imagem da Virgem Maria Mãe de Deos e. 
Senhora Nossa, luzeiro e guia do verdadeiro e melhor caminho 
da vida humana sahindo da Cidade, foi penetrando os Sertões; 
e não satisfeito de algumas soledades, posto que as achasse 
accommodadas, porque lhe estava aparelhado este prodigioso 
domicilio, continuou a jornada, até que o descobrio. 

86 COLLOCA AS IMAGENS QUE LEVAVA. Entrado nelle, 
achou em uma das Capellas collateraes para a parte do Evan
gelho um perfeito Monte Carvario, com uma prodigiosa aber-

(ítura, tão proporcionada ao pé da Cruz, que levava (cuja Imagem 
tem três palmos) que logo alli a collocou, e junto a ella o Simu
lacro da Virgem Santíssima, o qual depois em vulto grande, 
ricamente vestido, trouxe do povoado, por caminho de duzentas 
legoas, um devoto, inspirado do Céo para esta pia acção e foi 
collocado na Capella mór em precioso nicho, hoje sumptuosa-
mente adornado; e na outra oollateral se poz a Imagem do 
glorioso Santo Antônio. 

87 TíTULOS QUE LHES Dá. Incovou do nome de Bom Jesus 
a Imagem de Nosso Senhor, que lavava e a da Senhora inti
tulou da Soledade, que hoje também chamâo da Lapa. Alguns 
annos depois, tendo o Arcebispo D. Sebastião Monteiro da 
Vide, noticia deste prodígio da natureza e da vida, que nella 
fazia Francisco de Mendonça, o mandou chamar e informado 
de todas as circumstancias do logar e do Eremita, enviou a elle 
um Visitador, o qual achou decentemente ornados os Altares 
com as esmolas dos peregrinos, que já concorrião aquelle novo 
Santuário pelo muitos milagres, que a Senhora obrava em todos 
quantos enfermos a hião alli buscar. Erigio o Arcebispo em 
Capella a lapa, e ordenou de Sacerdote ao Padre Francisco da 
Soledade, a quem a encarregou. 

88 Depois achando os homens tratantes nas Minas do Sul 
transito mais breve por aquella parte para a Bahia, abrirão 
caminho junto áquella nova Igreja, onde fazem os seus votos, 
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deixando tão grandes esmolas de ouro, que com ellas vindo á 
Cidade o Padre Francisco da Soledade, fez muitas peças de 
prata e ricos ornamentos para o Templo, que pela sua diligencia 
e"Tervoroso zelo, pelo concurso e offertas dos fieis, está hoje com 
grande asseio e culto venerando, sendo tal a devoção em todos 
os que o buscão que vão com summa humildade e reverencia a 
fazer as suas novenas ou romarias; e de outra sorte se lhes 
prohibe a entrada. 

%': 

m. 
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1 SUCCEDE NO GOVERNO DO BRASIL D. JOãO DE LENCAS

TRO. A Antônio Luiz Gonçalves da Câmara Coutinho succedeo 
com o posto de Governador e Capitão Geral de mar e terra do 
Brasil D. João de Lencastro, cuja grande qualidade inculca o 
seu Real appellido, que do supremo Throno de Inglaterra 
entrou no augusto de Portugal pela Senhora Rainha D. Filippa, 
Esposa do Senhor Rei D. João I. tornando gloriosamente a 
sahir no Senhor D. Jorge, Mestre de Santiago, e de Aviz, filho 
natural do Senhor Rei D. João II. quinto avô de D. João de 
Lencastro pela sua baronia, que se deduz dos Sereníssimos 
Reis das duas Monarchias. Servindo de tenros annos nas guer-
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ras da restauração do Reino, fizera provas de valor mui adulto, 
e sendo Capitfio de Cavallos, fora o primeiro, que atacara a ba
talha do Canal com tanto esforço, como fortuna, e depois occu-
para o posto de Mestre de Campo do Terço da Armada, o de 
Governador e Capitão Geral do Reino de Angola e do Brasil, e o 
de General da Cavallaria do Alemtejo na próxima guerra pas
sada, em que os maiores Cabos se offerecião a servir postos, 
inferiores aos que já havião occupado, e ultimamente, Capitão 
Geral do Reino de Algarve e do Conselho de Guerra. 

2 ANNO BB 1694. — VARIAS OBRAS DO SEU LABOBIOSO CUI

DADO, CONSEGUIDAS COM FOBTUNA. Chegou no anno de mil 
seiscentos e noventa e quatro á Bahia, e foi Governador, que 
exerceomais dilatado tempo este governo geral depois de Mendo 
de Sá, e de Diogo Luiz de Oliveira. As obras e acções, que em-
prendeo. forão mui conformes ao talento, de que era dotado. 
Varias cousas dispoz em serviço d'El-Rei, e do augmento de 
todas as Províncias do Brasil, conseguindo vel-as executadas 
com successos tão felises, quanto erão acertadas as suas resolu
ções. Aperfeiçoou no curso do seu Governo os Fortes de Santo 
Antônio da Barra, de S. Diogo e de Santa Maria, dando-lhes 
melhor fôrma e regularidade. 

3 Mandou edificar os dous Castellos da Cidade sobre as pla
taformas das duas portas delia, a nova Casa da Relação, a da 
Moeda, reedificar a Cadêa, e fazer outras muitas obras do ador
no e defensa da Praça, e concorreo com o seu cuidado para se 
acabar o Templo da Matriz, a que não bastava o poder do Metro
politano, sem o auxilio da magnificência Real, exercida pelo 
zelo de D. João de Lencastro, e mandou fundar por ordem d'El-
Rei no recôncavo da Bahia as três Villas de Nossa Senhora do 
Rosário na cachoeira, de Nossa Senhora da Ajuda em Jagoa-
ripe, e de S. Francisco no sitio chamado Serzipe do Conde. 

4 VáRIOS PREJUíZOS QUE PADECIA O BBASIL NO MOEDA DE 

PRATA. Experimentava este Estado, havia muito tempo, vários 
damnos na moeda de prata, sendo o primeiro o cerceamento que 
nella continuamente se achava, delicto, pelo qual forão punidas 
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algumas pessoas, em que bouverão indícios de cúmplices e á 
falta de provas não tiverão todo o castigo, que merecião, a serem 
convictos como Reos; a este mal se deu o remédio com uma 
serrilha, com que se mandarão circular as moedas; porém era 
mais grave o prejuízo, que se padecia no transporte, e fundição 
da maior dellas, que correndo por seiscentos e quarenta, que 
são duas patacas no Brasil, tinhão de pezo setecentos e cincoenta, 
e se logravâo muitos interesses em as levar, ou remetter para o 
Reino, onde entre as Nações Estrangeiras conseguião aquelle 
avanço. 

5 REMéDIOS QUE SE LHE APPLICAVãO COM POUCO FRUCTO. 

Outras pessoas as mandavão converter em baixellas para o seu 
uso, e os ourives as fundião para as suas obras, sem attenderem 
uns e outros ao imminente perigo, a que ficava exposta a nossa 
America, extinguindo-se a moeda, que é a substancia dos Impe-
Tk>s, pois sem ella são cadáveres, vindo a faltar o trato e com-
mercio, que sustentão as Monarchias. Mas a este damno também 
se prevenio algum reparo, mandando-se, que as ditas moedas 
maiores corressem pelo valor do pezo, de que se seguia muito 
embaraço, pois havendo em muitas dellas pelo cerceamento 
menos pezo dos setecentos e cincoenta, era preciso para se rece
berem, trazerem-se balanças, em que se pezassem, gastando-se 
muito espaço de tempo para se contar pouca quantia de di
nheiro. 

6 PEDE A CâMARA DA BAHIA CASA DA MOEDA. Atten-

dendo a todos estes inconvenientes e ao damno, que ameaçava 
este Estado, recorreo o vigilante Senado da Câmara da 
Bahia, ao Sereníssimo Senhor Rei D. Pedro II. pedindo-lhe 
fosse servido evitar o prejuízo destes seus Domínios, e Vas-
sallos a tempo, que ainda podesse remediar-se a ruina, e antes 
que se acabasse do consumir a moeda, mandando para a Bahia 
casa em que ella se lavrasse provincial, para correr só no 
Brasil, a qual tivesse tanto menos valor intrínseco, quanto 
bastasse para se lhe, não achar conta em a transportar e fundir. 
Pizerão-se em Portugal muitas consultas sobre esta matéria, e 
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houverão votos, que impugnavão, com razões políticas, esta. 
graça. 

7 EL-REI LHA CONCEDE PELO TEMPO QUE BASTASSE A-

REDUZIR A MOEDA DO ESTADO A NOVA FÔRMA. Porém El-Rei 
applicando toda a sua Real attenção ao bem dos seus Vassallos, 
e á conservação deste Estado, lhe concedeo Casa da moeda, man-
dando-lhes no anno de mil seiscentos e noventa e quatro Juiz, 
Ensayadores e os mais Offlciaes, de que necessita aquella 
fabrica, com todos os instrumentos e materiaes precisos para 
as Offlcinas e Iavor da moeda; e ordenou durasse só o tempo,, 
que fosse necessário para reduzir a nova fôrma toda a moeda, 
que havia nas Províncias do Brasil, ás quaes mandou ordena 
para que a remettessem á Bahia, e que feita esta diligencia, se 
extinguisse a Casa. 

8 ELEGE AO CHANCELER JOãO DA ROCHA PITTA POR S U 

PERINTENDENTE DELLA. Elegeo por Superintendente delia ao 
Desembargador João da Rocha Pitta, dando-lhe poder para dis
por tudo a seu arbítrio, por carta escripta no mesmo anno de 
mil seiscentos e noventa e quatro, em que o honra com as for-
maes palavras seguintes : Por concorrerem na vossa pessoa 
todas as qualidades necessárias, para fazer de vós a maior 
confiança. Era este Ministro natural de Pernambuco, das prin-
cipaes Famílias daquella Província; fora enviado por El-Rei, 
sendo ainda Príncipe Regente, por Sindicante das Províncias 
do Sul ás maiores diligencias, que até aquelle tempo se tinhão 
offerecido naquella Região, e com o poder mais amplo, que nella 
se concedera a Ministro algum; três annos e meio se empregou 
naquelle serviço, e El-Rei o elegeo por Governador do Rio de 
Janeiro, cargo, que nâo exerceo, por se ter recolhido para a Re
lação da Bahia. 

9 Fez-lhe a mercê de Conselheiro do seu Conselho Ultrama
rino; mas não podendo o Desembargador João da Rocha Pitta 
passar ao Reino pelos muitos achaques, que padecia, lhe repre
sentou esta impossibilidade, e que no lugar de Chanceller, que 
estava de próximo vago, por morte do Desembargador Manoel 
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de Muris Monteiro, o poderia servir com o mesmo zelo. Reco
nhecendo El-Rei por justa a causa, que lhe impedia o passar á 
Corte, foi consultado, e provido no cargo de Chanceller da Rela
ção deste Estado, que exerceo nove annos e meio, até o de mil 
setecentos e dous, em que falleceo. Este forão os seus despachos; 
nas suas virtudes é suspeito o Author, por ser seu sobrinho e 
herdeiro da sua casa. 

10 FABRICA-SE A CASA. — CONFERêNCIAS SOBRE A 

MOEDA. Fabricou-se a Casa da moeda, e ficou ennobrecendo 
grande porção de uma das quatro faces da praça, na parte, que 
já declaramos na descripçâo da Cidade. Dispuzerâo-se as Offi-
cinas, e se assentarão os engenhos para o seu lavor. Havião 
feito repetidas conferências o Governador e Capitão Geral D. 
João de Lencastro, o Chanceller Superintendente João da 
Rocha Pitta, e José Ribeiro Rangel, Juiz da Moeda sobre os 
gêneros, fôrma, peso e valor intrínseco e extrinseco, que havia 
de ter, ouvindo pessoas intelligentes, e praticas nesta matéria, 
que foi sempre de muitas conseqüências nos Impérios, e de que 
costumão resultar não poucas alterações nos Povos : porém dis
cutidos os pontos, e apuradas as circumstancias para se obvia
rem os prejuízos e inconvenientes, se mandou recolher á Casa 
da moeda toda a que se achava na Bahia, muita prata em barras, 
e outra lavrada em peças e feitios antigos, que seus donos qui-
zerão mandar desfazer, e reduzir a dinheiro pela conveniência, 
que achavão no valor, pelo qual se lhes pagava o marco. 

11 AjUSTA-SE A FÔRMA E SE PRINCIPIA 0 LAVOR. Lavra-
vfio-se seis gêneros de moedas de prata na forma semelhantes e 
differentes no pezo, valor e tamanho ; de duas patacas, de uma, 
de meia, de quatro vinténs, de dous e de um : as de duas pata
cas têm de pezo cinco oitavas e vinte e oito grãos, valor e cunho 
de seiscentos e quarenta reis: as de pataca duas oitavas e cin-
coenta grãos, valor e cunho de trezentos e vinte reis; as de meia 
pataca, uma oitava e vinte e cinco grãos, valor e cunho de cento 
e sessenta reis; as de quatro vinténs, quarenta e oito grãos e 
meio, cunho e valor de oitenta reis ; as de dous vinténs, vinte e 
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quatro grãos e um quarto, cunho e valor de quarenta reis ; e as 
de vintém, cunho e valor de vinte reis, e pezo de doze grãos e um 
oitavo. 

12 DIVISAS E LETRAS QUE TEM AS NOVAS MOEDAS DE UMA 

E OUTRA PARTE. Têm estas moedas de uma parte a Esphéra 
(empreza do Senhor Rei D. Manoel) no meio da Cruz da Ordem 
de Christo, de que foi Grão Mestre ; e entre os claros dos bra
ços da Cruz estas palavras 8UB Q. SIGN. NATA STAB. de 
outra parte o Escudo das Armas Reaes Portuguezas; no lado 
direito o cunho, no esquerdo umas flores, no alto entre a Corôa 
e o Escudo a era, em que forâo lavradas, e pela roda da sua cir
cunferência as seguintes lettras: PETRUS. II. D. G. REX. 
ET. BRÁS. D. 

13 MOEDAS DE OURO SUA FORMA DIVISAS E LETRAS. Fize-

rão-se também pela mesma ordem moedas, meias moedas e 
quartos de ouro, do que se trazia da Costa de África, e do que se 
costumava colher de lavagem na Região de S. Paulo e de varias 
peças antigas de feitios inúteis, que seus donnos mandarão 
desfazer. As primeiras têm de pezo duas oitavas e vinte grãos, 
com o valor e cunho de quatro mil reis; as segundas, uma oitava 
e dez grãos, com o valor e cunho de dous mil reis ; as terceiras, 
e ultimas com o cunho e valor de mil reis, e pezo de quarenta e 
um grão. Têm de uma parte as Armas Reaes, no lado direito o 
cunho, no esquerdo as flores, e em torno da circumferencia as 
letras PETRUS. II. D. G. PORTUG. REX. da outra parte 
uma Cruz sem lisonjas, rodeada de um circulo em fôrma de 
Cruz rematado com ellas, e pela circumferencia as letras ET. 
BRASILLE. DOMINUS. e os annos em que forão feitas. 

14 PREçO PELO QUAL SE PAGARãO áS PARTES os MARCOS 

DE PRATA E DE OURO. Nesta forma, e com este valor intrínseco 
e extrinseco se lavrarão as moedas de prata, e ouro provinciaes 
no Brasil, sahindo nas de prata o marco lavrado em dinheiro a 
sete mil e seiseentos reis, e dando-se ás partes a razão de sete 
mil e quarenta reis; nas de ouro o marco feito em moeda, a 
cento e doze mil seiseentos e quarenta reis, levando-o as partes 
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pelo preço de cento e cinco mil e seiscentos reis. Os quinhentos 
e sessenta reis, que fícavão de mais na prata, e os sete mil e 
quarenta reis no ouro, erão para a fabrica e sallarios dos Ofíi-
ciaes, que pelo seu Regimento se lhes pagava, dimittindo de si 
El-Rei a senhoriagem, em beneficio dos seus Vassallos do Bra
sil, por não haver nelle tanta copia de prata, nem terem ainda 
naquelle tempo abundado as enchentes de ouro, que hoje inun-
dão por todo este Estado, e fazem as senhoriagens importan- • 
tissimas a fazenda Real. 

15 CONCEDE E L - R E I AS PROVíNCIAS DE PERNAMBUCO E 

RIO DE JANEIRO TAMBéM CASA DA MOEDA. AS Províncias do 

Rio de Janeiro e de Pernambuco não querendo arriscar o seu 
ouro, prata, e dinheiro na ida e volta das viagens da Bahia, não 
só pelo perigo das tormentas do mar, mas também pelo dos 
Piratas levantados, que infestavâo as costas do Brasil, querendo 
obviar o naufrágio, ou roubo, que podia acontecer, representa
rão a El-Rei, que por escusar áquelles Povos algumas ruinas 
nestes justos receios, que se devião prevenir, fosse servido 
conceder-lhes Casa da moeda, para lá se lavrarem. 

16 Attendendo sua Magestade ao justo temor do prejuízo, 
que podião experimentar áquelles subditos na remessa dos seus 
cabedaes á Bahia, mandou, que fechada nella a Casa, passassem 
as suas fabricas ao Rio de Janeiro, e depois a Pernambuco, 
ordenando ao Chanceller Superintendente, mandasse as instruc-
ções e ordens necessárias para se governarem os Ministros, que 
havião de ser Juizes Conservadores da Moeda naquellas duas 
Províncias ; o que executou depois de reduzidos a nova moeda 
provincial o dinheiro antigo, prata e ouro, que houve para se 
desfazer na Bahia, e se fechou a Casa no anno de mil seiscentos 
e noventa e oito, tendo laborado quatro annos. 

17 PASSA O JUIZ DELLA JOSé RIBEIRO AO RIO DE JANEIRO. 

— A PEHNAMBUBO VAI POR JUIZ o ENSAIDOR MANOEL DE 

SOUSA. Passou José Ribeiro Rangel, Juiz da Moeda, com todos 
os Officiaes, engenhos e instrumentos da fabrica della para o 
Rio de Janeiro, onde foi Juiz Conservador o Desembargador 
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Miguel de Sequeira Oastellobranco; e lavrado o dinheiro antigo, 
prata e ouro, que naquella Província havia, para se reduzir á 
nova fôrma, se transportarão os Offlciaes com a fabrica á de 
Pernambuco, sendo Juiz Conservador da Casa (que se assentou 
no Recife) o Ouvidor Geral, e Juiz da Moeda Manoel de Sousa, 
que fora Ensaidor na Bahia e no Rio de Janeiro, por se 
haver embarcado José Ribeiro Rangel da Praça do Rio para 
Lisboa. 

18 Todo o dinheiro velho, prata e ouro, que pode desfazer-
se em Pernambuco, se reduzio á nova moeda, e todas as que se 
levrarão nas duas referidas Províncias, tem a mesma fôrma, 
pezo, cunho e valor das da Bahia, pondo-se-lhes de uma parte 
nas do Rio de Janeiro um R, e um P nas de Pernambuco; e 
concluído no Brasil este lavor, se fecharão nelle as Casas da 
moeda, até que com os novos descobrimentos das Minas de ouro 
do Sul, se mandarão outra vez abrir no Rio e na, Bahia, como 
em seu lugar diremos. 

19 INVENTO DA PóLVORA. — Os ESTRAGOS QUE CAUSA. O 

invento da pólvora, ingrediente do inferno, que para estrago do 
. gênero humano introduzio no Mundo o demônio por mão de um 
Frade Tudesco, no décimo quarto século, consistindo desde então 
o maior furor da guerra em fogo material conficionado e artifi-
cioso, parecendo, que já não reina tanto nas campanhas Marte, 

. como Vulcano, pois ao tiro de um canhão e de um mosquete, 
farião pouca resistência a clava de Hercules e a espada de Roldão, 
fez preciso, que o salitre, de que ella se compõe, o mandem con
duzir de partes distantes os Príncipes, que o não tem nos seus 
Domínios. 

20 MANDA EL-REI NO DESCOBRIMENTO DO SALITRE A D. 

JOãO DE LENCASTRO. — PARTE DA CIDADE DA BAHIA. — ANNO 

DE 1695. Sendo informado o Sereníssimo Senhor Rei D. Pedro, 
:*rae no Brasil, e principalmente no Sertão da Bahia, se achavão 
minas delle em copia e qualidade iguaes ás de Ásia, e a menos 
custo e dilação, do qual podia abundar toda a sua Monarchia, 
encarregou ao Governador e Capitão Geral D. João de Lencastro, 

.V m 
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fosse em pessoa áquella parte, onde se affirmava, que as havia, 
e trazendo de Portugal esta commissão, depois de estabelecida 
a Casa da moeda, e de dar expediente a outro negócios do Estado, 
sahio da Cidade da Bahia a esta importante diligencia, no anno 
de mil seiscentos e noventa e cinco. 

2 1 VAI POR MAR â CACHOEIRA DE ONDE PRINCIPIA A 

JORNADA. Embarcou para a Villa da Cachoeira, acompanhado 
de muita gente, com todos os Officiaes da fabrica do salitre, ins
trumentos para o tirar e beneficiar, e com pessoas praticas do 
terreno, que havia de correr, noticiosas das minas, que ia bus
car, fazendo com esta comitiva grandes gastos, para cuja despeza 
lhe mandou dar El-Rei uma grossa ajuda de custo. Do porto 
daquella Villa caminhou ao Seminário de Belém, sitio onde o 
esperava o comboio, que mandara prevenir. Com pouca detença 
marchou ao Jacaré, e dalli a S. José das Tapororocas, de donde 
foi á Matta, aos Tocos, a Pinda, ao Papagaio, ao Rio do Peixe, 
ao Tapicuru, (rio caudaloso) a Serrado Tehu, a outroTapicuru, 
chamado Merin, (também rio famoso, mas de menor corrente) 
e passou a Serra da Jacobina, onde refez o comboio, e conti
nuando a marcha pelos campos daquella Povoação, (hoje Villa) 
pelos de Terijo, e pela Varnha Secca, chegou ás minas do 
salitre, que chamão de JoSo Martins. 

2 2 ACHA MINAS DE SALITRE. — SUA QUALIDADE E IMPOR

TâNCIA. — VOLTOU O GOVERNADOR PARA A BAHIA. No referido 

sitio se cavou, e colheo salitre mineral, e fazendo-se as experiên
cias, se achou ser bom na qualidade; porém as minas mais 
permanentes, que abundantes. Nesteexame se deteve D. João de 
Lencastro alguns dias, e depois partio para outras, chamadas de 
João Peixoto; e feitas as mesmas experiências, resultarão os 
próprios effeitos, achando salitre igual ao outro na bondade, e 
na copia. Dalli partio para o Rio Pauqui a um sitio, que cha
mão dos Abreus, em cujas minas se achou salitre em mais 
quantidade, e da mesma qualidade; ultimamente foi a outras 
minas, que se dizem do Serrão, e do exame se colheo o mesmo 
effeito, e se feto próprio juizo. Com estas experiências e noti-

22 
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cias voltou D. João de Lencastro para a Cidade da Bahia» tendfo 
rodeado mais de cento e cincoenta legoas de terra, e abrindo 
novos caminhos para atalhar maiores distancias. 

2 3 TORNA A MANDAR áS MINAS : TIRâO-SE FARDOS DE SA

LITRE. — DESENGANO DA POUCA UTILIDADE E RENDIMENTO 

DELLAS ; E SE DESISTB DE AS FABRICAR. Não perdeo D. João a 
esperança de poderem ser úteis e convenientes as referidas mi
nas ; e depois de ter voltado para a Cidade, mandou tirar salitre, 
das que o tinhão em mais abundância, ou flcavão menos aparta
das ; diligencia, a que foi por sua ordem o Coronel Pedro Bar
bosa Leal, e assistindo nellas com cuidado e despeza própria, 
tirou algum salitre, que por vezes remetteo em fardos de couro 
á Bahia; porém vindo a conhecer-se, que pelos dilatados longes, 
pelas asperezas dos caminhos, faltos de mantimentos para os 
que os havião de cursar, e conduzir o salitre, sahia mui caro á 
fazenda Real, e de immensa fadiga aos conduclores, (não sendo 
a copia capaz de recompensar com vantagem a despeza, nem 
ainda de a satisfazer) se colheo o desengano da inutilidade dellas, 
para se não fabricarem ; resolução, que foi servido mandar El-
Rei, vendo o salitre, que o Governador lhe enviou e pelos 
avisos, que lhe fez. 

2 4 GUERRA DOS PALMARES. Governava a Província de 
Pernambuco Caetano de Mello de Castro, e sendo quasi irreme
diável o damno, que aquelles moradores experimentavão dos 
negros dos Palmares, (cuja extinção era empreza já reputada 
por tão difflcil, que muitos dos seus antecessores no posto a não 
intentarão) elle a emprehendeo com valor, e a conseguio com 
fortuna. É preciso darmos noticia da condição e principio da-
quelles inimigos, da origem do Povo, ou Republica, que estabe
lecerão, das Leis com que se governarão e dos damnos, que pelo 
curso de mais de sessenta annos nos flzerão nas Villas do Porto 
do Calvo, das Alagoas, de S. Francisco do Penedo, e em todas 
as suas Povoações e districtos, e até em outros menos distantes 
da Cidade de Olinda, Cabeça daquella Província, e dos males 
que causarão aos seus habitadores, sendo ainda maiores na 
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execução, que no temor continuo, em que vivião de serem ino-
pinada e repentinamente acomettidos com freqüentes assaltos, e 
perda das vidas, fazendas e lavouras. 

25 ORIGEM DAQUELLA POVOAçãO DE NEGROS FUGITIVOS. 

Quando a Província de Pernambuco estava tyrannizada, e pos
suída dos Hollandezes, se congregarão e unirão quasi quarenta 
negros do Gentio de Guiné, de vários Engenhos da Villa do 
Porto do Calvo, dispondo fugirem aos Senhores, de quem erão 
escravos, não por tyrannias, que nelles experimentassem, mas 
por apetecerem viver isentos de qualquer domínio. Com segredo 
(entre esta Nação e tanto numero de pessoas, poucas vezes visto) 
dispuzerão a fuga e a executarão, levando comsigo algumas 
escravas, esposas e concubinas, também cúmplices no delicto 
da ausência, muitas armas differentet, umas, que adquirião e 
outras, que roubarão a seus donos na occasião em que fugirão. 
Forão rompendo o vastíssimo Sertão daquella Villa, que acha
rão desoccupado do Gentio, e só assistido dos brutos, que lhes 
servirão de alimento e companhia, com a qual se julgarão dito-
sos, estimando mais a liberdade entre as feras, que a sujeição 
entre os homens. 

26 JüNTÃO-SE-LHES ALGUNS DELINQÜENTES TAMBÉM ES
CRAVOS. Nos primeiros annos este fogo, que se ia sustentando 
em pequenas brazas, para depois crescer a grande incêndio, não 
causou damno publico, mas só o particular da perda dos escra
vos, que seus donos não poderão descobrir, por não saberem a 
parte em que se alojavão daquelles espessos e dilatados mattos, 
onde ainda então os fugitivos só attendião a sustentar-se das 
caças e frutas sylvestres do terreno inculto, e não sahião delle 
mais, que a levar a furto de algumas fazendas menos apartadas 
as plantas de mandioca e outras sementeiras, para darem prin
cipio ás suas lavouras, tomando-as com força, se achavão resis
tência, e sem ella, senão encontravão opposição ; porém era já 
notório este receptaculo por todas aquellas partes, de onde o ião 
buscar outros muitos negros, e alguns mulatos cúmplices em 
delktos domésticos e públicos, fugindo ao castigo dos Senhores 
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e da Justiça, e os recebião os negros dos Palmares, pondo-os 
no seu domínio. 

27 GUERRA SERVIL DOS ESCRAVOS EM ROMA. — VAI PRO-

MEINDO E TRATãO DE BUSCAR MAIS MULHERES. — HOSTILI

DADES QUE FAZEM. Crescia o poder dos negros com estes soccor-
ros dos fugitivos, que se lhes ião juntando, para fazerem aos 
Povos de Pernambuco os damnos, que experimentarão os de 
Roma na guerra servil, quando juntando-se poucos escravos 
gladiadores e aggregando a si muitos homens facinorosos, cau
sarão tantos estragos na própria Cabeça daquella nobilissima 
Republica. Além dos filhos, que lhes nascião, entendendo os 
negros, que para maior propagação e augmento do Povo, que 
fundavão, lhes erão precisas mais mulheres, tratarão de as ha
ver sem a industria, com que os Romanos as tomarão aos Sabi-
nos, mas só com a força, entrando pelas fazendas e casas dos 
moradores daquellas Villas, Povoações e districtos, e levando 
negras e mulatas do serviço doméstico e das lavouras. Rouba-
vão aos Senhores dellas os vestidos, roupas e armas, que lhes 
achavão, ameaçando violar-lhes as mulheres e filhas, se as não 
remião a dinheiro, ou outras dádivas, que se lhes offertavão 
promptamente, desprezando sempre os Portuguezes o cabedal 
pela honra, a qual lhes ficava intacta a indultos da moeda e da 
nobreza, que não deixavão de respeitar nas pessoas, em qiiem a 
reconhecião, tanto que ficavão aproveitados dos despejos, que 
colhião, e com elles voltavão ricos para o seu Paiz. 

3 8 Augmentados com o tempo em numero de gente, forão 
penetrando mais os Sertões, e descobertos amplíssimos campos, 
os repartirão pelas Famílias, que pondo-os em cultura, fazião 
mais rica e dilatada a sua jurisdicção; e sem a especulação de 
Aristóteles e de Platão nas suas republicas escritas, nem as Leis 
promulgadas na de Athenas por Solon, na de Lacedemonia, ou 
Sparta por Licurgo, na de Creta, ou Candia por Minos, e nas 
de Roma, Carthago e Egypto por Numa, Charonda e Trismi-
gistro. 

2 9 FORMãO UMA REPUBLICA COM SEU PRíNCIPE ELEC-
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TIVO, MAS POR TODA A VIDA. — UNIÃO QUE ̂ TEM NA SUA OBE
DIÊNCIA. Formarão nos Palmares uma republica rústica, e a 
seu modo bem ordenada. Elegião por seu príncipe, com o nome 
de Zombi (que no seu idioma vai o mesmo, que diabo) um dos 
seus varões mais justos e alentados; e posto que esta superiori
dade era electiva, lhe durava por toda a vida, e tinhão accesso a 
ella os negros, mulatos e mestiços (isto é, filhos de mulato e 
negra) de mais recto procedimento, de maior valor e experiên
cia, e não se conta, nem se sabe, que entre elles houvessem 
parcialidades por competências de merecimento, ou ambição de 
domínio, nem que matassem um para enthronizar outro, con
correndo todos ao eleito com obediência e união; Pólos, em que 
se sustentão os Impérios. 

30 INSTITUEM LEIS. — SUBSTANCIA DEIXAS. Tinhão ou
tros Magistrados de justiça, milícia, com os nomes das suas 
terras. Erão entre elles delictos castigados inviolavelmente com 
pena de morte o homicídio, o adultério e o roubo, porque o 
mesmo, que com os estranhos lhes era licito, se lhes prohibiá 
entre os naturaes. Aos escravos, que por vontade se lhes iâo 
juntar, concedião viverem em liberdade; os que tomavão por 
força, flcavão captivos e podião ser vendidos. Tinhão também 
pena capital aquelles, que havendo ido para o seu poder volun
tários, intentassem tornar para seus Senhores. Com menor 
rigor castigavão aos que sendo levados por força, tivessem o 
mesmo impulso. Destes seus Estatutos e Leis erão as ordena
ções e volumes as suas memórias e tradições conservadas de 
pais a filhos, vivendo já no tempo, em que lhe fizemos a guerra 
os segundos e terceiros netos dos primeiros rebeldes, conser-
vando-se nesta fdrma em temor e apparente justiça. 

3 1 FÓBMA EM QUE ANDAVÃO. — N A RELIGIÃO EHÃ0 O H B I S -
T à O S SCISMATICOS. Andavão como nas suas terras, sem cobri
rem mais, que as partes, que a modéstia manda occultar, 
excepto alguns principaes de ambos os sexos, que vestião as 
roupas, que roubavão, ou fazião de fazendas e pannos, que tam
bém colhião nas prezas, que executavão. De Oatholicos não 
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conservarão já outros signaes, que o da Santíssima Cruz e algu
mas orações mal repetidas e mescladas com outras palavras e 
ceremonias por elles inventadas, ou introduzidas das supersti
ções da sua Nação; com que se não erão idolatras, por conser
varem sombras de Christãos, erão scismaticos, porque a falta 
dos Sacramentos e Ministros da Igreja, que elles não buscavão 
pela sua rebelião, e pela liberdade dos costumes, em que vivião, 
repugnantes aos preceitos da nossa Religião Catholica, os 
excluía do consórcio, grêmio e numero dos fieis. 

32 CONFEDERAçõES QUE POR TEMOR TINHãO COM ELLES 

ALGUNS MORADORES. — CASTIGãO-SE ESTES TRATOS SENDO 

DESCOBERTOS. Alguns moradores daquelles districtos, por teme
rem os damnos, que recebião e segurarem as suas casas, Famí
lias e lavouras dos males, que os negros dos Palmares lhes cau-
savão, tinhão com elles secreta confederação, dando-lhes armas, 
pólvora, balas, roupas, fazendas de Europa e regalos de Portu
gal, pelo ouro, prata e dinheiro, que trazião do que roubavão, e 
alguns viveres, dos que nos seus campos colhião, sem attenção 
ás gravíssimas penas, em que ineorrião, porque o perigo presente 
os fazia esquecer do castigo futuro; e achando-se em varias de-
vaças, que se tiravão, culpados deste crime alguns e por elle pu
nidos, se não escarmentavão os outros, que a todo o risco con-
servavão este trato oceulto, e em virtude delle fleavão seguras 
as suas casas e andavão os seus escravos pelas partes, a que os 
enviavão com os salvos conduetos, que recebião dos inimigos 
em certos signaes, ou figuras, que respeitavão os seus Capitães 
e Soldados, para os deixarem passar livres. 

3 3 NãO PODIãO os GOVERNADORES COMBATER AOS INIMI

GOS. — INFORMAçãO, QUE DãO ALGUNS ESCRAVOS QUE LHES 

FUGIRãO. A calamidade, que padecia Pernambuco com esta 
oppressão dos Palmares, vião, e não podião remediar os Gover
nadores daquella Província, sem terem para os expugnar e 
extinguir o poder, que requeria a empreza, já reputada grande 
pelas informações, que davão alguns escravos, que sendo levados 
violentamente, vivião forçados, e tiverão a fortuna de lhes esca-
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par e tornar a seus donos. Encarecião o grande numero de 
gente, que tinhão produzido, os valorosos guerreiros, com que 
se achavão, a destreza com que jugavão todo o gênero de armas, 
a fortissima muralha da sua circumvalação, a abundância dos 
mantimentos, que colhião ; cousas, que mostravâo poderem 
aquelles inimigos resistir a um largo assedio e frustrar o impulso 
das nossas armas, e tudo conduzia a perder a esperança de os 
expugnar, causa, pela qual, o que obravão os Governadores da 
Capitania, era só dobrarem as pensa aos que os communicassem, 
e pôr em certos sitios algumas estâncias com gente, que lhes 
resistisse o transito, opposição incompetente á força do seu 
grande poder. 

3 4 O GOVERNADOR CAETANO DE MELLO SE RESOLVE A 

PAZER-LHES GUERBA. — ÜA CONTA AO GOVERNADOR GERAL 

QOE MANDA MARCHAR O MESTRE DE ÜAMPO DOS PAULISTAS A 

VILLA DO PORTO DO CALVO. Porém o Governador Caetano de 
Mello de Castro, julgando generosamente, que das mais árduas 
emprezas se colhem os applausos maiores, tomou esta com tanto 
empenho, que veio a dar-lhe glorioso fim. Escreveo ao Governa
dor e Capitão Geral D. João de Lencastro, dando-lhe conta da 
sua determinação e pedindo-lhe ordenasse ao Paulista Domin
gos Jorge, Mestre de Campo dos Paulistas, (assim chamão 
comníunente aos filhos de Região de 8. Paulo) que com o seu 
Terço, que residia no Sertão da Bahia, marchasse para o Porto 
do Calvo, onde se havia de juntar o Exercito da gente, que deter
minava enviar de Olinda, do Recife e das Ordenanças das Villas 
mais prejudicadas, e menos distantes dos Palmares. D. João de 
Lencastro, a quem só agradavão os impulsos grandes, lhe 
approvou este, e ordenou ao Mestre de Campo Domingos Jorge, 
que com a maior brevidade caminhasse para aquellaempreza ao 
Porto do Calvo; o que executou com muita presteza, marchando 
com os seus índios, Capitães e Officiaes para aquella Villa. 

3 5 PARTE o PAULISTA E SE ENCAMINHA AOS PALMARES.— 

RECEBE DOS NRGROS UMA DERROTA MORRENDO MUITOS DE 

AMBAS AS PARTES. Do Pinhancô, onde tinha a sua estância, 
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caminhou com toda asuagente de guerra, que serião, mil homens, 
e atravessando o Urubâ, quiz de caminho dar primeiro vista 
aos Palmares, para verificar a Fortificação dos inimigos, conse
guir alguma facção e ganhar a primeira gloria, fazendo o 
ingresso aquella guerra; mas aconteceo-lhe o contrario do que 
imaginava, porque alojando nos Garanhús de fronte da Forti
ficação, ao terceiro dia da sua assistência, andando os seus 
Soldados divertidos em colher os frutos de um bananal dos negros, 
sahio da sua Fortificação um grande esquadrão delles, e acom-
mettendo aos Paulistas, que se ordenarão naquelle repente com 
a melhor fôrma, que poderão, se travou uma batalha, em que 
morrerão de ambas as partes mais de quatro centas pessoas, 
ficando feridas outras tantas ; e seria maior o estrago dos Pau
lista, se reconhecendo desigual o seu partido ao numero do ini
migos, se não fossem com muito valor e disposição retirando 
para o Porto do Calvo, onde acharão o Exercito, que o Gover
nador tinha enviado áquella Villa. 

3 6 EXERCITO QUE ENVIA O GOVERNADOR DE PERNAMBUCO» 

— CABO DO NOSSO EXERCITO. Constava de três mil homens, 
que pode juntar de Olinda, do Recife, das Villas e Povoações 
mais visinhas, de muitas pessoas ricas, que voluntariamente 
quizerão irnaquella expedição, impellidos do próprio valor e da 
vingança, que esperavão tomar daquelles inimigos pelos damnos, 
que lhes havião causado, e de algumas Companhias mais luzi-
das, que havião nos dous Terços de Infanteria paga de Pernam
buco. De todo o Exercito nomeou por Cabo, com o posto de 
Capitão mor, a Bernardo Vieira de Mello, que da sua fazenda 
das Pindobas conduzindo muita gente armada, se fora offerecer 
ao Governador para aquella campanha e conquista. Era homem 
nobre e valeroso, experimentado na guerra dos negros, havendo 
logrado algum tempo antes o feliz successo de um choque, em 
que degollou e captivou um grande troço delles em uma das estân
cias, em que estivera, para reprimir as suas invasões; causas 
pelas quaes Caetano de Mello o elegeo para governar n'aquella 
empreza. 
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3 7 SOCCORRO DA GENTE DAS ALAGOAS DO PENEDO E 
OUTRAS PRINCIPAES PESSOAS QUE SE LHES JDNTÃO. JuntarãO-
se mil e quinhentos homens das Villas das Alagoas, de 8. 
Francisco do Penedo, das Povoações de 8. Miguel e Alagoas do 
Norte, debaixo do commando do Sargento môr Sebastião Dias. 
Chegarão ao Porto do Calvo, onde estavão já promptos o seu 
Alcaide môr Christovão Luis de Vasconcellos, o Capitão môr 
Rodrigo de Barros Pimentel, o Coronel da Nobreza Cristóvão 
da Rocha Barbosa, com todas as pessoas principaes e Ordenan-
ças daquella nobilissima Villa, e composto o Exercito de toda 
esta Infanteria, que chagava ao numero de seis mil homens, 
com militar pompa, festivo alvoroço e todos os mantimentos 
precisos para a continuação de um largo assedio, marcharão 
para os Palmares. 

• 3 8 D E S C R I P ç ã O DOS PALMARES E DA POVOAçãO DOS 

NEGROS. Estão os Palmares em altura de nove gráos do Norte, 
no terrestre continente, das Villas do Porto Calvo e das Alagoas, 
em quasi igual distancia de ambas, porém mais próximos da 
primeira. O nome tiverão depois, que os negros os possuirão 
pelas muitas palmeiras, que lhe plantarão. Comprehendia mais 
de uma legoa «m circuito a sua Povoação, cuja muralha era uma 
estacada de duas ordens de páos altos, lavrados em quatro faces, 
dos mais rijos, incorruptíveis e grossos, que ha naquelles grandes 
mattos, abundantíssimos de portentosos troncos. Tinha a cir-
cumvalação três portas da mesma fortíssima madeira, com suas 
plataformas em cima, todas em iguaes distancias, e cada uma 
guardada por um dos seus Capitães de maior supposicão, e mais 
de duzentos Soldados no tempo da paz, porém nesta guerra 
guarnecidas todas do maior poder das suas forças. 

3 9 OBRAS DA NATUREZA E DO ARTIFICIO NAQUELLE TERENO. 

Por varias partes daquella circuníferencia havia baluartes da 
própria fabrica e fortaleza. O Paço do seu Zombl era toscamente 
somptuoso na fôrma e na extensão; as casas dos particulares ao 
seu modo magníficas e recolhião mais de vinte mil almas de 
ambos os sexos, as dez mil de homens capazes de tomar armas. 
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As quejugavão, erão de toéé*-ôs gêneros, assim de fogo, como 
espadas, alfanges, írechas, dardos e outras arrojadiças. Havia 
dentro na sua povoação uma eminência elevadíssima, que lhes 
servia de atalaya, e que depois lhes foi voluntário precipício ; 
delia disfructavão longa vista, por dilatados horisontes, muita 
parte das Villas e lugares de Pernambuco. Tinha uma alagôa, 
que lhes dava copioso peixe, muitos ribeiros e poços, a que 
chamão Cacimbas, de que tiravão regaladas águas. Fora tinhão 
grandes culturas de pomares e lavouras, e para as guardar, 
fizerão outras pequenas Povoações, chamadas Mocambos, em 
que assistião os seus mais fieis e veteranos Soldados. 

4 0 CHEGA O NOSSO EXERCITO. Chegou o nosso Exercito, 
e caminhando a desfrutar aquellas Quintas, ou fazendas, as 
achou já sem fructos, nem legumes, porque os inimigos, com 
militar discurso, colherão todos os que estavão sazonados, pre- r 

venindo-se para o cerco e destruirão os que no curso delle podião -
amadurecer, e servir á nossa gente ; e abandonando os MocatHç* 
bos, se recolherão dentro da circumvalação da sua muralha, 
unindo nella todo o seu poder, com esperanças firmes de trium-í 
phar do nosso, que tantos annos os tinha tolerado, estando elles 
na posse de não serem na sua fortificação acommettidos. 

4 1 FORMA QDE TOMA. Dividido o nosso Exercito em varias 
estâncias, se poz na porta do meio o Capitão mór Bernardo 
Vieira de Mello; a do lado direito encarregou ao Mestre de 
Campo dos Paulistas Domingos Jorge; e a do esquerdo ao Sar
gento môr Sebastião Dias; Os outros Cabos foi pondo em torno 
da muralha; por muitas partes delia se puzerão escadas, que 
levavão prevenidas; mas sobindo por ellas, erão logo rechaçados 
pelos inimigos, assim com armas de fogo e frechas, disparadas dos 
baluartes, como de água fervendo e brazas accezas, lançadas pela 
estacada, de que recebião os nossos muitas mortes e feridas, pa-
gando-as no mesmo troco aos inimigos, que podião descobrir por 
qualquer daquelles lugares, repetindo-lhes os assaltos por todas 
as partes, para os trazerem em tão continua fadiga e desvelo, 
que lhes podessem enfraquecer o animo e embaraçar a disposição. 
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4 2 COMBATE INCESSANTEMENTE POR MUITOS DIAS A FORTI-

FICAçãO. — RESISTêNCIA DOS NEGROS. Continuando-se por 

muitos dias os combates, foi faltando aos negros a pólvora, que 
não podia ser muita, pois só tinhão a que dos moradores seus 
confederados alcançarão, antes de se lhes mover a guerra, da 
qual não tendo tão anticipada noticia; como lhes era precisa, 
para recolherem os mantimentos necessários • a um dilatado 
cerco, já nelles experimentavão também diminuição, mas não 
fia sua constância, que se augmentava com a porfia do nosso 
Exercito, sobre o qual disparavão tantas nuvens de frechas, e tal 
chuveiro de armas arrojadiças, que fazião parecer escusadas as 
balas. A todas resistia a nossa gente; porém havendo batido as 
muralhas, e portas incessantemente com grande copia de fortís
simos machados e outros instrumentos, sem effeito algum e 

•^com perda de muita gente, pedirão ao Governador Caetano de 
'."Mello de Castro soccorro de Soldados, e peças de artilheria, 
I .entendendo, que sem ellas seria impossível romper a fortifica-

ção dos inimigos. 
4 3 RESPONDEO O GOVERNADOR AO AVISO QUE SE LHE FAZ 

PEDINDO SOCCORRO. A este aviso respondeo o Governador, que 
ficava convocando gente e dispondo a carruagem da artilheria 
para ir em pessoa soccorrel-os ; mas esta noticia não fez cessar 
nos combates o nosso Exercito, a custa dos muitos perigos e 
encommodos, que experimentava, anhelando conseguir aquella, 
empreza, que quanto mais difflcil, lhe seria mais gloriosa, posto 
que conhecia carecer de maiores forças, e serem precisos ca
nhões para bater a muralha. Fazia prevenções de viveres, por se 
lhe irem acabando os que trouxera, e ja erâo as rações inferiores 
a necessidade dos Infantes, dimittindo" os Cabos as próprias 
avantajadas porções, que aos seus postos erâo devidas, em bene
ficio dos seus Soldados. 

• 4 4 V ã O AFROUXANDO os NEGROS POR FALTA DE MANTIMEN

TOS. Ião afrouxando os negros, faltos já das armas, que lançavâo 
e dos mantimentos, que consumião, não podendo recorrer aos 
campos, que erão os seus celleiros, para levarem os de que mais 
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ordinariamente se sustentavão, e só se mantinhão na esperança 
de que o nosso Exercito não podia permanecer muito tempo no 
assedio, pela diminuição da gente, em que se achava e pelos 
encommodos, que padecia, pouco costumados os homens, depois 
da guerra dos Hollandezes, a resistir as inclemencias do tempo 
nas campanhas, além de lhes ficarem mui distantes as conduc-
ções dos vireres, de que já entendião, que experimentavão falta, 
discursos, em que fundavão a supposição de que se lhes 
levantaria brevemente o sitio ; porém logo o successo, que 
não premeditarão, lhes mostrou o contrario do que presumi
rão. 

4 5 SOCCORBO DE VIVERES QUE VEM AO NOSSO EXERCITO E 

DESANIMAO SE os NEGROS. Da sua eminência, ou atalaya viráo 
irem-se cobrindo os campos de gado maior e menor, de carros 
e cargas de cavallos, que das Villas do Penedo, das Alagoas e da 
Povoação de S. Miguel caminhavão ao nosso Exercito em um 
grandíssimo comboio, que lhes chegava, de que começarão a 
inferir os negros a nossa persistência e a suaruina, e totalmente . 
desaminados, -se empregavão mais no seu assombro, que na sua 
defensa, quando o nosso Exercito com o soccorro dos mantimen-
tos e de alguma gente, que os acompanhava, se punha a bater-
lhes as portas da estacada com novo alento e tal fortuna, que a 
força de machados, e braços lhe abrio o Sargento mór Sebastião 
Dias a que lhe tocara, ao tempo que o Capitão mór Bernardo 
Vieira rompia aquella que estava, de que fez aviso ao Mestre de 
Campo dos Paulistas, que residindo na outra muito distante, 
acudio com incrível presteza a ser-lhe companheiro no perigo e 
na gloria. 

4 6 ENTRA A NOSSA GENTE NA FORTIFICAçAO. — DESPE-

NHâO-SE MUITOS NEGROS DA SUA EMINêNCIA. Entrarão juntos, 

encontrando algumaresistenciadosnegros,inferioraque presumi
rão ; porque o seu Príncipe Zombí com os mais esforçados guer
reiros e leaes subditos, querendo obviar o ficarem captivos da 
nossa gente e desprezando o morrerem ao nosso ferro, subirão a 
sua grande eminência e voluntariamente se despenharão, e com 
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aquelle gênero de morte mostrarão não amar a vida na escravi
dão e não querer perdel-a aos nossos golpes. 

47 RENDEM-SE os MAIS QUE SE ACHãO NELLA. — CHEGA 

AO GOVERNADOR A NOVA DO NOSSO VENCIMENTO. Todos os 

outros, que ficarão vivos, com o grande numero de mulheres e 
crianças, em prantos inconsolaveis e clamores excessivos, se ren
derão. Muitos dias gastou a nossa gente em discorrer pela 
Povoação, onde acharão muitos despojos pobres, sendo o mais 
importante o das ricas armas de todo o gênero, valorosamente 
exercidas, com grande pulimento e aceio tratadas. Fizerão os 
Cabos logo no principio aviso ao Governador Caetano de Mello 
de Castro, a quem os enviados acharão para partir no dia 
seguinte com o grande soccorro, que tinha junto no Recife, em 
que levava dous mil homens e seis peças de artilheria, Recebeo 
a nova com publicas demonstrações, lançando de Palácio di
nheiro ao Povo e fazendo depois Procissão solemne de acção de 
graças; posto que estimara mais ter parte na gloria da peleja, 
fim para que dispuzera o soccorro, que estava para conduzir com 
a brevidade, com que o soube juntar. 

4 8 LEVãO-SE os NEGROS AO RECIFE. Porão levados ao 
Recife os negros; e tirando-se delles os quintos pertencentes a 
El-Rei, os mais fiearão tocando aos Cabos e Soldados, conforme 
as prezas, que fizerão quando entrarão na sua fortificação. Todos 
os que erão capazes de fugir e se rebellar, os transportarão para 
as outras Províncias do Brasil, e alguns se remetterão a Portu
gal. As mulheres e crianças, pelo sexo e pela idade livres daquella 
suspeita, ficarão em Pernambuco. 

4 9 GLORIA DO GOVERNADOR CAETANO DE MELLO E SEUS 

EMPREGOS. Este fim tão útil, como glorioso teve a guerra, que 
fizemos aos negros dos Palmares, devendo-se não só o impulso 
da empreza, mas os meios da execução, ao valor e zelo, com que 
Caetano de Mello de Castro governou a Província de Pernam
buco, de cujo emprego por este e outros serviços obrados na 
Etiópia, sendo General dos rios de Sena, sahio com tantos 
créditos e applausos, que lhe grangearão o superior lugar 
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de Vice-Rei da índia ; cargo, que exerceo com grandes 
acertos, deixando em todas as referidas partes uma illustre 
memória. 

5 0 ANNO DE 1696. — JUIZES ORDINáRIOS QUE ATé ESTE 

TEMPO SE ELEGIâO NA BAHIA E NAS OUTRAS CAPITANIAS. — 

NOVOS LUGARES NELLA DE JüIZES DE FORA E OUVIDORES DA 

COMARCA. Havião até o anno de mil seiscentos e noventa e seis 
na Câmara da Bahia Juizes Ordinários de vara vermelha, como 
nas outras Câmaras das Províncias do Brasil; mas attendendo 
a ser antigualha indecorosa a uma Cidade, Cabeça de todo o 
Estado, que devia ter o predicamento das maiores do Reino, 
em que ha Juizes de Fora e Corregedores das Comarcas, logrando 
já o Senado da Bahia por mercê do Sereníssimo Senhor Rei D. 
João IV. em Provisão de vinte e dous de Março de mil seis
centos e quarenta e seis, os próprios privilégios, que o da Cidade 
do Porto, que são os mesmos, que tem a Câmara de Lisboa, 
creou a Magestade do Augustissimo Senhor Rei D. Pedro II. no 
anno de mil e seiscentos e noventa e seis os referidos lugares, 
enviado por Ouvidor da Comarca (titulo, que costumão ter nas 
terras dos Mestrados) ao Doutor Belchior de Sousa Villasboas, 
e por Juiz de Fora ao Doutor José da Costa Corrêa, pelos quaes 
dividio o Officio de Provedor dos defuntos e ausentes, que an
dava em um dos Ministros da Relação ; e desde então ficarão 
sendo os Juizes de Fora Provedores dos ausentes na Cidade e os 
Ouvidores na Comarca. 

51 NOVA FôRMA DE ELEIçõES. Desde este tempo deixarão 
•de fazer-se por Pelouros as eleições dos Officiaes do Senado da 
Câmara da Bahia, remettendo-se as pautas dos Eleitores ao 
Desembargo do Paço, que se faz na Relação delia, e em cada um 
anno as alimpa e escolhe os Vereadores e Procurador, que hão 
de servir nelle, que vão nomeando em Provisão passada em 
nome de El-Rei. Os novos Ministros, Ouvidor da Comarca e 
Juiz de Fora tiverão grande trabalho em estabelecer estes lugares, 
e entre si não poucas contendas sobre a jurisdicção, que a cada 
um pertencia; pleitos", que se ajustarãOj tomando-se conheci-
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mento delles e resolvendo-se na Relação. A estes dous Ministros 
se concedeo accesso para os lugares da Relação da Bahia, tiradas 
as suas residências, e pelo bom procedimento que tiverão nas 
suas occupações, forão premiados com a Toga de Desembarga
dores delia; porém nenhum dos seus successores logrou ainda 
até o presente esta promoção. 

52 JUIZES DE FORA INTRODUZIDOS TAMBéM EM PERNAM

BUCO E Rio DE JANEIRO. — OUVIDORES LITERáRIOS NAS CIDA

DES DE. SERZIPE E DA PARAíBA. Na Cidade de Olinda, Capital 
da Província de Pernambuco, e na de S. Sebastião, principal 
da do Rio de Janeiro, introdijzio também El-Rei no mesmo 
anno o lugar de Juizes de Fora aos de Ouvidores literários, que 
já nellas havião, e se ficarão fazendo as eleições dos Officiaes da 
Câmara na fôrma dos da Bahia; porém pela distancia, que ha 
destas áquellas Praças, foi concedida Provisão de Sua Mages-
tade, para os Governadores dellas em cada uma, com o Ouvidor 
e Juiz de Fora, limparem as pautas cada anno e escolherem os 
Qfflciaes, que nelle hão de servir, pelo detrimento e mora, qüe 
havião de experimentar em se enviarem ao Desembargo do 
Paço da Bahia. Neste próprio tempo mandou crearem a Cidade 
de S. Christovão, Cabeça da Província de Serzipe, Ouvidor da 
profissão literária, enviando a ella com este lugar ao Doutor 
Diogo Pacheco, como já tinha mandado crear o mesmo lugar 
na Província da Paraíba, pelo Doutor Diogo Rangel Castel-
branco. 

5 3 A PROVíNCIA DE PERNAMBUCO SE DIVIDE EM DUAS CO

MARCAS. Depois crescendo as Povoações de Pernambuco, e o 
numero dos seus habitadores, ficando alguns Povos muito dis
tantes da Cidade de Olinda, que por este motivo experimentavão 
grandes encommodos em acudirem a ella com as suas causas, 
supplicarão a sua Magestade fosse servido fazer-lhes outra Co
marca, dividindo em duas a jurisdicção civil e criminal desta 
Província. A tão justo requerimento attendendo o Sereníssimo 
Senhor Rei D. Pedro II. mandou crear outra Comarca na fôrma, 
que pedião aquelles moradores, ordenando, que da nova fosse 
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Cabeça a Villa das Alagoas, e lhe fossem sujeitas para o Norte 
uma Povoação, chamada Alagoas do Norte e a Villa do Porto do 
Calvo; e ao Sul a grande Povoação de 8. Miguel, a Villa de S. 
Francisco do Penedo e os seus dilatados districtos, elegendo 
primeiro Ouvidor ao Doutor José da Cunha Soares. Estes três 
ministros em prêmio do trabalho, com que creafão os referidos 

i lugares e do bem, que nelles procederão, occuparão os da Rela
ção da Bahia. 

5 4 ANNO DE 1697.—MORTE do PADRE ANTôNIO-VIEIRA. 

— SEU ELOGIO. No Collegio dos Padres da Companhia de Jesus 
da Cidade da Bahia falleceo no anno de mil seiscentos e 
noventa e sete o Reverendissimo Padre Antônio Vieira, benemé
rito filho daquella Sagrada Religião. O seu talento foi ainda 
maior, que o seu nome, com o qual voou *por todos os Emis-
pherios a fama elevada pela sua penna. Foi em Portugal Prega
dor dos seus AugustissimosMonarchas e da Sereníssima Rainha 
3e Suécia em Roma, cuja Sagrada Cúria o ouvio com admiração, 
e lhe respondera com o prêmio de altas dignidades, se a sua 
Religiosa modéstia o não obrigara a fugir entre os Estrangeiros 
Sas honras e lugares, de que já se livrara entre os naturaes, 
onde achando na vida e na posteridade as maiores estimações, 
são ainda inferiores as que tem entre as outras Nações, andando 
os seus escriptos traduzidos e venerados por todo o Mundo 
Catholico, com grande gloria do nome Portuguez. 

55 DUVIDA QUE HOUVE ENTRE PORTUGAL E O BRASIL SOBRE 

.SEREM PáTRIA SUA. Muitos annos se duvidou da Região, em 
que nascera, passando a contenda desta incerteza entre Portu
gal e o Brasil; e poderão appetecer a fortuna de Pátria do 

^Padre Antônio Vieira todas as Cidades do Mundo, como as de 
Grécia pleitearão o serem Pátria de Homero ; mas pela insigne 
Corte de Lisboa se declarou esta prerogativa, e foi justo, que 
produzisse ao mais famoso Orador uma Cidade, que fundara o 
Capitão mais eloqüente; porém não deixou de ficar a da Bahia 
direito reservado para outra acção,. porque vindo a ella o Padre 
Antônio Vieira muito menino, pode litigar, se deve tanto a 
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Portugal pela felicidade do Oroscopo, em que nasceo, como a 
Brasil pela influencia do clima, em que se creou ; se teve nelle 
mais domínio a força do Planeta, que o poder da educção; pro
blema, ou ponto, sobre que disputão muitos Autores, mais a 
favor da creação, que do nascimento. 

56 REPARO SOBRE A MORTE DO SECRETARIO DE ESTADO 

UM DIA DEPOIS DA DE SEU IRMãO E DA MESMA ENFERMIDADE. — 

Cousa digna de reparo é, que Bernardo Vieira Ravasco, natu
ral da Bahia, Secretario do Estado do Brasil, tão perito nesta 
occupação,como sciente em muitas Falculdades, irmão do Padre 
Antônio Vieira na natureza do sangue e na subtileza do engenho, 
adoecesse ao mesmo tempo e do mesmo achaque, que seu irmão ; 
e fazendo a enfermidade os próprios lermos e symptomas em 
ambos, morressem juntamente, o Padre Antônio Vieira primeiro 
e Bernardo Vieira um dia depois. 

57 OPINIõES DE POSSIDONIO E DE HIPOCRATIS. Sehouverão I 

nascido os dous de um parto, poderá algum enganado Astrologo 
seguir a errada fantazia de Possidonio, que attribuenos gêmeos 
esta igualdade, por serem concebidos e nascidos na própria cons-
•ellação de estrellas; ou algum Medico speculativo sentir com 
Hipocratis, que entende lhes nascem estes effeitos da temperança 
dos corpos, semelhante em ambos, da disposição corporal, em 
que se achavão os pães quando os gerarão, de se haverem nutrido 
e creado com os próprios alimentos e com as mesmas águas ̂  
porque se não dão nos dous irmãos (não sendo gêmeos) tantas 
causas intrínsecas, externas e accidentaes para esta igualdade da 
natureza, senão foi, que para tal semelhança de effeitos bastou 
•a sympathia do amor. 

58 MINAS DE OURO NA REGIãO DO SUL. Chegámos aos 

descobrimentos das portentosas Minas do Sul, que em riqueza, 
fecundidade e extenção, exedem as de Ofir, que tantas riquezas 
dérão a Salomão, e tão grande matéria aos encarecimentos dos 
Escriptores. Gerou o Sol nos embriões da terra do Brasil a pro
fusa copia de ouro, que a natureza teve escondida immenso 
tempo, para sahir com numerosos e riquíssimos partos no fim 
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do século dezesete da nossa Redempção e cincoenta e oito da 
fireação do Mundo, podendo ser mais antiga, que a do gênero 
humano a deste precioso metal, pois sendo operação do Prín
cipe dos Planetas, que Deos creou no quarto dia, desde logo 
poderia (existindo o seu vigor nos seus actos) produzir os seus 
effeitos dous dias antes do sexto, em qué o Senhor fez ao 
homem. 

59 Quanto mais se dilatou, tanto mais puro sahio. As pedras 
preciosas,que mais se detém em madurar nas minas,sahem mais 
perfeitas; as arvores, que mais se demorão na producção dos 
Ihitoss^ps dão mais excellentes; e até a superior de todas as 
Esphéras celestes tem mais tardo, que as outras o seu movi
mento, a que os Astrologos chamão Trepidação. 

6 0 DESCRIPçãO DELLAS E ALTURAS EM QDE ESTãO. — SEUS 

«OMES. Estão as Minas do Ouro Preto e do Morro debaixo do 
v.íropico de Capricórnio, em altura de vinte e três gráos e meio, e 

nella com pouca differença ficão todas as Minas geraes ; umas 
para o Sul e outras para o Norte, com mais, ou menos altura. 
Para o Sul as do Rio das Mortes, que em proporcionada fantazia 
estão êm vinte e quatro gráos, até vinte e quatro e meio ; entre 
estas e as Minas geraes jazem algumas de menos importância, 
como são as de Itatiaya, Itabaraba e outros ribeiros, que por 
terem menos riqueza, tem menos nome. Para o Norte ficão as 
do rio das Velhas, Sabarabussú, Caeté, Santa Barbara e Cata-
saltas. JRilfifl 

6 1 Por todo o matto, que entre ellas ha, correm infinitos 
ribeiros de menor fama, e poderão ficar pela mesma fantazia em 
vinte e dous gráos e meio pouco mais ou menos. Mais ao Norte 
do rio das Velhas estão as do Serro-frío, que ficão em vinte e 
um gráos e meio, e quiçá menos, onde se achão muitos ribeiros 
inferiores. Ainda mais ao Norte estão outras minas de pouco 
porte, chamadas Tocambira, que ficão em dezoito, ou dezenove 
gráos, e todos os espaços de umas a outras se achão prenhes 
de ouro. Para o Occidente ficão as minas de Pifangui com 
muitos ribeiros, que dérão muito ouro e ainda o estão lançando. 
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6 2 ANNO DE 1698. — S E U DESCOBRIMENTO E SEUS DESCO

BRIDORES. Descobrirão-se no anno de mil e seiscentos e noventa 
e oito as Minas geraes, as do Ouro Preto, as do Morro,.as do 
Ourobueno, as de 8. Bartholomeo, Ribeirão do Carmo, Itá 
Colomis, Itatiaya, Itabira, e outras annexas, e os campos, em 
que se fabricão as Roças. Estas já nomeadas, e outras muitas 
mais descobrirão os Paulistas. Alguns filhos do Reino acharão 
ribeiros de menor valor, entre os já descobertos, e o ouro, que | 
se tem colhido pelos montes lia poucos annos, descobrirão os 
filhos de Portugal com os seus escravos. 

6 3 ABUNDâNCIA DAQUELLE PRECIOSO METAL. — 0,8 SEUS 

QUILATES MAIORES E MENORES. A copia de ouro, que as Minas 

lanção das suas veias, é infinita e o numero das arrobas, que 
dellas se tirão, quasi impossível saber-se para poder compu- \ 
tar-se; mas é sem duvida o maior, que costuma produzir a terrfl*--j 
nas partes do Mundo, em que o Sol os cria. É o ouro de graJ-çM 
des quilates, principalmente todo o que se tira nas Minas • 
geraes, e algum de dentro do matto, que tem vinte e três quilates, 
vinte e três e meio, vinte e três e três quartos, chegando algum 
â vinte e quatro. O ouro do rio das Velhas os tem inferiores, e 
muito menos o do rio das Mdrtes, porém geralmente nunca í f e j 
descem de vinte e dous quilates. 

6 4 G R ã O S E FOLHETAS QUE DELLAS TEM SAHIDO, SEUS 

PEZOS E FEITIOS. OS grãos e folhetas, que se tem tirado, são 
infinitos, e mui differentes no pezo e feitio. Entre os muitos, que 
vierão á Bahia, chegou um de cento e noventa e duas oitavas de 
pezo, e visto ao longe, parecia uma mão fechada. Outros de du-
zentas e de trezentas, representando varias fôrmas e figuras. 
Houve fama constante, qua se achara um de treze libras. Dos 
de pezos menores de vinte até cem, se achou maior quantidade. 
A fôrma destes grãos e folhetas é difflcil de explicar-se, porque i 

uns são toscamente redondos e a estes chamão grãos; outros são 
chatos, com mais, ou menos comprimento e se dizem folhetas; 
alguns ha mui crespos e com cracas, outros lisos e no ouro 
menos grosso ha também a mesma fôrma, sendo um muito 
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meudo, outro redondo, como grãos de munição, algum liso, como 
pevides de melão, sem differença e muito como lentilhas. Mas 
não é geral o achar-se sempre com estas fôrmas entre o ouro 
commum. Nos ribeiros mais ricos deste metal se não acha ouro 
grosso e onde ha grandes folhetas, ha menos ouro, porque é de 
manchas e se não encontra geralmente. 

6 5 MODO COM QUE SE TIRAVA O OURO NO PRINCIPIO DO SEU 

DESCOBRIMENTO. NO principio do descobrimento das Minas se 
tirava o ouro, fazendo uma cova grande quadrada, com mais, 
ou menos regularidade, a que chamavão Cata; e tanto que che-
gavão a umas pedras, como seixos, chamados Cascalhos, que 
estão assentadas na pisarra, as desfazião com alavancas, como 
quem desmancha uma parede, e botando-o com o ferro de feitio 
ra üm facho de bico, a que chamão Almocafre, em uma bandeja 
'de páo, de dous emeio até três palmos debocca, que das beiras 

F\.vai estreitando em fôrma pyramidal para o centro, a que chamão 
Batêa, o levão & água, voltando nella a batêa para lançar as pe
dras fora e tantas voltas lhe dão, até que aniquilando a terra e 
as pedras, fica o ouro no fundo, ou centro da batêa, de onde o 

„ botão êm uma bacia e depois o enxugão no fogo para o guardar. 
6 6 NOVA EóRMA COM QUE AO PRESENTE SE TIRA. Quem tem 

poucos negros, e não lavra em terras próprias, os manda fais-
car, isto é, apanhar pelos campos, ou montes ouro, do que cahe 
aos que o vão tirar. Hoje já se não usa muito de Catas, e se tira 
ouro por mui differente modo, porque mettem águas em cima 
dos montes cheios de ouro, que ha naquelles Paizes e cavando, 
ou desmontando (como là se diz) a terra dentro da mesma água, 
a leva de sorte, que fica somente o cascalho, em que está o 
ouro, e este o lavão com a mesma água em uma fôrma de canoas, 
que fazem na pisarra, e mechendo o cascalho com o almocafre, 
aonde a água está continuamente cahindo, se vai aniquilando o 

(Cascalho, porque a água o leva, deixando o ouro. Outros carre-
gão os cascalhos e os botão em uma canoa de páo aberta por 
diante, a que chamão Bolinete, e por uma bica está continua
mente cahindo água e mechendo o cascalho, ou terra, que se 
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lhe bota onde está o ouro; vai diminuindo e sahindo a terra, ou 
cascalho, e fica o ouro no fundo da canoa, na parte onde cahe a 
água. O modo de tirar ouro com águas por cima dos montes em 
canoas na pisarra, e em bolinetes, foi invento dos filhos de 
Portugal. 

6 7 ARTHDR DE S á ENTãO GOVERNADOR DO RIO DE JANEI

RO, VAE A ELLAS. Quando se descobrirão estas Minas, governava, 
a Província do Rio de Janeiro Arthur de Sá de Menezes, e con
vidado das riquezas e abundancias de ouro tão subido, foi a ellas 
mais como particular, que como Governador, pois não ex«rceo -
actos do seu poder e jurisdicção naquellas partes, fazendo-se 
companheiro daquelles de quem era superior e se recolheo para 
o seu Governo, levando mostras, que o podião enriquecer, posto 
que da bondade do seu animo e do seu desinteresse se pôde 
presumir, que foi a ellas menos por cobiça, que pela informa-' 
ção, que havia de dar a El-Rei da qualidade das Minas e dá ; 
fôrma com que os seus descobridores as lavrarão. 

6 8 ANNO DE 1699.—NOTICIA LASTIMOSA.— FRAGILIDADE 

DA VIDA. Continuava o Governo geral D. João de Lencastro, 
quando chegou á Bahia a triste noticia de uma das mais lamen
táveis perdas, que tiverão Portugal e o Brasil no século das suas 
maiores glorias. Não ha na vida gostos, que deixem de sê " tri
butários aos sentimentos, nem vida, que possa prometler dura
ções no tempo. Em sazão, e fora delia colhe os seus frutos a 

.morte. Tão distante lhe fica a elevação da soberania, comooprriü 
fundo da humildade.; sempre é tyranna, porém algumas vezes 
tem mais circumstancias de cruel. Tal se mostrou no intempes
tivo e mortal golpe, com que ferio e prostrou a Sereníssima 
Senhora D. Maria Sofia Isabela de Neoburgo, incuta e Augus- I 
tissima Rainha de Portugal. 

6 9 MORTE DA SERENíSSIMA SENHORA RAINHA D. MARIA , 

SOFIA ISABELA DE NEOBURGO. — SEU ELOGIO. Falleceo aos 

quatro de Agosto do anno de mil seiscentos e noventa e nove, 
havendo nascido em 6 do próprio mez no de mil seiscentos e 
sessenta e seis, com poucos de duração e de Reino; porque 
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trinta e tres de idade forão diminutos para a importância da sua 
rida, e doze de império, breve para as felicidades da Monarchia. 
Contou em poucos lustros as prerogativas pelos dias e as vir
tudes pelas horas ; não se ausentou sem nos deixar firme a suc-
cessão Real e brillante a Esphéra Portugueza, com uma cons-
tellaçâo de muitas estrellas, que resplandecem em o nosso he-

'mispherio, passando a coroar-se no Empyrio e deixando des
cendência digna de todas as Coroas da terra. 

70 ' SUA SOBERANA GENEALOGICA PATERNA. Foi filha do 

'Berenissimo Príncipe Filippe Wilhelmo, Conde Eleitor Palatino, 
Duque de Neoburgo, e de outros dilatadissimos Estados e Domi-
nios, que possuirão seus altos Progenitores, Potentados Sobe
ranos em Allemanha. Era filho do Sereníssimo Príncipe Wol-

' fango Wilhelmo, Duque de Neoburgo e da Sereníssima Prin-
ceza D. Magdalena, filha de Wilhelmo Duque de Baviera, con
tando Sua Alteza Eleitoral nos seus Soberanos avôs Paternos e 
Maternos, pelas linhas Palatinas e Bavarica, muitos diademas e 
Coroas Ducaes e Imperiaes, que são as fontes da soberana No
breza daquella nobilissima Região, Pátria de Heroes famosos, 
Príncipes grandes e generosos Monarchas. 

71 SUA ALTA ASCENDêNCIA MATERNA. Teve por mãe di

gníssima a Princeza D. Isabela Amélia Magdalena, filha do Se
reníssimo Príncipe Jorge Lantgrave de Hassia, por cujas veias 
correo o sangue dos maiores Potentados e Soberanos de Alle
manha, e pela Baronia Hassiatica o de Ludovico o Pacifico, que 
recusou a suprema Dignidade Imperial, em que fora eleito, e da 
Princeza D. Sofia Leonor de Saxonia, filha do Sereníssimo 
João Jorge Duque de Saxonia, cujos altos Ascendentes se inti
tularão Reis nos primeiros séculos até o nono, em que foi o ulti
mo Rei o grande Witikindo. A todo este compêndio de Monar
chas condecorou a nossa Augustissima Rainha na vida e na 
posteridade, e dando-lhe Deus em prêmio de innumeraveis vir
tudes maior Império, a levou para si, deixando na sua Monar
chia a mais ilhistre memória e nos seus Vassallos as mais bem 
nascidas lagrimas. 

I 
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7 2 ANNO DE 1700. — PASSA PAHA O REINO O ARCEBISPO 

D. JOãO FRANCO DE OLIVEIRA. — SUAS QUALIDADES. Passou 

a Portugal no anno de mil e setecentos D. Francisco Franco de 
Oliveira, que deixou a Mitra Metropolitana do Brasil pela Dio
cesana de Miranda. Era Clérigo do habito de S. Pedro, Bispo da 
Angola, de onde foi promovido a esta Metrópole, que governou 
oito annos (desde o de mil seiscentos e noventa e dous) com 
muito lervor e grande independência. Foi Franco no apellido e 
no animo, soccorrendo com tanta grandeza, como piedade, as 
ovelhas pobres do seu Arcebispado ; todas achavão nelle abrigo 
e correcção, punindo as suas culpas com o próprio cuidado, com ' 
que acodia ás suas necessidades. Fez um governo plausivel« 
justo, irmanando o rigor com o agrado de fôrma, que os que re-
cebião delle os prêmios, ou ós castigos, todos ficavão satisfeitos; 
tão poderosa é a Justiça quando se tempera com a brandura; • 
por estas qualidades deixou tantas memórias, como saudades 
na Bahia. 

7 3 VEM ANTôNIO DE SALDANHA á BAHIA PARA IR COM 

SOCCORRO DELLA A MOMBAçA. No mesmo anno chegou a ella 
Antônio de Saldanha por Capitão de Mar e Guerra da náo Serêa, 
para com o mesmo posto na de nossa Senhora de Betancourt, 
que estava no estaleiro, navegar a Gôa a juntar-se com Henrique 
Jacques de Magalhães, que um anno antes tinha passado á índia 
por General de uma Armada, expedida a restauração de Mom
baça, Cidade na Ethiopia, em altura de três gráos ao Sul, que 
ganhámos no Virreinado de D. Francisco de Almeida, e perde
mos no de Antônio de Luiz, estando já algum tempo antes do 
seu governo combatida e sitiada a nosso Fortaleza por aquelles 
Mouros, que depois a tomarão. Este soccorro, que podia con
duzir-se da Bahia, tinha facilitado a El-Rei o Governador D. 
João de Lencastro, e aceitando-lhe a proposição, lhes ordenou, 
que o enviasse, e posto que D. João achasse mais difflculdades 
na execução das que imaginara no arbítrio, atodas superou o seu 
zelo incançavel e animo constante. 

7 4 JUNTA GENTE OFPERECEM-SE MUITAS PESSOAS DE QUE 

* 



368 AMERICA POHTUGÜEZA 

SE FORMãO MUITAS COMPANHIAS. Com o maior fervor principiou 
a juntar gente, offerecendo-se voluntárias muitas pessoas, assim 
das naturaes, como de partes diversas. Grande numero de pre-
zos, que se achavão com delictos, em que o extermínio podia ser 
A menor castigo, pedirão os enviassem naquella occasião para a 
índia, querendo lograr não só o terem eleição do lugar do seu 
degredo, mas o alcançarem a gloria, que todos ião buscar. Mui
tos Soldados luzidos dos dous Terços do Presidio, anhelando 
occasiões de mostrarem o seu valor, não quizerão perder esta é 
rogarão a D. João de Lencastro os enviasse naquelle soccorro. 
De toda esta gente se formarão muitas Companhias e a despeza 

,-de duas fez o Senado da Câmara da Bahia, com a grandeza e 
luzimento, com que costuma concorrer para todas as acções do 
serviço d'El-Rei e augmento da Monarchía ; e com as que trazia 
a náo Serêa, de que vinha nomeado João da Maya da Gama por 
Capitão de Mar e Guerra para acompanhar a nova náo naquelle 
soccorro, se fez um numero grande de Soldados Cabos e 
Offlciaes. 

7 5 LANçA-SE A NáO NOSSA SENHORA DE BETANCCJRT AO 

MAR. — INCêNDIO EM A NáO SERêA. Lançou-se do estaleiro a 
náo com felicidade ao mar, onde se lhe fizerão as obras, que lhe 
faltavão para sua cabal perfeição e ficou um dos mais formosos 
baixeis, que virão os mares da America e Ásia. Trabalhava o 
Governador nos aprestos de ambas e da Infanteria, Cabos e 
Offlciaes com tão generoso animo, que sem attençâo á sua Real 
ascendência, proveo a seu filho D. Rodrigo de Lencastro no 
posto de segundo Capitão Tenente, de que se escusara na Bahia, 
por não querer passar a índia Antônio André, que de Lisboa 
viera provido nelle. Fazia toda a prevenção dos mantimentos 
para a viagem, e de todos os aprestos para a expedição, quando 
na manhã de um claro dia por desattenção, que houve em uma 
salva, se ateou o fogo em a náo Serêa com tão irremediável 
incêndio, que se não pode extinguir, porque pegando logo nas 
amarras, foi levando a náo para o meio do golfo, lançando-se a 
nado alguns Marinheiros e Offlciaes náuticos, que nella se achavão. 
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7 6 ESCOLHE O GOVERNADOR UM PATAGHO FAZ-LHE MUITAS 

OBRAS PARA IR EM LUGAR DA NáO S E R ê A . Andou vagando sobre 

as ondas por toda a enseada da Bahia, ardendo em chammas 
aquellemarítimo tronco, ou Ethna portátil, vomitando incêndios, 
não sobre a terra, mas sobre os mares, e annunciando a l g u m » 
fatalidade a conjuncção de dous contrários elementos. Assim 
permaneceo, até que de todo se abrazou. O contra tempo desm. 
perda causou sentimento,não desmaio,a D. João,quelogo elegeo, 
um patacho de invocação Santa Escolastica, o melhor que hav.ií, 
no porto da Bahia, então falto de embarcações, por haver parfidpp 
a frota para Portugal, muito antes de chegar a ordem para o 
soccorro de Mombaça. Fizerão-se-lhe varias obras para a porem 
em fôrma de náo de guerra, e capaz de artilheria grossa e de 
gente, com que havia de ser guarnecida, e entregue ao referido 
Capitão de Mar e Guerra João da Maya, que pela patente, que 
trazia para succeder a Antônio de Saldanha na Serêa, lhe tocava 
esta segunda embarcação, que se prevenia. 

7 7 P E R D E - S E O PATACHO ANTES DE SAIR DA BARRA. Prom-

ptas as náos e com todas as cousas necessárias para uma tão 
larga viagem, sendo já entrada a monção de partirem para a 
índia, se flzerão á vela. Sahio a maior com vistosa ostentação, 
cortando soberbamente os mares, e com não menor ufanía a 
seguio a segunda; mas esta a poucos passos, ou bordos, antes 
de montar a barra de Santo Antônio, força do fado, ou por má 
arrumação da náo, pendendo toda para um lado, se deitou no 
mar, que enlrando-lhe, logo a metto apique, sem se lhe poder 
valer de terra, nem acodir-lhe a outra náo, que ia já mui vele
jada, posto que ainda pode ver de longe este espectaculo, e com 
a pena delle proseguio a viagem. Da gente, que ia na que se 
perdeo, se lançou alguma ao mar, escapando a nado com o seu 
Capitão de Mar e Guerra João da Maya, porém a maior parte 
pereceo, sahindo muitos corpos mortos pelas praias, porque o 
repentino naufrágio, não previsto, lhes não dera tempo para 
prevenirem os meios de se salvarem. Foi este objecto lastimoso 
á Cidade, acontecendo quasi avista delia este estrago. 
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7 8 PROSEGUE A NáO NOSSA SENHORA DE BETANCURT A 

VIAGEM. — N I O PODE TOMAR A GLDADE DE G ô A VAI DE 

BAçAIM E DEPOIS VOLTANDO ALGUNS MEZES SURTA EM G ô A SE 

PERDE. Continuando a sua derrota a náo Nossa Senhora de 
Betancurt com felicíssima viagem, sem outro susto, nem cuidado 
mais que o sentimento da perda da companheira, chegou aos 
/mares da índia ; porém não podendo tomar a Cidade de Gôa, 
navegou ao Norte, e surgio na de Baçaim, em que invernou e 
chegada a monção, partio para a Cabeça do Estado, onde achou 
já desvanecida a empreza de Mombaça, assim por ser fallecido 
o General Henrique Jacques de Magalhães, como por outras 
seausas, que não pertencem á nossa Historia; mas sim o fim, 
que teve a nossa náo, a qual alcançou também o infortúnio, de 
que a primeira desgraça da náo Serêa fora presagio; porque 
depois de estar alguns mezes surta na barra de Gôa, admirada 
de uns Estrangeiros, que a forâo ver, havendo descuido em lhe 
deixarem abertas as portinholas e sobrevindo a noite com 
uma tempestade, que fez dar á costa algumas embarcações, 
entrando-lhe as ondas furiosas pelas portinholas a metterão a 
pique. 

7 9 ANNO DK 1701. — VOLTA O V I C E - R E I ANTôNIO L U I Z DA 

ÍNDIA PELA BAHIA E MORRE NELLA. N O anno de mil setecentos 

e um chegou á Bahia a náo da índia, trazendo ao Vice-Rei 
Antônio Luiz Gonçalves da Câmara Coutinho, Almotacé môr 
do Reino, que voltava de reger aquelle Estado, depois de haver 
governando o do Brasil, ambos com tantos acertos, quantas erão 
as virtudes, de que se compunha o seu grande talento, por muitos 
títulos admirável. Vinha enfermo de achaques, não só próprios 
dos annos, mas das fadigas, contrahidos em climas estranhos e 
dilatadas navegações, os quaes se aggravarão nesta viagem e 
chegou com maior perigo da vida, do que se imaginava, porque 
o natural vigor do seu alentado animo o teve ainda alguns dias 
fora do leito. 

8 0 Foi SEPULTADO NO COLLEGIO DOS PADRES DA COMPA

NHIA. POUSOU em casa do Governador e Capitão Geral D. João 
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de Lencastro, que não permittio fosse para outra, que lhe tinha 
adereçadaum dos mais obrigados amigos, que deixara na Bahia, 
porque além do amor de D. João, pelas razões, com que se tra
tarão de parentesco e amizade, o pedião assim o primor e corres
pondência de haver sido hospede de Antônio Luiz, quando viera 
de governar o Reino de Angola a embarcar-se para Lisboa. 
Cresce o mal e não aproveitando os remédios, entregoua vida ao 
inevitável golpe da morte, com os signaes e actos de ChristãM»" 
que sempre mostrara em todas as suas acções. A Bahia, 
que lhe dera throno em outro tempo, lhe deu agora sepultura. 
Tão pouca demora e distancia ha do zenith da vida ao occaso 
da morte, do dominio ao sepulchro ! Foi com sumptuosa 
pompa sepultado no Oollegio dos Padres da Companhia de 
Jesus. 

8 1 SEUS EMPREGOS E SEU ELOGIO. Era Antônio Luiz Gon
çalves da Câmara Coutinho por baronia da Familia de Câmara, 
tão esclarecida, como dilatada, porque comprehende muitas 
Casas do Reino, grandes por Títulos e por Estados. Servio nas 
guerras, e se achou na restauração da Cidade de Évora e em 
outras importantes occasiões com empregos competentes. Ajus
tada a paz, foi enviado os Governo de Pernambuco e logo pro
movido ao da Bahia; depois escolhido para o superior lugar de 
Vice-Rei da índia. Em todas estas grandíssimas occupações só 
no serviço Real e no bem commum achava interesse. Foi em 
summo grão independente, até em cousas minimas, em que 
não podião haver sombras de escrúpulo, nem quebras de 
capricho, ou de opinião, e de todos os Governos sahiria ainda 
com maiores applausos, se a sua inteireza não peccara em 
severidade. 

82 ANNO DE 1702. — VEM D. SEBASTIãO MONTEIRO DA 

VIDE POR ARCEBISPO METROPOLITANO DO BRASIL. No seguinte 

anno de mil setecentos e dous succedeo o Arcebispo D. Sebas
tião Monteiro da Vide a D. João Franco de Oliveira na Metró
pole, que largou, deixando a Oliveira o terreno á Vide, para que 
com ella fosse o Brasil mais propriamente Vinha do Senhor. Do 



364 AMERICA PORTUGUBZA 

muito que floresceo e frutificou em todo o seu Arcebispado, dare
mos mais larga noticia a seu tempo. Neste acabou o Governo 
de D. João de Lencastro, depois de o haver exercido com incan-
çavel cuidado e fervoroso zelo em grande serviço d'El-Rei, e 
muito augmento do Estado, por espaço de mais de oito annos. 

8 3 SUCCEDE NO GOVERNO GERAL DO BBASIL D. RODRIGO 

DA COSTA. — SUAS VIRTUDES E DESINTERESSE. Succedeo a D. 

•ioão de Lencastro no posto de Governador e Capitão Geral do 
Brasil D. Rodrigo da Costa, nobilissima rama do tronco deste 
apellido, benemérito da Fama e grato á Pátria, que já nas cam
panhas, já no valimento dos Reis teve Heroes dignos de uma 
perduravel memória. Tinha governado a Ilha da Madeira com 

itaes acertos, que parecerão filhos de annos maiores, sendo natu» 
reza na sua pessoa aquillo que em outras fora experiência. Com 
as mesmas virtudes governou o Brasil e depois a índia, sem 
haver nestes dous grandes Estados cousa poderosa a lisongear-
Ihe a vontade, ou a fazer pendor a inteireza da sua independên
cia, tão rigorosamente observada, que nenhum accidente a fez 
parecer menos austera, nem nos mesmos agrados, com que tra
tava os subditos dos seus Governos, nos quaes deixara sempre 
venerações e saudades. 

8 4 ANNO DE 1703. —Aviso QUE FAZ o GOVERNADOR DA 

NOVA COLôNIA DO CERCO QUE INTENTAVãO PôR OS CASTELHA

NOS áQUELLA PRAçA. Da Nova Colônia do Sacramento fez aviso 
a D. Rodrigo da Costa, no anno de mil setecentos e três, Sebas
tião da Veiga Cabral, que o Governo daquella Praça, (em que 
succedera a D. Francisco Naper de Lencastro) que os Hespa-
nhoes de Buenos Ayres juntavão um numeroso Exercito, para 
irem brevemente sitiar a nossa Fortaleza, onde se achava com 
muitas obras imperfeitas e sem outras precisas para a sua de-
fensa, e lhe pedia soccorro de Soldados e mantimentos com a 
presteza, que requeria a visinhança do perigo, porque se preve
nia para um largo cerco. A mesma noticia deu a D. Álvaro da 
Silveira de Albuquerque, Governador do Rio de Janeiro, signi-
ficando-lhe a necessidade, em que se achava do soccoro, que pedia. 
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85 D. RODRIGO DA COSTA LHE ENVIA SOCCORRO DE SOL

DADOS K MANTIMENTOS. D. Rodrigo da Costa, que não carecia 
de estímulos para obrar acções próprias do seu animo e da sua 
obrigação, mandou logo aprestar uma náo das mais capazes, que 
se achavão no porto da Bahia, intitulada Nossa Senhora da 
Annunciação e prevenir duas companhias das mais luzidas dos 
dous Terços de Infanteria do Presidio, reenchendo-as com Sol
dados escolhidos, até completar o numero de duzentas praças 
em ambas, além dos Cabos e officiaes. Era Capitão de uma Luiz 
Tenorio de Molina, que depois foi Sargento môr; e da outra 
Manoel de Moura da Câmara, que ia, como mais antigo, por 
Capitão de Mar e Guerra da náo. Nella mandou metter o Gover- I 
nador D. Rodrigo da Costa grande copia de bastimentos e vive-
res assim para a viagem, como para o soccorro da Colônia, e 
com incrível brevidade fez pôr tudo prompto e sahir a embarca
ção com grandes júbilos dos Soldados, que partirão e inveja dos 
que ficavão. 

8 6 Ao SAHIR A NOSSA NáO ENTRA üMA CASTELHANA EM O 

PORTO DA BAHIA. — PROCEDIMENTO GENEROSO QUE COM ELLA 

TEM D. RODRIGO DA COSTA. AO mesmo tempo, que a náo do 
nosso soccorro ia sahindo pela barra da Bahia, vinha entrando 
por ella outra das índias de Hespanha, que correndo longa tor- . 
menta e fazendo muita água, falta de mantimentos, aguada e pe-
trechos, para proseguir a sua larga viagem, baseava o nosso 
porto, para se valer do nosso auxilio; com que dividida em duas 
facções a America Castelhana, uma caminhava ao nosso damno, 
outra solicitava o nosso amparo. Não faltarão pessoas de suppo-
sição, que aconselhassem ao Governador D. Rodrigo da Costa 
o fazer preza naquelle navio, cuja riqueza poderia recompensar a 
despeza, que fez o soccorro e a ruina que experimentasse a Co
lônia. Porém D. Rodrigo obrando heroicamente, mostrou, que 
mandava castigar aos atrevidos e amparava aos necessitados; 
porque nos ânimos generosos é tão sagrada a hospitalidade, que 
se não nega aos próprios inimigos. 

87 COM ADMIRAçãO DOS SEUS CABOS E DA SUA GENTE. 
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Publicando gravíssimas penas a qualquer pessoa, que fosse ao 
navio Hespanhol, ou tivesse com a sua gente trato algum, lhe 
concedeo faculdade; para mandar buscar a terra por seus justos 
preços tudo o que lhes fosse preciso, assim de madeiras e enxar-
cias para o concerto da embarcação, como de mantimentos, re-
frescos e aguada para a viagem, nomeando pessoas notoria
mente livres de sospeita, para lhos ministrarem, e fazendo-a 
brevemente dar á vela com admiração dos seus Cabos e da sua 
gente, pela generosidade do Governador D. Rodrigo da Costa 
no procedimento, que com elles tivera, tanto mais digno de as
sombro, quanto menos lho merecião com a guerra, que nos fa-
àão os seus naturaes na Nova Colônia; accidente, de que não 
tiverão noticia antes de entrar na Bahia, e bastara para os poder
mos reputar como inimigos. 

8 8 CHEGA O NOSSO SOCCORRO COM O DO RIO DE JANEIRO á 

NOVA COLôNIA. Com boa viagem chegou o nosso soccorro á 
barra do Rio de Janeiro, onde o esperava o que tinha prevenido 
aquelle Governador em outra náo e juntas, navegarão para a 
Nova Colônia. Chegando a ella, forão recebidos do Governador 
Sebastião da Veiga Cabral, dos seus Cabos e Soldados, com 
aquelle alvoroço, com que o temor se costuma diminuir, repar
tido pela sociedade de muitos companheiros. Logo se applicarão 
todos ás faxinas, fossos e baluartos, que já tinha mandado prin
cipiar Sebastião da Veiga Cabral pelos seus Soldados e mora
dores ; e brevemente se virão crescer as fabricas de sorte, que 
já tinhão mais que vencer os inimigos na expugnação da nossa 
Praça; porém não desistião da empreza, e só se tinhão demo
rado, para conduzirem maior Exercito, mais peças de artilheria, 
mais instrumentos, para a expugnação e conquista da nossa 
Fortaleza. 

89 Aviso QUE TEM SERASTIAO DA VEIGA DA VISINHANçA E 

MARCHA DO EXERCITO INIMIGO. — CHEGÃO E SE ALOJÃO Á VI9* 

TA DA NOSSA FORTALEZA. As espias e sentinellas, que Sebas
tião da Veiga Cabral trazia pela campanha, lhe levarão aviso de 
terem descoberto o Exercito inimigo, e que se achava já perto; 
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noticia que causou vários effeitos nos ânimos de temor e de 
alento ; porém Sebastião da Veiga, os Cabos e Soldados valoro
sos, que tinha, bastarão a desterrar o receio aos tímidos mora
dores. Foi logo apparecendo formado o Exercito; constava de 
sete mil Infantes, entre os quaes havião muitos Esquadrões de 
Cavallaria e peças grossas de boa artilheria, que jogavão balas 
de grande calibre; o trem e bagagem erão proporcionados 
áquelle corpo. Trazia por Commandante ao Sargento môr de 
Batalha Balthasar Garcia, subalterno do seu General, que não 
quiz achar-se na empreza. Com militar pompa ao som de belli-
cos e festivos instrumentos alojarão avistada nossa Praça. 

90 DISCURSO DOS INIMIGOS. Imaginavão os inimigos, que 
lhes não faria larga resistência a nossa Fortaleza, porque faltan
do-lhe os soccorros, que tinha mui distantes e os mantimentos, 
que não podia colher da campanha, de que elles estavão senho
res, se renderião brevemente. Porém vendo, que recolhidos os 
moradores, ardião as casas, que tinhão porfdra da muralha, as 
quaes mandara pôr fogo Sebastião da Veiga; e que lançando á 
campanha duzentos é oitenta cavallos, e sahindo do seu Exeroito 
alguns Soldados a utilizar-se delles, os acharão regetados, enten
derão ser a resolução da nossa gente diversa da que suppunhão. 

9 1 EMBAIXADA DO CABO DO EXERCITO. — REPOSTA DE 

SEBASTIãO DA VEIGA. Mandou o seu Commandante uma em
baixada a Sebastião da Veiga, a persuadil-o largasse a Forta
leza, porque vinha a tomar posse delia, protestando as mortes, 
que do contrario se havião de seguir em ambas as partes. Se
bastião da Veiga respondeo com o desafogo e galanteria própria 
do seu valor e natureza, tratasse aquelle negocio por obras e não 
por palavras; que o gosto, que recebia, com a vinda do Exercito, 
lho pensionava a falta do General; e em quanto á perda das vi
das, os Portuguezes nunca duvidarão perdel-as contra os Cas
telhanos ; que as do seu Exercito e todas corrião por conta da 
consciência de quem movia aquella injusta guerra. 

9 2 ASSENTA AS SUAS BATERIAS E NOS DAO CONTíNUOS 

ASSALTOS. — NUMERO DOS NOSSOS. Foi o Exercito inimigo com 
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os seus ataques chegando á nossa Fortaleza. Fizerão os seus 
aproches com tenção de abrirem minas; impulso, que lhe pre
venimos, fazendo contraminas, e reparos para lhas frustar. 
Assentarão a sua artilheria a pezar dos tiros dos nossos canhões 
e mosquetes, que lhe matavão muita gente; porém era tanta a 
daquelle Exercito, que se não notava a falta, nem o trabalho se 
suspendia. Concluidas brevemente as suas fortificações e bate
rias, principiarão logo os assaltos com tanto furor, como estrondo, 
tendo a nossa gente em arma, sem descançarem uma hora entre 
noite e dia, rebatendo-os, e rechaçando-os com incomparavel 
valor. Erão seiscentas as pessoas, que se achavão dentro da 
nossa Fortaleza, entre Soldados e moradores, que a ella se 
recolherão, deixando as casas da Povoação ; mas só quinhentas 
capazes de pelejarem e pela sua constância menos sobrarião a 
triumphar de tantos inimigos, se tiverão os mantimentos, que 
bastassem a sustentar o mais largo assedio. 

9 3 CONTINUÃO-SE OS COMBATES DE AMBAS AS PARTES. 

*lSrão successivas as baterias, repetidos os assaltos por diversas 
partes, e por todas, entre densas nuvens de fumo, só distinguião 
os olhos relâmpagos do fogo, e só sentião os ouvidos trovões da 
artilheria. A constância dos ânimos competia com a dureza das 
muralhas e o estrago era incentivo do valor. Porém com maior 
damno nos inimigos, em cuja multidão fazião melhor emprego 
os nossos tiros, que na nossa Fortaleza as suas balas. Com cento 
e cincoenta e duzentas a batião os mais dos dias; e por continuas, 
erão já tão desprezadas dos nossos, que nem o perigo lhes dava 
estimação. 

9 4 Algumas pessoas da nossa gente matarão, outras ferirão; 
porém os ânimos todos entregues ao furor, não davão lugar a 
lastima. Era tão reciproca da nossa parte a bateria, e com tanta 
differença na vantagem, que mais certas as pontarias dos nossos 
mosquetes e canhões derribavão os inimigos de sorte, que pare
cia haverem abertos os seus ataques para sepultura dos seus 
Soldados; mas nem á vista do seu estrago se moderava a sua 
constância. 
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9 5 COM A PRóPRIA COMPETêNCIA NO MAR. No mar (para 

que este elemento nâo deixasse de concorrer a consternação dos 
outros) andava a luta igualmente enfurecida e proflada entre as 
suas e nossas náos, balandras e somacas; mas com varia fortuna 
de ambas as partes, posto que com maior resolução da nossa. 
Algumas vezes as seguimos até o seu porto de Buenos Ayres, 
outras nos ião ellas buscar ao da Nova Colônia, havendo algumas 
prezas e perdas de embarcações suas e nossas. Porém vendo os 
Castelhanos, que pela situação da nossa Praça, lhes era preciso 
apertar também por mar o cerco, mandarão conduzir dos seus 
portos mais navios, a que as nossas embarcações não podião 
resistir, por serem então só duas somacas, que se recolherão ao 
abrigo da Fortaleza, defendidas da nossa artilheria. 

9 6 APARTãO-SE OS INIMIGOS DA NOSSA FORTALEZA E INTEN-

TãO RENDEL-A PELA FOME. Duravão os combates e o cerco, e 

crescia de ambas as partes a pprfia, porém ja menos vigorosa na 
dos inimigos pelos muitos homens, que tinhão perdido, mortos 
ao nosso ferro; e querendo dar algum descanço aos vivos, se 
retirarão da nossa Fortaleza a tiro de canhão, deixando sem 
exercício os ataques e parando cornos aproches. Vendo o Gover-. 
nador, que se havião retirado, mandou arrazar e desfazer todas 
as fabricas e machinas das suas baterias e fortificações com tal 
valor e diligencia, que em poucas horas lhas desbaratarão os 
nossos Soldados. Determinavão os inimigos render a nossa 
Praça só pela fome entendendo, que nos não podião durar mui
tos dias os mantimentos ; e não se enganavão, porque pela sua 
falta erãojá tão escassas as rações, que não podião sustentar as 
vidas. Por esta causa, pelos encommodos e trabalhos da guerra 
se achavão na Fortaleza (além dos feridos) outros enfermos, 
cujo mal se aggravava com a falta do necessário para os doentes, 
fazendo irremediável o perigo de todos. 

9 7 FAZ SEBASTIãO DA VEIGA AVISO AO GOVERNADOR 

GERAL DO ESTADO. — R E C E B E ORDEM QUE EMBARCANDO A 

GENTE PONHA FOGO á P R A ç A . DO aperto e consternação, em que 

se via a nossa gente por falta dos viveres, fez Sebastião da Veiga 

24 
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Cabral aviso á Bahia e ao Rio de Janeiro, segurando, que os 
ânimos dos seus Cabos e Soldados não desfallecião no perigo, e 
só receiava podesse rendel-os a necessidade. Pedia lhes man
dassem soccorro com a brevidade, que requeria o estado, em 
que a Praça se achava. O Governador e Capitão Geral D. 
Rodrigo do Costa Iouvando-lhe a constância, valor e disposição 
com que até aquelle tempo a tinha defendido, lhe ordenou, que 
nos navios, que mandava ir do Rio de Janeiro, embarcasse a 
gente, armas, peças de artilheria e todas as cousas mais dignas 
de se porem em salvo, e deixando em chammas a Fortaleza, se 
recolhesse ao Rio de Janeiro. 

9 8 Novo CONFLICTO NAVAL. Chegarão as náos, e como não 
levavão outra resolução, conduzião tão poucos viveres, que a 
penas poderião bastar para a viagem ; e não vendo Sebastião 
da Veiga remédio algum a poder sustentar a Praça, depois de 
haver feito na sua defensa provas grande de famoso Capitão e 
lerem os Cabos e Soldados obrado em facções e pelejas conti
nuas, actos de valor heróico, tratou de seguir a ordem, que 
tivera do Governador e Capitão Geral D. Rodrigo da Costa. Os 
inimigos imaginando, que nas embarcações nos fora soccorro, 
com que podessemos continuar a resistência, as mandarão com
bater pelas suas, de que resultou novo conflicto naval de mais 
estrondo, que effeito, porque retiradas as náos contrarias, cessou 
a peleja. 

9 9 EMBARCA-SE A NOSSA GENTE E PõEM FOGO L FOR

TALEZA. Applicava Sebastião da Veiga toda a diligencia na 
execução da ordem do Capitão Geral, fazendo embarcar a artil
heria, menos seis peças de grande calibre, que deixou encrava
das por falta de aparelhos para as transportar, e mandando 
metter nos navios não só o precioso, mas tudo o que havia de 
consideração na Praça, com as Imagens e cousas Sagradas, e 
todos os Soldados e moradores se embarcou, deixando ateado na 
Fortaleza um terrível incêndio, que os nossos vião do mar 
com magoa e da campanha os contrários com horror. 

100 CHEGA AO RIO DE JANEIRO E A BAHIA. Sahirão do 
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porto da Colônia e brevemente chegarão ao Rio de Janeiro como 
triumphantes, pois com tão pouco poder e sem o preciso para o 
sustento ordinário, não só faltos de regalos, mas até do necessá
rio, padecendo já grandes fomes e muitas enfermidades, resis
tirão constante e valerosamente por mais de seis mezes em 
combates contínuos a tanto numero de inimigos destros, porfia-
dos e abundantes, por estarem senhores do campo e de todas as 
suas producções, e serem providos de Buenos Ayres incessan
temente, matando-lhe a nossa gente a melhor do seu Exercito 
nos assaltos, que nos davão e nas sortidas que lhes fazíamos. Os 
Soldados de soccorro, que em duas Companhias tinhão ido da 
Bahia, vierão com Sebastião da Veiga Cabral, o qual delia se 
embarcou para Lisboa e nas guerras próximas do Reino com 
muitos créditos occupou grandes postos, justamente conseguidos 
do seu merecimento. 

101 CONSTERNAçãO DE HESPANHA PELA SUCCESSãO DA 

COROA. — CONTENDEM AS CASAS DE ÁUSTRIA E DE FRANçA.— 

A Monarchia de Hespanha, grande entre as maiores de Europa, 
respeitada nas mais remotas do Mundo, e só infeliz em não lograr 
a primogenitura Real dos seus Augustos Monarchas, tantas 
vezes repetida, quantas mal lograda nos Príncipes naturaes, que 
houverão de tirar a pertenção daquella Coroa aos Estrangeiros, 
agora se achava na maior consternação pelas enfermidades do 

' seu Rei Carlos II. que não tinha descendência, nem promettia 
duração. Era o direito e opposição entre a Augustissima Casa de 
Áustria, e a Christianissima de França, inclinando-se a cada 
uma destas Soberanas partes os Príncipes, Republicas e Potên
cias de Europa pelos interesses particulares e públicos dos seus 
Estados e das suas Nações; e em quanto entretinha Carlos a 
vida, (que estava acabando por instantes) só se tratava entre os 
pertendentes, e os seus parciaes de ligas e projectos, conforme a 
conveniência de cada um, ou a necessidade de todos. 

102 ENTRA EM MADRID FELIPPB V. E SE PAZ COROAR EM 

CASTELLA. — MUITA PARTE DOS GRANDES E POVOS SEOUEM A 

CARLOS III. Nestas disposições fallecendo logo El-Rei Carlos 
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II. teve fôrmas para se introduzir com maior presteza em Madrid 
(Corte daquelle Império) o Duque de Anjú, filho segundo do 
Delfim, e neto de Christianissino Luiz XIV. Rei de França e 
da Sereníssima D. Maria Theresa, Infanta de Hespanha, filha 
d'El-Rei Pelippe IV. (pae de Carlos) e coroado com o nome de 
Pelippe V. foi obedecido em Castella: posto que muita parte 
dos Grandes, e dos Povos, reconhecendo o direito do Sereníssimo 
Senhor Carlos III. filho do Senhor Imperador Leopoldo I. 
seguissem a sua voz, uns descoberta e outros occultamente, 
esperando, que passasse á Hespanha, para lhe porem a Coroa 
como direito descendente em gráos próximos e repetidos das 
Augustissimas Casas de Áustria e Hespanha. 

1 0 3 VARIEDADE QUE RESULTA DA NEUTRALIDADE NAS 

MONARCHIAS. Lograva Portugal as utilidades de uma bella paz, 
quando as Nações do Norte se consumião com prolixas guerras, 
tomando muitos daquelles Príncipes por arbitro das suas perten-
ções e contendas ao Senhor Rei D. Pedro II. pela neutralidade 
em que se achava. É a indifferença do procedimento neutral 
sempre condemnada, mas não sempre nociva; porque se foi útil 
a muitos Monarchas nas contendas dos seus visinhos declarar-
se por huma das partes, a outros foi prejudicial não se conser
varem neutraes. 

1 0 4 EXEMPLOS NESTA MATéRIA. — O SENHOR R E I CAR

LOS III. CONNATURAL DA NAçãO LUSITANA. João de Labrit, Rei ' 
de Navarra, o experimentou nas guerras de Fernando V. Rei 
de Hespanha com Luiz Duodecimo Rei de França; Jacobo IV. 
Rei de Escócia nas de Francisco I. de França com Henrique 
VIII. de Inglaterra; Carlos Duque de Lorena nas de Luiz XIII. 
de França com Fernando II. Imperador de Allemanha; e o tra
zer de fora estranhos é tão perigoso, que Ludovico Esforcia, por 
metter os Francezes em Nápoles, perdeo Milão. É notório o que 
aconteceo aos Imperadores Valente e Honorio, quando se arro
jarão a chamar aos Godos ; aos Inglezes, quando se fiarão dos 
Saxones; e aos de Babylonia, quando convidarão a Saladino; 
porém erão tantas as razões, que fazião ao Senhor Rei Carlos 
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III. connatural da nação Lusitana, quanto repetidas as ascen
dências, que tem do Real sangue Portuguez; pois (deixando 
outros muitos gráos de parentescos mais remotos) quatro Sere
níssimas Infantas de Portugal concorrerão com o seu regio 
Sangue para o esplendor das Soberanas Casas de Plandes, Áus
tria e Castella. 

105 A Senhora D. Isabel, filha d'EI-Rei D. João I. foi es
posa de Filippe III. Conde de Flandes e Duque de Borgonha, 
dos quaes nasceo o valeroso Duque Carlos, o Bravo : a Senhora 
D. Leonor, filha d'EI-Rei D. Duarte, consorte do Imperador 
Federico III. Archiduque de Áustria, eforão pães do Imperador 
Maximiliano I. a Senhora D. Isabel, filha do Infante D. João, 
esposa d'El-Rei D. João II. de Castella, dos quaes foi filha a. 
Rainha D. Isabel, a Catholica; e outra também D. Isabel, filha 
d'El-Rei D. Manoel e consorte de Carlos V. Imperador de Alle-
manha e Rei de Hespanha, de quem nasceo El-Rei D. Filippe II. 
De todas as quatro linhas, que sahem desta Real circumfe-
rencia, é centro o Senhor Rei Carlos III. alem de ser filho da 
Senhora Imperatriz D. Leonor Magdalena Theresa, irmão da 
nossa Sereníssima Rainha a Senhora D. Maria Sofia Isabela de 
Neoburgo. 

106 NEGA O SENHOR REI D. PEDRO A FILIPPE V. A CON

TINUAçãO DA PAZ. Este concurso de causas fazia tão precisa a 
união do amor e dos interesses das duas Augustas Casas Lusi
tana e Austríaca, que o Senhor Rei D. Pedro, negando a 
Filippe V. a continuação, da paz, que lhe pedia, (estabelecida 
entre as Coroas Portugueza e Castelhana) lhe declarou e fez logo 
guerra, esperando com Real júbilo e com geral applauso de to
dos os seus Vassallos ao Senhor Rei Carlos III. para na defensa 
do seu direito a successão de Hespanha, empenhar todas as for
ças da sua Monarchia, tendo pela maior gloria e triumpho do 
seu poder, o dar, auxílios a um Príncipe tão Soberano; e o 
mesmo impulso foi geral em todos os seus subditos naturaes, 
como mostrarão nos conflictos e batalhas, sabendo reputar por 
próprias do seu Rei, as conveniências do Senhor Carlos III. 
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dando por ellas na campanha as vidas e perdendo voluntária* 
mente as fazendas nas hostilidades e despezas da guerra. 

1 0 7 CHEGA E L - R E I CARLOS III. A PORTUGAL PASSA A 

CATALUNHA. Chegado o Sereníssimo Senhor Rei Carlos III . a 
Lisboa, se foi a guerra enfurecendo nas campanhas de Portugal 
e Castella; e na maior porfla de umas e outras armas teve este 
Monarcha aviso de que o principado de Catalunha o esperava 
para seguir o seu partido, e lhe dar obediência. Embarcou-se 
com pouco séquito de náos, fiando do seu valor todos os trium-
phos e chegou felizmente a Cidade de Barcelona, que o accla-
mou por seu Conde, Príncipe de Catalunha, Rei de Aragão e de 
todos os grandes Domínios daquella Coroa, que se unira a dila
tar o circulo da de Castella, pelo casamento dos Reis Catholicos 
Fernando e Isabel. 

1 0 8 O MARQUEZ DAS MINAS O PAZ ACCLAMAR R E I DE H E S -

PANHA EM MADRID. AO mesmo tempo o nosso Exercito e os da 
liga, governados pelo Excellentissimo Marquez das Minas, seu 
Generalismo, penetrando o mais interior de Hespanha, entrou 
em Madrid, onde fez o Marquez em solemne acto e publico 
theatro acclamar por Rei ao Senhor Carlos III . tomando em seu 
nome pleito e homenagem a todos os Tribunaes e pessoas de 
maior supposição daquella opulentissima Corte, com repetidos 
vivas do Povo e com os mesmos applausos estava El-Rei Carlos 
em Saragoça (Corte de Aragão) recebendo as homenagens e a 
Coroa daquelle Reino. 

1 0 9 O SENHOR R E I CARLOS III . ELEITO IMPERADOR DA 

ALLEMANHA. Ia o furor marcial continuando em cada uma das 
duas contrarias partes com grande esforço e sorte varia em 
ambas, umas vezes ganhando, outras perdendo, por ser a guerra 
Jano de dous rostos, e Protheo de muitas fôrmas, emprego, em 
que mais, que em outro algum, mostra as suas inconstancias a 
fortuna; porque sendo por fallecimento do Senhor Imperador 
José, El-Rei Carlos III, eleito Imperador, sexto do nome, pas
sou Catalunha á Allemanha. 

1 1 0 Com a sua ausência desmaiados os Hespanhoes, que 
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seguião o seu partido, (por lhes faltar o espirito, que os animava 
forão desfalecendo de fôrma, que pode apoderar-se El-Rei 
Filippe V. de todos os Reinos daquella Monarchia, de que está 
de posse; porém ficou a sua Coroa sem as preciosas pedras dos 
ricos Domínios, que tinha em Itália, porque os Reinos de Nápo
les, Sicilia, e o Estado de Milão, que seguirão a voz de Carlos, 
ficarão sempre na sua obediência, como no Mediterrâneo o 
Reino de Sardenha, que deo ao Sereníssimo Duque de Saboya 
com título de Rei. 

111 DE TODAS AS PROVíNCIAS DO BRASIL VãO MORADORES 

Ás MINAS. O ouro das Minas do Sul foi a pedra iman da gente 
do Brasil, e com tão vehemente attracção, que muita parte dos 
moradores das suas Capitanias (principalmente da Provincia da 
Bahia) correrão a buscal-o, levando os escravos, que occupavão 
em lavouras, posto que menos ricas para a ostentação, mais ne
cessárias para a vida, se a ambição dos homens não trocara 
quasi sempre o mais útil pelo mais vão. Da sua ausência se foi 
logo experimentando a falta na carestia dos viveres e mantimen-
tos, por haverem ficado desertas as fazendas, que os produzião, 
como Hespanha experimentou e ainda hoje sente com a prata 
das suas índias, pois por este interesse abandonando as Pátrias 
e domicílios os seus naturaes, deixarão despovoada grande por
ção delia, vendo-se ainda hoje muitas Cidades, Villas e lugares 
sem o numero de gente e commercio, que em outro tempo tive-
rão, e muitas terras quasi ermas, quando de se não lavrarem os 
campos e de se diminuir o negocio de outras mercadorias, se 
segue o maior prejuízo aos direitos e rendas Reaes dos Prínci
pes e Monarchas. 

112 DAMNO MAIOR QUE RECEBEM AS PROVíNCIAS DO BRA

SIL NA FALTA DO ASSUGAR. Mas não é este sd o damno, que pa
dece o Brasil; outro maior mal lhe ameaça a ultima ruína, por
que comprando as pessoas, que vão para as Minas do Sul e 
outras, que dellas vem a este fim, por excessivos preços escravos 
do gentio de Guiné, que se conduzem da Costa de África e care
cendo de muitos as fabricas das canas e dos Engenhos, se foi 
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diminuindo a cultura do assucar de fôrma, que alguns dos Se
nhores destas propriedades, não tendo negros com que as bene
ficiar, nem posses para os comprar pelo grande valor em que 
estão, às deixarão precisamente e só as conservão alguns pode
rosos, que se achão com maiores cabedaes. 

1 1 3 Outros as continuão na fôrma que podem, por dar 
satisfação, ou contemporizar com os seus credores, experimen
tando nellas mais trabalho, que utilidade, pois para sustentar-se 
e pagarem umas dividas, vão contrahindo outras, sem espe
rança de se verem já mais desempenhados, resultando da sua 
impossibilidade ser menos o numero das tarefas de canas, que 
se cultivão nas fazendas e muito inferior o dos pães de assucar, 
que se obrão nos Engenhos, sendo esta a maior manufactura e 
interesse do Brasil, com a qual chegara a tão grande nome e 
opulencia todo o Estado. 

114 O SENHOR REI D. PEDRO MANDA PROHIBIR O TRAN

SITO DOS ESCRAVOS DA BAHIA PARA AS MINAS. Informado 

deste prejuízo o Senhor Rei D. Pedro, foi servido mandar pro
hibir o transito dos escravos da Bahia para as Minas, com tão 
apertadas ordens, que sobre outras leis penaes, mandou, que 
todos os que se tomassem naquella expedição, se confiscassem 
para a sua Real Fazenda e para os delatores. Executou esta re
solução Real o Governador e Capitão Geral D. Rodrigo da Costa, 
com a pontualidade e zelo, com que se empregava na obediência 
do Monarcha, a quem servia e do Estado que governava. 

1 1 5 DILIGENCIA DE D. RODRIGO DA COSTA NA OBSERVâN

CIA DA ORDEM. Enviou vários Cabos e Soldados aos lugares por • 
onde se faz a jornada para as Minas do Sul, os quaes tomarão 
muitos comboios de negros e outros gêneros, que importarão 
grossas sommas á Fazenda Real, posto que os mais escapavão, 
não sendo a diligencia dos homens menos poderosa para repa
rar, ou evitar os damnos públicos, que a sua industria em solii-
eitar os interesses particulares; porque meditando em todos os 
meios das suas conveniências, frustão as diligencias dos seus 
superiores, sem receio da perda, nem temor do castigo. 
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116 DISPOSIçõES E VIGIAS POR MAR. Para os que os leva-
vão por mar, indo da Bahia para as Minas pelo Rio de Janeiro, 
tinha feito D. Rodrigo da Costa grande prevenção, mandando 
pôr espias nas embarcações, que se aprestavão para aquella 
Praça, para as Villas de Santos, S. Vicente e do Espirito Santo, 
ordenando fossem visitadas na hora, em que partião; e posto 
que por varias vezes se colherão muitos escravos, de tal fôrma 
souberão mal lograr esta disposição os interessados, que envian
do-os primeiro para a Ilha de Itaparica, ou para outras próxi
mas á enseada da Bahia, a noite antes de darem á vela as embar
cações, em ligeiros barcos e lanchas as mandavão esperar ao 
sahir da barra, baldeando-lhe naquelle lugar os escravos. 
Porém também esta industria lhes prevenia o Governador, 
pondo em todos os navios, patachos e sumacas guardas que até-
não sahirem muitas legoas além da barra, não voltavão dellas. 

117 NOVIDADE E ALTERAçãO NA ORDEM DA PROHIBIçãO E 

SE CONCEDE PODEREM REMETEL-OS LIVREMENTE. — REMéDIO 

QBE PôDE HAVER NO PREJUíZO DOS CULTORES DO ASSUCAR. 

Pouco tempo durou esta disposição, porque prevaleceo á fortuna 
das Minas a sorte dos Engenhos, com a faculdade concedida 
para se levarem os escravos por mar, ou por terra, e com esta 
permissão crescerão ainda mais os preços delles com tanto as
sombro, como ambição dos mesmos, que os trazem da Costa 
de África; porque pelo escravo, que em outro tempo se lhes 
dava cincoenta, hoje pedem duzentos mil reis. Este excesso só 
pode achar remédio na grande providencia, Real attençâo e 
paternal amor, com que o nosso Augusto Monarcha o Serenís
simo Senhor Rei D. João V. procura o bem commum de todos 
os seus Vassallos, sendo servido mandar arbitrar preço aos 
escravos, com tal economia, que consigão os que os mandão vir, 
ou os vão buscar á Guiné, a utilidade competente ao perigo e 
trabalho da sua conducção e os cultores do assucar (o qual por 
esta causa e outros accidentes do tempo se acha hoje em tanto 
abatimento) possão ter mais avantajados lucros, de que resultem 

_á sua Real Fazenda maiores rendimentos. 
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SUMMARIO 

A D. Rodrigo da Costa saccede no posto de Governador e Capitão Geral
do Brasil Luiz César de Menezes, Alíeres mor do Reino. Morte do Serenís
simo Senhor Rei D. Pedro H. Seu Elogio. Entra no Dominio da Monarchia 
o Augustissimo Senhor Rei L\ João V. que Deos guarde. Celebra o Arce
bispo D. Sebastião Monteiro da Vide na Bahia Synodo Diocesano, para 
íazer Constituições ao Arcebispado. Vem o Vice-Rei Caetano de Mello de 
Castro de volta da índia e peleja valerosamente com uma grande náo 
de Piratas nos mares de Bahia. Augusto casamento d'El-Rei com a Sere* 
mssima Senhora Rainha D. Marianna de Áustria. Guerra nos Povos das 
Minas entre os Paulistas e os Reinoes. Succede a Luiz César de Menezes 
no Governo geral D. Lourenço de Almada. Alterações da Província de 
Pernambuco, com guerra civil entre a Cidade de Olinda e Villa do Recife. 
Desembareão Francezesna costa da Província do Rio de Janeiro, caminhão 
por terra, tomão a Cidade e fieão prizioneiros nella. Entrão no anno seguinte 
pela barra, tornão a tomar a Cidade, saqueião-na e a deixão por, resgate 
de seiscentos e dez mil cruzados. Devaça sobre o procedimento do Gover
nador do Rio de Janeiro e dos Cabos. Sentença contra os cúmplices. Vem 
por successor de D. Lourenço de Almada Pedro de Vasconcellos de Sousa-
Intenta estabelecer por ordem Real a imposição dos dez por cento. Altera-
se barbara e tumultuariamente o Povo da Bahia. Gommette alguns excessos. 
Sentenceião-se os Cabeças da soblevação. Extingue El-Rei o lugar de 
Juiz do Povo, a instância do Senado da Câmara. 

1 ANNO DE 1705. Por successor de D. Rodrigo da (Josta 
chegou a Bahia no anno de mil setecentos e cinco, com o mesmo 
cargo de Governador e Capitão Geral do Brasil, Luiz César de 
Menezes, Alferes mor do Reino, que dos seus heróicos ascen
dentes herdara o merecimento, o valor e o apppellido de César, 
confirmado por novas acções gloriosas em Vasco Fernandes, seu 
famoso progenitor, cujos descendentes forão mettendo na sua 
illustrissima Casa por uniões de casamentos o sangue de outras 
esclarecidas de Portugal e Castella, da superior esphéra de uma 
e outra Monarchia. Tinha Governado a Provincia do Rio de 
Janeiro e o Reino de Angola com muitos acertos, e na próxima 
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guerra occupara com grande reputação o lugar de Governador 
de Évora, Cidade do Império Lusitano, de onde viera a gover
nar o Estado do Brasil. Forão as suas acertadas disposições 
próprias do seu talento admirável, sendo o seu Governo tão 
plausível, como o seu agrado, lhe grangeou no maior amor a 
maior obediência. 

2 MORTE DO SERENíSSIMO SENHOR R E I D. PEDRO II. — 

ANNO DE 1706. Lograva o Brasil no seu Governo o maior con
tentamento, quando inopinadamenie a inconstância da fortuna o 
transformou no mais amargo pranto, com a noticia infausta da 
sempre lamentável morte do nosso Augusto Monarcha o Senhor 
Rei D. Pedro II. succedida aos nove do mez de Dezembro do 
anno de mil setecentos e seis. Trinta e oito, que se contarão de 
amor e de obediência no Rei e na Monarchia, tinhão feito tão-
firme união, que se não pode romper sem reciproco estrago, 
porque na perda daquella Real vida sahirão dos fieis peitos dos 
seus naturaes Vassallos os corações e os alentos derretidos e 
exhalados em copiosas lagrimas e clamores inconsolaveis. 

3 SEU ELOGIO. O Ceo o tinha destinado para dominar o 
Lusitano Império ; e assim de dous Sereníssimos irmãos, que 
lhe precederão em o nascimento um lhe deixou antecipadamente 
o Sceptro e outro o empunhou para lho entregar. Foi tão zeloso 
da extensão da nossa Santa Fé Catholica, que pelas mais remo
tas porções do Munde, a que se estende o domínio Portuguez, 
mandava repetidos Missionários, com grandes despezas da sua 
Real Fazenda, encarregando aos Bispos e Metropolitanos o 
augmento da Christandade, a extincção do Paganismo e da 
Idolatria. Era arrojado nos exercícios de Cavalheiro, reportado 
nas acções de Príncipe, de tal fôrma, que mostrava ter duas pro* 
pensões diversas, uma de homem, outra de Rei. 

4 Determinava os negócios communs e particulares da 
Monarchia com tão prudente attenção, que parecendo indifferença 
a demora das resoluções, depois mostravão os successos, que 
fora previdência. Plausível com respeito, affavel com soberania, 
generoso sem affectação, pio sem hypocresia e por outras" exces-
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sivas virtudes augustas e moraes, entre os maiores Monar-
chas e Heroes, lhe levantou estatuas a Fama no Templo 
da memória e a saudade nos corações dos subditos lhe erigio 
altares. 

5 Para enxugar as lagrimas de tanta perda, deixou o melhor 
successor, que podia ficar á Monarchia, no Augustissimo Senhor 
Rei D. João V. que Deos muitos annos guarde, dotado de tantos, 
e tão Reas attributos, que para narrarmos os successos da nossa 
Portugueza America debaixo do seu domínio, houvéramos de 
principiar agora de novo a Historia com locução mais elegante e 
maiores rasgos da penna, se a successão dos tempos e a ordem 
dos factos nos não precisara a reduzir a estes dous últimos livros 
a matéria, de que poderamos compor todo o volume ; e serião as 
suas heróicas acções todo o emprego 4o nosso assumpto, se a 
rutilante esphéra das suas virtudes poderá ser calculada de 
humano astrolabio, ou as suas incomparaveis prerogativas 
permittirão contar-se por outro numero, que o das Estrellas. 
Mas na impossibilidade de compendial-as, sò de duas faremos 
precisa memória, pelo grande exemplo, que dellas resulta aos 
Monarchas poderosos e Christâos, as quaes são o singular 
Religioso culto, que rende a nossa Igreja Catholica e a magní
fica generosidade, que no seu Real animo achão tanto os natu-
raes, como os estranhos. 

6 REFLEXãO SOBRE A OBSERVâNCIA DA RELIGIãO.—EXEM

PLOS NA CDLTA GENTILIDADE. E' a Religião a maior prerogativa 
dos mortaes, a mais firme columnadas Monarchias. Os Gentios, 
posto que errarão tanto no emprego da verdadeira Fé, se empe
nharão de fôrma no culto da cega Idolatria, que nenhuma cousa 
antepunhão a adoração das suas Deidades. Os thesouros, que 
Enéas salvou da abrazada Troya, forão os Deoses Penates, que 
levou a Itália. Numa a Deosa Egeria fez Protectora do Reino de 
Roma: Licurgo debaixo do patrocínio de Apollo deu Leis aos 
Lacedemonios : Minos a Creta no auxilio de Júpiter: Solon a 
Athenas no favor de Minerva; e ao Egypto Trismegisto na som
bra de Mercúrio. 
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7 Os Consultes e Senadores Romanos não entravSo na confe
rência dos negócios, sem primeiro incensar os ídolos. Os Gregos 
attribuiáo as suas fortunas á grande Religião de Alexandre, 
como os Carthaginezes as suas desgraças á pouca fé de Annibal, 
este tão prejuro, que faltava quasi sempre aos juramentos, que 
fazia pelos seus Deoses, e aquelle tão pio, que até ao Deos, que 
tinha por estranho, rendia adorações, como mostrou, tomando o 
Reino de Judéa, pois vendo diante de si com as vestes Pontifl-
caes o Pontífice Jado, se lhe prostou por terra e mostrando-lhe 
os Judeos a Proficia de Daniel, em que se promettia o domínio 
do Mundo, os livrou dos tributos e sacrificou a Deos no Templo. 
Entre os mesmos Gentios, até aquelles, que negarão a immorta-
lidade da alma, disserão, que era a Religião uma mentira neces
sária e útil ao bom governo das Republicas e á conservação dos 
Impérios. 
8 LOÜVOH DA LIBERALIDADE ; EXEMPLOS EM OS GRANDES 

HEHóES. — SENTENçAS DE TULLIO E ANAXILAO. A generosi-
• dade é o segundo attributo nos Príncipes. Nenhum pode gloriar-
C se de ser Heróe, senão for liberal. Emprendeo Hercules as suas 
* emprezas e fadigas, para ter mais que offertar a Euriteo, ja nos 

fogosos cavallos, que tomou em Thracia a El-Rei Diomedes, já 
nas maçãs de ouro, que foi colher nos Jardins das Hesperides. 
A liberalidade deu maior nome a Alexandre, que o valor; mais 
fama adquiria, quando dava Cidades, que quando conquistava 
Impérios. A grandeza, que usou com as filhas e mulher de Dario, 
lhe dérão mais gloria, que todos os trimphos da Ásia. A genero
sidade, que César exercera com os seus Soldados nos dez annos 
do Governo, e conquista de França e Inglaterra, os obrigou a 
servii-o sem soldo contra Pompeo, e a gastarem o adquirido, até 
lhe darem o domínio do Mundo. A Tito Vespasiano, que tinha 
por perdido o dia em que não fazia mercês, a generosidade lhe 
deu a antonomasia de Delicias do Povo Romano. O poder dar 
mais do que se recebe, é a maior riqueza, de que os humanos 
podem jactar-se, como diz Tullio ; e em ser credor a todos e a 
nenhum devedor, consiste o ser Príncipe, como sente Anaxilao. 
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9 EXEMPLAR PDREZA D'EL-REI NOSSO SENHOR D. JOãO V. 

NA VIRTUDE DA RELIGIãO. Ambas estas admiráveis virtudes 
sobre outras innumeraveis, avultão mais no nosso Augusto Mo-
narcha o Sereníssimo Senhor Rei D. João V. Emquanto a pri
meira, não ha Templo, nem Santuário em Lisboa, que não 
freqüente com os seus votos e com as suas offertas. Por termais 
partes a que applicar cultos, dividio a sua Corte em duas Metró
poles, illustrando uma com a Dignidade Patriarchal. Na sua 
Real Capella introduzio muitas com maior esplendor, do que 
teve no tempo dos seus antecessores. As Mitras de todas as 
Cathedraes do seus Domínios confere aos talentos mais insignes 
em virtude e letras. E' tão devoto e esplendido nas Procissões, 
como se vê na de Corpus-Christi, que celebra com tal magnifi
cência e pompa, que admira a todas as Nações Catholicas, que 
nella se achão. 

10 MAGNíFICA GRANDEZA NO ATTRIBDTO DA LIBERALI-

DADE. Emquanto a segunda, resplandece com tanta extensão a 
sua liberalidade, que nos Naturaes e nos Estrangeiros, dentro e 
fdra da Monarchia tem continuo emprego. Quantos recorrem ao 
seu Real amparo, vão abundantissimamente satisfeitos da sua*; 
incomparavel grandeza. Digão-no o Tibre e o Mediterrâneo; 
confessem-no Itália e o Peleponesso, para onde não stí dispendeo 
thesouros com as armas do seu Reino, em defensa da nossa 
Religião Catholica contra o inimigo commun -da Christandade, 
mas enviou repetidos soccorros do ouro das suas Minas, assegu
rando do formidável poder Mahometano com estes auxilios 
aquellas Províncias, Monarcha emfim, a cujo magnânimo cora
ção para beneficiar a todas, (em credito singular de Nação Por-
tugueza) não bastão todas as riquezas do Mundo. 

1 1 FLORESCE A NOSSA SAGRADA RELIGIãO CATHOLICA NO 

BRASIL. A Igreja da Bahia, Metropoli de todas as do Brasil (que 
depois da sua fundação no Governo de veneraveis, zelosos e 
santos Pastores, erescendo em ovelhas, florescia em Religião com 
o mais pio exemplo e o maior culto, expendendo-se em votos e 
liberalidades a veneração e a grandeza dos fieis, não só nas Paro-



384 AMBBICA PORTUGUEZA 

chias e Conventos, mas até nas Ermidas e Capellas da Cidade e 
do recôncavo) agora se augmentava em todo o gênero de perfei
ção Catholica na obediência, e direcção do seu Metropolitano D. 
Sebastião Monteiro da Vide, que com incessante trabalho appli-
cando-se na incumbência da sua obrigação e vendo, que as suas 
Igrejas se governavão pelas Constituições da de Lisboa, poz por 
obras fazel-as ao seu Arcebispado, porque parece, que o reser. 
vara Deos para a composição das Constituições, depois de iriuit 
tos antecessores, como a Moyses para a publicação da Lei, 
depois de tantos Patriarchas. 

12 ANNO DE 1707. Deo-lhes principio no anno de mil sete-
centos e sete, celebrando um Synodo Diocesano : (primeiro, que 
vio o Brasil) tinha tenção fazer Concilio Provincial e mandou 
passar Cartas convocatórias aos Bispados Suffraganeos, dos 
quaes estavão em Sede Vacante Pernambuco e S. Thomé, e 
com Prelados o Rio de Janeiro e Angola. Deste Reino acudio 
com virtuosa e louvável diligencia o Illustrissimo Bispo D. 
Luiz Simões Brandão ; porem daquella Província não pode 
sahir o Illustrissimo Bispo D. Francisco de S. Jeronymo, 
depois de ter escripto que vinha, porque os seus muitos annos e 
achaques lhe difficultarão a viagem. 

13 SYNODO QUE CELEBRA O ARCEBISPO D. SEBASTIãO 

MONTEIRO DA VIDE . Chegado o termo publicado e dispostas as 
matérias para a celebração, resolveo o Arcebispo fazer Synodo 
Diocesano, que principiou em doze do mez de Junho, (dia, em 
que naquelle anno occorria a festa de Pentecostes) mandando 
encommendar em todas as Parochias, Igrejas e Conventos ao 
Espirito Santo a sua Divina inspiração e assistência, e princi
piando as três primeiras Sessões com Missas Pontificaes e Ser
mões, que pregarão três insignes Oradores da Bahia, e com 
Procissões ao redor da Metropoli. Tão repetidas e piedosas sup-
plicas ouviu Deos propicio, dando auxílios ao Prelado para os 
acertos, com que ordenou as Constituições, que correm com 
geral applauso e observância neste Arcebispado. 

14 VOLTA CAETANO DE MELLO DA ÍNDIA E COMBATE COM 
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DMA NáO DE PIRATAS. — ANNO DE 1708. Voltava Caetano de 
Mello de Castro, Vice-Rei da índia, de governar aquelle Estado, 
no anno de mil setecentos e oito, em uma das náos de viagem, 
que costumão vir com escala pela Bahia, onde cobrando saúde • 
os enfermos, recolhendo mais gente e fazendo novos aprestos 
para proseguir a navegação, no comboio da nossa Frota vão para 
Portugal com menor risco dos perigos do mar e maior segurança 
da ambição dos Corsários Não encontravão até aquelle tempo 
(dos portos da Ásia aos do Brasil) os Piratas, que depois no 
anno de mil setecentos e vinte experimentou o Vice-Rei Conde 
da Ericeira, com tanta perda do seu cabedal, como credito do 
seu valor, não só na constância, com que se houve com elles, 
mas em todas as acções, que obrara na índia, onde fora renovar 
altas memórias do insigne Governador delia e progenitor seu o 
grande D. Henrique de Menezes. 

1 5 DESCUIDO DAS NOSSAS NãOS DA ÍNDIA QUANDO DE GôA 

VêM AO BRASIL. Confiadas as náos, que nos outros annos nave-
gavão da índia para a Bahia, em que não havião inimigos com 
quem pelejar até se recolherem a este porto, vinhão com tão 
pouca disposição para um naval conflicto, quanto sujeitas a se- • 
rem facilmente rendidas; porque além das muitas enfermidades, 
que contrahem os navegantes naquella larga viagem, o interesse 
do negocio as faz vir tão avolumadas e com tanto embaraço para 
jugar a artilheria, que se achão quasi impossibilitadas para a 
defensa. Neste engano, ou descuido vinha também a náo, em 
que passava Caetano de Mello de Castro ; mas como no seu valor 
trazia toda a segurança, elle a livrou do perigo imminente no 
combate, que teve com um poderoso baixei de Piratas, que ob
servando a monção, em que ellas vem recolher-se á Bahia, cru
zando os nossos mares, a esperava sem que na Cidade houvesse 
noticia alguma de que aquelle inimigo vagava por elles. 

16 COMBATE E TRIUMPHA DOS INIMIGOS o VICE-REI CAE

TANO DE MELLO. — PERIGO DO MAR EM QUE SE Vè DO QUAL 

LIVRA COM A MESMA FORTUNA. Avistarão-se as duas grandes 
náos, e conhecendo-se logo ambas, fez o Vice-Rei Caetano de 
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Mello de Castro safar a artilharia, que com tanto trabalho, como 
diligencia poz logo prompta para laborar. Repartio pelos postos 
os Soldados e passageiros, que se achavão capazes de peleja; na 
falta dos enfermos e dos mortos armou os Religiosos, que vi* 
nhão em sua companhia e animando a uns e outros como espirito 
de todos, se principiou entre ambos os baixeis um valoroso con-
flicto, que durou toda uma manhã; mas afrouxando de cançada a 
náo inimiga e desesperando da preza, por lhe ter já o impulso 
custado muitas vidas e também por imaginar ser maior o nosso 
poder do que suppunha, se foi retirando até desapparecer. Porém 
o perigo, de que livrara a nossa (pela disposição e valor de Cae
tano de Mello) hia experimentando por outro accidente, com 
manifesto risco de naufrágio, pelo Ímpeto das ondas e pouca 
pratica dos Pilotos. 

17 DILIGENCIA E ZELO DO GOVERNADOR LUIZ CéSAR EM 

SBCCORRO DA NáO. Defronte dos penedos e baixos chamados Pi-
raunas deu fundo com grande trabalho e justo temor de se per
der nelles, forcejando sempre contra a corrente das águas ; mas 
apenas foi vista da Cidade, quando o Governador e Capitão Ge
neral Luiz César de Menezes fez despedir dous lanchões com 
práticos, offlciaes, marinheiros, espias, cabos e âncoras, os 
quaes chegando com fortuna e presteza á náo, a livrarão do 
perigo, trazendo-a a salvamento com grande louvor do Gover
nador Luiz César, que em toda uma noite não tomou somno, 
nem teve descanço, até que na seguinte manhã a vio no porto, 
em que entrou Caetano de Mello juntando mais um triumpho 
aos que alcançara na Ásia. 

18 FELIZ ACCLAMAçãO D'EL-REI NOSSO SENHORD. JOãO V. 

— SEUS REAES DESPOSORIOS COM A SERENíSSIMA RAINHA 

A SENHORA D. MARIANNA DE ÁUSTRIA. Acclamado o nosso 
grande Monarcha no primeiro de Janeiro do anno de mil sete-
centos e sete, poz a coroa a todas as felicidades do seu dilatado 
Império no de mil setecentos e oito, celebrando os seus felicissi-
mos desposorios com a Sereníssima Senhora Rainha D. Ma
rianna de Áustria, exemplar de todas as mais famosas Prince-
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zas de Europa, e idéa das mais celebres Heroínas do Mundo no 
presente século e nos passados. E'filha do Augustissimo Senhor 
Imperador Leopoldo I. e da Senhora Imperatriz D. Leonor 
Magdalena Theresa, irmã da Sereníssima Senhora D. Maria 
Sofia Isabela de Neoburgo, já Rainha de Portugal, e a nova 
Sereníssima Rainha dominante, irmã dos Augustissimos Impe
radores os Sereníssimos Senhores José I. e Carlos VI. dotada 
não só destas grandezas da fortuna, mas de todos os primores da 
natureza, sendo tantas as suas virtudes, que não pôde o encare-
cimento expendel-as, nem ainda o discurso contemplal-as. 

19 CHEGA A LISBOA. — ANNO DE 1708. — COM A SUA 

FECUNDIDADE ASSEGURA A PERMANêNCIA DA REAL SDCCESSãO 

PORTUGUEZA. Chegou a Lisboa entre Reaes júbilos e alegres 
applausos, e demonstrações do Rei e dos Vassallos, no referido 
anno; e logo, como Aurora, dando luzes ao hemispherio Portu-
guez, como flor, frutificando a Casa Real, foi mostrando a sua 
iecundidade Regia nos successivos partos venturosos dos Sere
níssimos Senhores Príncipe e infantes, em quem a prol^| 
Augusta Lusitana se vê altamente propagada, para firmeza dos 
successores do grande Império, promettido por Christo Senhor 
nosso no Campo de Ourique ao primeiro Rei Portuguez, sendo 
entre os excessivos attributos, que admiramos em Rainha tão 
singular, de summa relevância para o nosso bem esta felicidade, 
em que se assegurão as nossas esperanças, e para a universal 
veneração, prerogativa de igual applauso o ser filha, irmã, esposa 
e mãe de inclytos Imperadores, Reis, Monarchas e Príncipes, 
que foi o mais, que se chegou a dizer e ponderar em louvor das 
Imperatrizes Agrippina e Gala Placidia. 

2 0 PARCIALIDADES NOS Povos DAS MINAS ENTRE OS PAU

LISTAS E os FORASTEIROS. Tinhão crescido os Povos nas Minas 
do Sul em tanto numero de gente de vários gêneros, condições 
e estados, que era quasi impossível terem socego, sem um Go
vernador assistente, que os fizesse viver em paz. Estavão oppos-
tos e divididos em duas parcialidades, uma dos naturaes de 
S. Paulo e das ViUas da sua jurisdicção, chamados Paulistas, e 
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Outra dos Forasteiros, a quem elles chamâo Emboabas, dando 
este nome a todos os que não sahirão da sua Região. 

2 1 PRINCIPIO DAS SUAS ALTERAçõES. Tiverão principio as 
dissensões no Arrayal do Rio das Mortes, por uma, que fez um 
Paulista tyranna e injustamente a um Forasteiro humilde, que 
vivia de uma pobre agencia. Desta sem razão alterados os outros 
Forasteiros e desculpavelmente enfurecidos, sollicitarão a vin
gança da vida de um e da offensa de todos, e a conseguirião, se 
aquelle homicida não se ausentara com tal acceleração, que o 
não poderão alcançar, posto que por muitas partes o seguirão. 
Daquelle delicto e de outras crueldades dos Paulistas derão conta 
ao Governador do Rio de Janeiro, que então era D. Fernando 
Martins Mascarenhas de Lencastro, pedindo-lhe um Capitão, que 
os regesse e mantivesse em paz, a cujo requerimento justo satis
fez o Governador, com mandar Patente a um de maior supposi-
ção, e mais ajustado procedimento. 

2 2 V A R I A S C A U S A S Q U E A C C R E S S E M P A R A AS S U A S D I S C ó R 

D I A S . — APPELLIDOS DE POMPEOS E C E S A R E S QUE HA NA 

PROVíNCIA DE S. PAULO. — DESAFIO QUE LHES PAZ MANOEL 

NUNES VIANNA. Estas primeiras chammas com accidente novo 
crescerão a incêndio de maiores labaredas. Achavão-se no adro 
da Igreja do lugar do Cahete Jeronymo Poderoso e Júlio César, 
naturaes da Província de S. Paulo, que poderamos comparar a 
de Roma pelos appellidos dos Césares e Pompeos, os quaes 
também com civis contendas e pelejas tízerão em alguma ocoasião 
parecer campos de Farsalia os da Região do Sul. Passava por 
alli um Forasteiro com. uma clavina e querendo os Paulistas 
tomar-lha, fingirão, que aquelle homem innocente lha furtara, 
descompondo-o de palavras indecorosas ; e sendo presente 
Manoel Nunes Viana, filho de Portugal, alentado e poderoso nas 
Minas, e sabendo, que aquella arma era própria e não roubada, 
lhes estranhou não só o meio, com que lha querião usurpar, 
porém o máo tratamento, que lhe fazião, e passando de ambas 
as partes a maiores razões, os desafiou Manoel Nunes Viana 
para fora daquelle sitio. Aceitarão o duello, porém depois o 
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recusarão com pretextos mais seguros, que honrados; e vendo, 
que ficavão desairados, pertenderão restaurar a opinião perdida 
com despique, de que lhes resultava maior injuria, juntando 
armas e parentes para assaltarem a Manoel Nunes Viana em 
sua própria casa. 

2 3 AçODEM OS FORASTEIROS A SEGURAR A ESTâNCIA DE 

MANOEL NUNES VIANA. Tendo noticia deste maligno intento os 
Emboabas, ou Forasteiros residentes nos três Arrayaes do Saba-
rabussu, do Cahete e do Rio das Velhas, e vendo, que se os 
Paulistas invadião a estância de Manoel Nunes Viana, a quem 
tinhão por protector, íicarião todos sujeitos ao jugo dos inimi
gos, experimentando as suas insolencias, caminharão armados a 
soccorrel-o, e guardar-lhe a casa; facto, que sabido pelos Pau
listas, desistirão de commeter a maldade, mais por receio, que 
por virtude ; e mandando um Enviado a Manoel Nunes, lhe 
segurarão querião viver em boa paz e correspondência com os 
Forasteiros, para cuja amizade cessassem de ambas as partes 
as hostilidades, que uma a outra se fazião, e com esta concórdia, 
que não promettia segurança pelos interesses, gênios e incons
tância das duas parcialidades, voltarão todos para suas casas a 
tratar dos seus particulares e das suas conveniências. 

2 4 NOVAS ALTERAçõES CAUSADAS PELOS FORASTEIROS. — 

RESOLUçãO DOS PAULISTAS. Poucos dias lhes durou esta paz, 
ou tregoa alterada pelos Forasteiros, querendo vingar a morte 
de um seu vendelhão, feita por um Mamaluco, buscando o 
delinqüente dentro da casa de José Pardo, Paulista poderoso, 
que dando-lhe fuga pelo matto, perdeo a vida ás mãos dos Foras
teiros, por lho não entregar, sem lhe valer o procurar persuadil-
os não ser sabedor, que o cúmplice se valera da sua casa, e lhe 
intimar o socego e conservação da concórdia tão proximamente 
ajustada. Com esta temeridade dos Forasteiros tornarão a armar-
se os Paulistas, e tratarão de unir-se em offensa dos seus con
trários e segurança própria, que suppunhão difflcil, se não 
procuravão com todas as suas forças extinguir de todo os Foras
teiros, fazendo-os despejar das Minas. E juntando os seus nalu-
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raes, escravos, armas e todas as cousas conducentes a tanta 
empreza, na sessão de uma assemblea, que tiverâo no fim do 
mez de Novembro, daquelle anno, resolverão dar aos dez de 
Janeiro do seguinte em hora ajustada por elles (como a das 
Vésperas Sicilianas para os Francezes) em todas as partes das 
Minas sobre os Forasteiros e passal-os a ferro. 

2 5 PREVENçãO DOS FORASTEIROS. — ELEGEM A MANOEL 

NUNES VIANA POR GOVERNADOR DAQUELLES POVOS. — PEDEM-

L H E SOCGORROS OS DAS MlNAS GERAES DO OüRO PRETO E DO 

Rio DAS MORTES. Esta noticia verdadeira, ou falsa tiverão por 
firme os Forasteiros, porque a sua prevenção os não fez vacillar 
entre a duvida e a certeza ; e juntando-se logo os Povos dos três 
lugares, Sabarabusu, Cahete e Rio das Velhas, caminharão a 
buscar a Manoel Nunes Viana e o elegerão por seu Governador 
e de todos os Povos das Minas, para refrear os insultos dos 
Paulistas e os obrigar a viverem sujeitos ao jugo das Leis do 
Reino, e não ás do seu próprio arbítrio, pelas quaes só se gover-
navãò, emquanto El-Rei por seus Governadores e Ministros os 
não punha na obediência de Vassallos, com a observância dos 
seus Reas preceitos. Aceitou Manoel Nunes o cargo, o qual 
também lhe mandarão offerecer os Povos das Minas Geraes do 
Ouro Preto e do Rio das Mortes, pedindo-lhe os fosse soccorrer, 
por estar o partido dos Paulistas mui poderoso naquelles distric-
tos, usando da liberdade e insolencia, em que costumavão 
viver e conservando o ódio entranhavel contra todos os Foras
teiros. 

8 6 LEVA MANOEL NUNES NUMEROSO EXERCITO EM FAVOR 

DOS POVOS E MANDA AO DO RLO DAS MORTES A BENTO DE 

AMARAL COUTINHO. Levando numeroso Exercito, marchou 
Manoel Nunes Viana a soccorrer aquelles Povos, que tendo-o 
também acclamado por Governador, lhe pedião auxilio contra os 
Paulistas. Chegou ao das Minas Geraes e o poz em quietação e 
segurança dos inimigos, que os insultarão e sabendo, que estavão 
poderosos no Rio das Mortes, obrando insolencias contra os 
Forasteiros e que os tinhão reduzidos a um reducto de terra 
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e faxina, que üzerão para se defenderem, temendo serem acom-
mettidos nelle pelo desigual poder, em que se achavão, (causa, 
pela qual se vião no maior aperto e consternação) lhes enviou 
em soccorro mais de mil homens valerosos e bem armados, e 
por Cabo delles a Bento de Amaral Coutinho. 

27 NATUREZA E CONDIGçãO DE BENTO DE AMARAL. Era 
Bento de Amaral natural do Rio de Janeiro, alentado, porém 
tyranno ; com maior crueldade, que valor havia feito na sua 
Pátria muitos homicídios e insolencias grandes, e o seus delictos 
o levarão para aquelles Povos, onde não havião justiças, que o 
castigassem. Partio com um destacamento, que se lhe entrega
ra e com a sua chegada ao Arrayal do Rio das Mortes, ficarão 
desassombrados os seus moradores do receio, que os opprimia; 
aquarlelou no mesmo lugar a gente que levara e sendo infor
mado, que por aquelle districto vagavão alguns ranchos de 
Paulistas com liberdade e impulso de vingança, buscando sem
pre occasiões de a executar, mandou contra elles alguma gente, 
que não podendo colhel-os, os affugentou e fez retirar para S. 
Paulo. 

2 8 MANDA CONTRA UM TROçO DE PAULISTAS AO CAPITãO 
THOMAZ RIBEIRO CORçO. —MARCHA BENTO DE AMARAL CON
TRA os PAULISTAS. Em distancia de cinco legoas do Arrayal 
do Rio das Mortes, em que assistia Bento de Amaral Cou
tinho, se achava um grande troço de Paulistas dos mais deste
midos efacinorosos, contra os quaes mandou um destacamento 
de muitos homens, a cargo do Capitão Thomaz Ribeiro Corço, 
o qual sem obrar cousa alguma, voltou desculpando-se com o 
numero dos contrários, incomparavelmente maior, que o da 
gente que levara. Enfurecido Bento de Amaral, marchou a 
buscal-os; e sendo sentido dos Paulistas, que se andavâo diver
tindo e utilizando da caça, se recolherão aos seus ranchos, ou 
alojamentos, que tinhão em um Capão, ou Capoeira, (assim 
chamão no Brasil as moutas grandes, ou mattas pequenas) 
que estava no diâmetro de uma dilatada campina, e alli determi
narão defender-se do furor, com que os buscavão os Forastei-
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ros, prevendo iria com elles o mesmo Amaral, que conhecião 
por arrojado e cruel. 

2 9 ACOMMETTIDOS SE RENDEM E ENTREGãO AS ARMAS. — 

CRUELDADE ALEIVOSA CONTRA OS RENDIDOS.— ESTRAGO QUE 

NELLES FAZ BENTO DE AMARAL. Mandou botar cordão á matta, 
e logo os Paulistas disparando de cima das arvores as escopetas, 
matarão a um valeroso negro e ferirão duas pessoas de supposi-
ção, que estavão junto a Bento de Amaral, e outras muitas das 
principaes, que hião no destacamento, sem delles poderem ser 
offendidos pela espessura do matto, que os cobria; e porque os 
Forasteiros só pertendião tirar-lhes as armas e não as vidas, 
mandarão os feridos para o Arrayal, de onde sahirão, persis
tindo constantes os mais no sitio uma noite e um dia, no qual 
lhes enviarão os Paulistas um Bolantim com bandeira branca, 
pedindo paz e promettendo entregar as armas, se lhes dessem 
bom quartel. Concedeo-lho Bento de Amaral; porém assim 
como se lhe appresentarão rendidos e entregarão as armas (oh 
ferina crueldade, indigna de humanos peitos!) gritou, que matas
sem aquelles, que tantos damnos e mortes tinhão causado nos 
Forasteiros e foi logo fazendo estrago naquelles miseráveis desar
mados, aleivosamente recebidos. 

3 0 Estranharão este horrendo procedimento as pessoas di
gnas, que hião naquelle Exercito e não quizerão mover as armas 
contra os rendidos, affeando aquella maldade, impróprias de 
ânimos generosos, Catholicos e ainda das mesmas feras, que 
muitas vezes se compadecem dos que se lhes humilhão. Porém 
as de animo vil e os escravos disparando e esgrimindo as armas, 
fizerão nos miseráveis Paulistas tantas mortes e feridas, que 
deixarão aquelle infeliz campo coberto de corpos, uns já cadáve
res, outros meios mortos, ficando abatido e fúnebre o sitio pela 
memória da traição e pelo horror do estrago; e com estas bizar-
rias cruéis voltou o Amaral vilmente ufano com o seu destaca
mento para o lugar de onde sahira. 

31 CONTINUA MANOEL NUNES VIANA NO GOVERNO DOS 

Povos. Não deixou Manuel Nunes Viana de lhe estranhar tão 
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cruel e detestável procedimento ; mas não se atreveo ao punir, 
porque naquelles mal morigerados Povos, em tempo tão desas
trado, era perigoso o castigo de qualquer delicto e continuava 
com a melhor disposição, que podia no exercício do cargo, que 
se conferira. Era D. Fernando Martins Mascarenhas de Lencas-
tro Governador da Província do Rio de Janeiro, cujo domínio 
tinha ainda sobre todos aquelles destrictos a jurisdicção, que 
depois se lhe tirou, dividindo-se em dous Governos separados. 
Tendo noticia do caso e das muitas violências, que se obravão, 
as quaes ameaçavão a ultima ruina daquelles Povos, resolve» 
prevenil-a e atalhal-a,' indo em pessoa a elles; e com quatro 
companhias e outros Offlciaes da sua guarda se poz a caminho 
para as Minas. 

3 3 VAB AS MINAS O GOVERNADOR DO RIO DE JANEIRO D. 

FERNANDO MARTINS MASCARENHAS. Chegou ao Arrayal do 
Rio das Mortes, onde se deteve algumas semanas, exercendo 
actos da sua jurisdicção; porém como mostrasse inclinação aos 
Paulistas, tratando mal aos Forasteiros, flzerão estes aviso aos 
Povos dos outros lugares e para os soblevar, seguravão, que o 
Governador hia só a castigai-os, para cujo fim levava algemas e 
correntes, e que a sua liberdade consistia na sua desobediência, 
porque só expulsando-o das Minas, poderião fugir ao supplicio, 
que os esperava. 

3 3 RESOLVEM OS FORASTEIROS RESISTIR-LHE. Brão estas 
suggestões todas faltas de verdade, e que se encaminhavão a 
fazer tal consternação nos Povos, que não só lhe desobedecessem, * 
mas o fizessem sahir de todos os limites das Minas; sem adver
tirem, que se temião os castigos dos crimes commettidos entre 
si, com mais causa devião recear a soblevação, que intentavão 
contra a regalia do Monarcha na pessoa do Governador, a quem 
pertendião negar o poder e affugentar de todos aquelles lugares. 
Mas a consideração do mal, que julgavão presente, venceo o 
temor do supplicio futuro, porque estas vozes flzerão tal altera
ção em todos os Forasteiros, que amolinados, buscarão a Manoel 
Nunes Viana e o levarão a oppor-se á entrada de D. Fernando» 
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3 4 VãO COM EXERCITO CONTRA ELLE. — FALLA MANOEL 

NUNES A D. FERNANDO. Forão esperal-o ao sitio das Congo
nhas, assim chamado por uma herva, que produz deste nome, da 
qual fazem os Paulistas certa potagem, em que achão os mes
mos effeitos do chá. Ficava distante quatro legoas do Arrayal do 
Ouro Preto, de onde sahirão; e avistando a casa, em que D. 
Fernando estava, se lhe appresentarão no alto de uma colina em 
fôrma de batalha, a Infanteria no centro e aCavallariaaoslados. 
Mandou D. Fernando por um Capitão de Infanteria e outras 
pessoas, saber a determinação de Manoel Nunes, que estava na 
frente do Exercito, o qual depois de algumas conferências, foi 
acompanhado de poucos homens a fallar-lhe, a detendo-se pouco 
mais de uma hora em satisfazel-o, lhe segurou, que aquella alte
ração era contra a sua vontade e que o levavão os Povos quasi 
constrangido e muito á força; que a causa, que tinhão para re
sistir, era o temor, que publicavão de que os hia a castigar, mas 
que se fosse servido entrar, elle por si lho não impedia. 

3 5 RETIRA-SE O. GOVERNADOR D. FERNANDO MARTINS 

MASCARENHAS PARA O RIO DE JANEIRO. Porém o Governador 
D. Fernando apoderado de um temor justo, não quiz passar, 
adiante e voltou para o Rio de Janeiro, deixando aquelles Povos 
sa sua rebellião, por não poder reduzil-os a obediência d'El-Rei, 
posto que todos protestavão estar seguros nella e que a alteração, 

^que flzerão, fora por sacudir o jugo tyrannieo, em que os punhão 
os Paulistas, a quem D. Fernando protegia e descobertamente 
amparava e que pertendião pedir a El-Rei lhes enviasse ás Mi
nas Governador e Ministros assistentes, que os governassem e 
mantivessem em paz ; e logo puzerão em arrecadação os Quintos 
Reaes, que pagavão os gados, e determinarão enviar á Corte 
Procuradores, para cuja jornada tirarão entre si um pedido con
siderável; mensagem, que suspendeo a chegada de Antônio de 
Albuquerque Coelho de Carvalho ao Rio de Janeiro, que fora 
succeder a D. Fernando naquelle Governo. 

3 6 CONTINUA o GOVERNO DAS MINAS MANOEL NUNES 

-VIANA. — FAZ VáRIOS PROVIMENTOS. Retirado das Minas o 
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Governador D. Fernando Martins Mascarenhas de Lencastro, 
ficou Manoel Nunes Viana exercendo com maior liberdade o 
cargo de Governador, que lhe tinhao conferido aquelles Povos, 
no qual se houve com tão acertadas disposições, que merecião 
não só perdões, mas prêmios, convertendo os erros em mereci
mentos. Animou-se a crear Mestres de Campo, Tenentes Gene-
raes, subalternos e outros Cabos e Capitães, Superintendentes, 
e Ministros para administrarem a justiça, Provedores para a 
arrecadação da fazenda dos defuntos e ausentes, e Guarda-
mores para repartirem os Ribeiros do ouro. 

3 7 RESOLVEM os Povos DAR OBEDIêNCIA AO NOVO GOVER

NADOR ANTôNIO DE ALBUQUERQUE. — MANDãO UM MENSAOEIRO 

PEDINDO-LHE QUE OS Vá GOVERNAR. Considerando todos os 
homens de melhor discurso, assistentes naquelles Povos, não 
poderia permanecer o Governo de Manoel Nunes Viana, não 
por injusto, mas por illegitimo e que o nosso Augusto Monarcha 
justamente irado, por não terem obedecido ao seu lugar tenente, 
castigaria a todos os complices naquelle procedimento, quizerão 
anticipar a sua obediência á resolução Real, chamando para o 
Governo das Minas ao novo Governador do Rio de Janeiro. 
Derâo parte deste intento a Manoel Nunes, que posto se presu
misse o chegou a sentir, não faltou em o approvar e com o seu 
parecer enviarão a Fr. Miguel Ribeira, Religioso de Nossa Se
nhora das Mercês, que havia sido Secretario de Antônio de Albu- • 
mierque no Governo do Maranhão. Por elle com repetidosí 
rogos e cartas de Manoel Nunes e das pessoas principaes, lhe-
pedirão fosse ás Minas, onde o esperavão com alvoroço e obe
diência, fiando das suas disposições o socego e sujeição (em que 
desejavão viver) a todos os preceitos d'El-Rei e ordens dos seus 
Governadores. 

3 8 CHEGA ANTôNIO DE ALBUQUERQUE. Chegado Antônio 
de Albuquerque Coelho de Lisboa ao Governo do Rio de Janeiro, 
dispoz em breve tempo a sua jornada para as Minas e com tanta 
düigencia se poz a caminho, que nelle o encontrou o Religioso 
mensageiro. Entregou-lhe as cartas e o certificou, de que con-
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forme a ellas acharia os ânimos de todos aquelles Povos, os 
quaes com grande alvoroço, e contentamento o esperavão. Fes
tejou Antônio de Albuquerque a noticia e proseguindo a jornada, 
chegou as Minas do Cahete, onde residia Manoel Nunes Viana e 
estavão ás pessoas de maior supposição das Minas Geraes com
pondo algumas differenças, que ja se tinhão movido entre Manoel 
Nunes e os Povos do Rio das Velhas. 

3 9 E' OBEDECIDO DE TODOS. Receberão logo a Antônio de 
Albuquerque por seu Governador e o festejarão com as maiores 
demonstrações de amor e obediência, accrescendo aos motivos 
dos seus júbilos nova causa para o seu applauso, por verem se 
lhes mettia nas mãos desarmado, sem mais companhia, que a 
de dous Capitães, dous Ajudantes e dez Soldados. Manoel 
Nunes, alcançando delle licença para se retirar ás suas Fazen
das do Rio de 8. Francisco, partio brevemente para ellas e 
deixou os Povos das Minas. 

4 0 COBHB o GOVERNADOR TODOS AQUELLES DISTRICTOS.— 

CONFIRMA OS POSTOS. Discorrendo o Governador Antônio de 
Albuquerque Coelho de Carvalho pelas outras Povoações, se 
applicou a assegurar na obediência Real a todos aquelles subdi-
tos e a compor as suas differenças e pertenções particulares. 
Confirmou os postos, que Manoel Nunes, a instância e por 
nomeação dos Povos havia creado; os mais delles proveo nas 
jiroprias pessoas, que os estavão exercendo, por entender, que 

terão capazes de os occupar; fez outros de novo, ordenando todas 
as suas disposições ao maior serviço d'El-Rei e socego de todos, 
com tão geral satisfação, quanto erão uniformemente bem rece
bidas as suas resoluções, que reconhecião por acertadas. 

4 1 Concluídas as cousas pertencentes aquelles districtos, 
determinou passar aos da Capitania de S. Vicente, e com maior 
cuidado á Villa de S. Paulo e ás outras da sua jurisdicção, que 
por mais orgulhosas e temerárias carecião de toda a diligencia e 
industria para as ter sujeitas, e lhes aplacar a inquietação e 
furor, que havião mostrado contra os Forasteiros nas Minas, 
cujas competências conservavão mui vivas nos corações, e com 
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este intento marchou para aquella região com o mesmo pouco 
séquito, que levara do Rio de Janeiro. 

4 2 EXERCITO DOS PAULISTAS EM DESEMPENHO DOS SEUS 

AGGRAVOS. Os Paulistas, pela ausência de D. Fernando Martins 
Mascarenhas, vendo totalmente destituído de poder e forças o 
seu partido, se tinhão retirado para 8. Paulo, mas forão recebi
dos com desprezo até das próprias mulheres, que blasonando de 
Pantasiléas, Semiramis e Zenobias, os injuriavão, por se have
rem ausentado das Minas fugitivos e sem tomarem vingança 
dos seus aggravos, estimulando-os a voltar na satisfação delles 
com o estrago dos Forasteiros. Este fogo, soprado por aquelle 
sexo, em que se acha mais prompto o furor vingativo e em que 
mais ardem os corações dos homens, crescendo nos Paulistas 
com a consideração do credito, que deixarão ultrajado e da fama, 
que tinhão perdido, (chamma interior, que os não abrazava 
menos pelos seus naturaes brios) os fez juntar um numeroso 
Exercito de Paizanos, para tornarem de novo a Palestra com os 
seus contendores; e elegendo por seu General a Amador Bueno, 
pessoa entre elles de maior reputação no valor e na pratica das 
armas, marcharão para as Minas. 

4 3 ANTôNIO DE ALBUQUERQUE O ENCONTRA NO CAMINHO. 

No caminho encontrou Antônio de Albuquerque aquella inso-
lente turba ; e querendo persuadir aos mais poderosos delia d.e-̂  
sistissem do impulso, em que commettião tão grande offens% 
contra Deos e tanto delicto contra El-Rei, lhe derão tão pouca 
attenção e mostrarão tal porfia, que quando o Governador inten- I 
tava reprimir-lhes com palavras o furor, se via mui arriscado a. 
experimental-o por obras, porque determinavão prendel-o ; mas 
desta resolução informado por um confidente Antônio de Albu
querque, se resolveo inopinadamente a retroceder para a Villa 
de Parati, e delia embarcar-se para o Rio de Janeiro, onde che
gando feliz e brevemente, fez pelo caminho aviso aos Povos das 
Minas do perigo, que os ameaçava o Exercito dos Paulistas, 
que contra elles ia. 

4 4 CHEGAO OS PAULISTAS AO POVO DO RIO DAS MORTES. 
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— COMBATEM-NO COM ESTRAGO DE AMBAS AS PARTES. AchaVãO-

se os habitantes das Minas em descuido, ou total esquecimento 
das contendas passadas, que os Paulistas conservavão na memó
ria. O povo do Rio das Mortes, que era por mais próximo, o 
primeiro, em quem havia de cahir aquella tempestade, com o 
aviso, que teve, pedio soccorro ás Minas Geraes, e fortificarão 
logo o seu reducto com alguns baluartes, que de novo lhe flzerão 
para entreter os inimigos, emquanto lhes chegavão maiores for
ças para se pôr em campanha. Não derão muito lugar a estas 
prevenções os Paulistas, porque chegando e achando reduzido á 
sua fortificação aquelle Povo, subirão a uma montanha, que lhe 
ficava como padrasto, de onde, e da Igreja Matriz, que estava fdra 
da muralha e de um Cavalleiro mais, que levantarão, lhe flzerão 
considerável damno, matando-lhes e ferindo-lhes muita gente. 

4 5 Pouco inferior era, o que os cercadores também rece-
bião dos sitiados, porque matando-lhes algumas pessoas na ba
teria da Igreja e nas outras, a que podião chegar as suas balas, 
aliviavão a dôr das vidas, que perdião, com as que tiravão : de
sesperado remédio, que no caso presente era mais necessidade, 
que vingança. Sahirão por duas vezes de dentro das suas trin
cheiras e dando inopinadamente sobre os Paulistas, lhes flzerão 
grande estrago; porém tendo pouca gente para estas sortidas, se 

- abstiverão dellas, tratando de conservar-se dentro dos reparos, 
4até lhe chegarem os soccorros. 

4 6 RETIRâO-SE COM o TEMOR DO SOCCORRO QTJE HIA DOS 

• OUTROS POVOS A FAVOR DOS SITIADOS. Mais de oito dias estive-
,»rão os Paulistas constantes em bater aos Forasteiros e cançados, 
ou satisfeitos de haverem constrangido aquelle Povo a não sahir 
dos limites da sua pequena circumvallação, e dos golpes, que lhe 
imprimirão nas vidas, posto que muito a custo das suas, correo 
entre elles uma voz, de que todos os Povos das Minas os busca-
vão com tão numeroso Exercito, que lhes não poderião resistir, 
e determinarão retirar-se para S. Paulo; conselho, que em uma 
indistinta e confusa madrugada executarão com tanto silencio, 
que não forão sentidos. 
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4 7 CHEGA E SEGUEM TODOS O EXERCITO DOS PAULISTAS. 

Três dias depois chegou aos Forasteiros o soccorro, que espera-
vão, tão luzido e com tal orgulho, que determinarão seguir os 
Paulistas e desbaratal-os; mas como elles levavão no seu receio 
as azas de fôrma se remontarão, que em oito dias de jornada, 
em que forão seguidos pelo caminho de 8. Paulo, se lhes não 
pode dar alcance. De todos estes factos flzerão aviso ao Governa
dor Antônio de Albuquerque Coelho de Carvalho, o qual lhe» 
enviou para os governar e ter seguros de semelhantes invasões a 
Gregorio de Castro de Moraes, com duas Companhias de um 
dos Terços do presidio do Rio de Janeiro, de que era Mestre de 
Campo. 

4 8 VAE ANTôNIO DE ALBUQUERQUE PROVIDO NO GOVERNO 

DAS MINAS. POUCO tempo continuou Antônio de Albuquerque o 
Governo do Rio de Janeiro, porque parecendo ao Sereníssimo 
Senhor Rei D. João V. separar daquella jurisdicção as Minas, 
pela extenção dos seus Paizes e por carecerem da assistência de 
um Governador, que reduzisse a pontual obediência e confor
midade aquelles Povos, o enviou a governal-os, ficando inde
pendente de outra superioridade, que a do Capitão Geral de todo 
o Estado. 

4 9 SUAS DISPOSIçõES. Tratou logo o Governador de redu
zir aquelle grande numero de subditos, que vagava sem firmeza, 
a vida urbana e política, eringindo as seis Villas, cujos nomes 
deixámos já escriptos. Demarcou-lhes as jurisdicções, dividio-
lhes os limites, introduzio-lhes Justiças, creou-lhes Senado, 
escolhendo para os cargos as pessoas mais dignas de cada uma.-
Reparti© os districtos em Regimentos, elegendo por Cabos os 
moradores mais práticos e beneméritos. Para a arrecadação dos 
Quintos d'El-Rei e das fazendas dos ausentes fez Provedores, e 
com esta providencia formou uma nova Republica, posto que pe
quena pelo numero das Povoações, mui dilatada pelo dos mora
dores, assim residentes nas Villas, como na extensão dos seus 
grandíssimos limites. 

5 0 SUCCEDE A Luiz CéSAR DE MENEZES NO GOVERNO 
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GERAL DO BRASIL D. LOURENçO DE ALMADA. — ANNO DE Í710. 

Depois de ter Luiz César de Menezes governado felicissimamente 
o Estado do Brasil quasi cinco annos, lhe succedeo no de mil 
setecentos e dez D. Lourenço de Almada. Nasceo este Fidalgo 
de esclarecida Família, em cuja Casa succedera por morte de 
um irmão primogênito. Mostrava estar descontente na Bahia, 
quiçá, que presagio o coração, lhe annunciava as calamidades, 
que no tempo do seu Governo havião de acontecer ao Brasil, ai 
quaes tiverão principio nas infaustas e detestáveis alterações de 
Pernambuco. 

5 1 DISSENSõES EM PERNAMHUCO NO GoyERNO DE SEBAS

TIãO DE CASTRO DE CALDAS. Governava Sebastião de Castro de 
Caldas a Província de Pernambuco. Era natural da de Entre 
Douro e Minho, dos principaes da sua Pátria. Aprendera a mi-
licia na companhia e escola de seu tio Diogo de Caldas Barbosa, 
um dos valerosos Cabos nas passadas guerras da liberdade do 
Reino. Mostrava intelligencia das matérias, vigilância nos negó
cios, porém não soube prever o que havia de acontecer-lhe, 
porque também ha Argos, que dormem e a quem cega a paixão, 
ou o destino, cem olhos não bastão, Tinha-os fechados Sebastião 
de Castro para a Nobreza de Pernambuco e não queria outro 
objecto, mais que o Povo do Recife. 

52 ORIGEM E CAUSA DELLAS. São os Pernambucanos, natu
ralmente altivos; não permittião, que no Senado da Câmara da 
Cidade de Olinda entrassem pessoas de outra esphéra, que a da 
Nobreza daquella Província. Achavão-se no Recife (porto e feira 

•de todas as suas Povoações) muitos homens ricos, aos quaes o 
trato mercantil fizera poderosos e não podião alcançar os cargos 
da Governança da Republica, ainda que alguns os chegarão 
depois a conseguir, mas com traça tal e tanto trabalho, que esta 
difficuldade os obrigou a pertenderem fazer Villa aquelle lugar, 
para lograrem os seus moradores as mesmas dignidades. Repre
sentava-se lhes fácil a empreza pela opulencia do Recife, que em 
Templos e casas igualava a Cidade de Olinda, e em números 
de moradores a excedia, porque o estragos, que padecera na 
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guerra dos Hollandezes, hávião diminuído e arruinado a sua 
grandeza. 

5 3 FACULDADE CONCEDIDA AOS MORADORES DO RECIFE 

PARA SE ERIGIR VILJLA AQüELLA POVOAçãO. Tomou como sua 

o Governador Sebastião de Castro a causa e pertenção dos 
moradores do Recife, e com razões mais affectadas, que próprias, 
soube representar de fôrma as utilidades, que resultavão ao 
serviço Real, e ao bem commum com a permissão da Villa, que 
se julgou por conveniente e justo este requerimento, posto que 
em outro tempo, em que fora pertendida, se entendera o contra
rio ; porém o nosso grande Monarcha, sempre indulgente nas 
pertenções licitas'e decorosas aos seus Vassallos, foi servido 
facultar-lhes esta graça, mandando remetter a ordem ao Gover
nador, o qual a teve em tal recato, que a negou, para obrar o 
que meditava pelo modo, que mais opportuno lhe parecia, posto 
que era notória e os mesmos interessados a certificavão. 

5 4 SENTIMENTO DA NOBREZA DE PERNAMBUCO. — OCCUL-

TA-LHES O GOVERNADOR A ORDEM REAL. Esta novidade fez 

grande consternação na Nobreza de Pernambuco, assim por ver 
o Recife condecorado com a mesma autoridade, como por con
sistir naquelle grande Povo e no termo, que se lhe havia de dar 
o maior districto do seu antigo Senado, o qual ficava destituído 
de quasi toda a sua jurisdicção, pouco dilatada pelas muitas 
Villas, que comprehende a Província de Pernambuco. Pedirão 
os Officiaes da Câmara de Olinda ao Governador, lhes fizesse 
saber a ordem de Sua Magestade, que tivera sobre aquella 
matéria; mas occultando-a Sebastião de Castro e dizendo, que 
a não recebera, tratou secretamente com os moradores do 
Recife do modo e o tempo da erecção da Villa. 

5 5 ERIGE-SE COM CAUTELA EM UMA NOITE A VILLA. Para o 

Pelourinho se mandarão com toda a cautela lavrar as pedras no 
Forte do Mattos, onde se costumão preparar outras para varias 
fabricas particulares, e havendo-as conduzido e assentado em 
uma noite, amanheceo erecta a Villa, com o nome de Santo 
Antônio do Recife, e logo se procedeo na eleição dos Officiaes 
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da Câmara do novo Senado, e sahirão todos com as suas varas. 
Do Segredo, com que esta acção se obrou, entenderão os Per
nambucanos, que não havia ordem Real para a creaçãoda Villa, 
ou viera com alguma restricção, porque (i ser absoluta e sem 
condicção, e não devia o Gevernador occultar a uns Vassallos, 
que tanto sabião obedecer as resoluções do seu Monarcha. 

5 6 PROCEDE O GOVERNADOR COM PRIZõES DE ALGUMAS 

PESSOAS PRINCIPAES DE PERNAMBUCO. Procedia Sebastião de 
Castro estimulado dos moradores do Recife, contra a Nobreza 
de Pernambuco, prendendo tão indecorosa, como injustamente 
a muitas pessoas principaes. Mandou, que todos os Pernambu
canos entregassem as armas, que tivessem, para se guardarem 
nos Armazéns JReaes, ordem, que enviou por vários Officiaes a 
todos os districtos e Villas da Província, e neste despojo privava 
aos moradores da natural defensa contra os ladrões e Gentios, 
principalmente aos que habitavão mui longe dos Povoados e care-
cião dellas para a sua segurança, e a todos tirava a utilidade das 
caças, de que muitos se sustentavão. A' execução desta ordem 
tiverão repugnância e lhe impedirão o effeito, esperando ser 
ouvidos do Governador. 

5 7 DãO UM TIRO AO GOVERNADOR O QUAL SABENDO QUE A 

NOBREZA SE JUNTAVA SE RETIROU PARA A BAHIA. Neste tempo, 

estando o Governador Sebastião de Castro no Recife, que era a 
.sua mais continua habitação, e sahindo uma tarde ao seu costu
mado passeio, para onde chamão a Boa Vista, lhe dérão um tiro, 
de que ficou levemente ferido e posto que elle e os seus sequazes 
o attribuirão ás queixas dos Pernambucanos, se não averiguou 
com certeza de que parte lhe viera, havendo mais duas notórias, 
de onde o podia esperar, que por modéstia se calão. Com este 
accidente tornou a continuar os castigos das prisões com ruínas 
das liberdades e das fazendas; porém tendo noticia, que o damno 
somaram a toda a Nobreza, a conduzia e juntava, não só para se 
defender, mas para ir sobre o Recife, de onde conhecião, que se 
lhes nascia o mal, dando-se por pouco seguro na nova Villa, se 
embarcou logo em um patacho, e se poz em salvo na Bahia, 
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levando comsigo alguns mercadores, que por seus Íntimos ami
gos e sequazes flcarião mui arriscados em Pernambuco. 

5 8 ENTRA NO RECIFE A NOBREZA COM EXERCITO DERRUBA 

os PADRõES DA VIL*A DEIXANDO-A DEMOLIDA. — Ausente o 

Governador, a Nobreza que se achava junta, conduzindo um 
Exercito de quasi vinte mil homens de todas as sortes, entrarão 
no Recife, demolirão o Pelouiinho e os mais Padrões da Villa, 
tirarão das mãos as varas dos Officiaes do novo Senado, os bas
tões das de outros de milícia, que exercião os postos de Orde-
nança; soltarão os prezos, que injustamente tinha em rigorosa 
captura o Governador, não causando tanto numero de gente, de 
que constava o ajuntamento dos Pernambucanos, perda alguma 
de cabedal, ou outro gênero de hostilidade aos do Recife, disfar
çando as queixas, que delles tinha a Nobreza e castigando-os 
só com aquelle facto. 

5 9 DãO O GOVERNO AO BISPO. Procedeo logo a Nobreza na 
eleição de Governador; juntando-se para ella na Casa da Câmara 
da Cidade de Olinda, uma parte se inclinava a que o Governo 
se entregasse ao Senado da Câmara, outra votava, que se 
elegesse o Reverendissimo D. Manoel Alvares da Costa, Bispo 
de Pernambuco ; e dando-se noticia de uma carta do Sereníssimo 
Senhor- Rei D. João V. feita no anno antecedente, na qual orde
nava, que faltando o Governador Sebastião de Castro de Caldas, 
substituísse o Governo o Mestre de Campo João de Freitas e 
em sua falta o Bispo, se viçrão a conformar em dar-lhe o Governo, 
por ser fallecido o Mestre de Campo. Foi esta ordem Real a 
Pernambuco com o mesmo Governador, em cujo tempo havia 
de ter execução e não deixou este acaso de parecer mysterio, 
como já ponderámos em outras semelhantes na índia e na 
Bahia. 

6 0 ENTREGUE DELLE CONCEDE AOS PERNAMBUCANOS UM 

PERDÃO GERAL QUE LHE PEDIRÃO DO FACTO. Estava O BÍSpO em 
visita na Paraíba e com o aviso, que se lhe fez, voltou para 
Pernambuco e tomou posse do Governo nos primeiros dias do 
mez de Novembro do anno de mil setecentos e dez. Logo pedindo-
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lhe os Pernambucanos um perdão geral do facto, lho concedeo 
em nome de Sua Magestade, que foi servido confirmal-o. Posto 
que os Pernambucanos intentassem desculpar estaacção com os 
pretextos acima declarados, não deixou de ser a todas as luzes 
detestável e violenta, porque as supremas ordens dos Soberanos, 
ainda em duvida se não devem impedir com semelhantes reso
luções, havendo os lícitos e honestos meios, que se permittem 
aos Vassallos, para exporem a sua causa aos seus Monarchas; 
mas desta cegueira lhes resultou a pobreza, em que hoje se acha 
aquella Nobreza, em castigo da sua vaidade. 

6 1 INTENTãO TOMAR VINGANçA OS MORADORES DO RECIFE. 

— DISPOSIçõES QUE PARA ELLA FAZEM. Sentidos os moradores 

do Recife, tratavão de desaffogar a sua paixão com outro hão 
menor absurdo, que o que tinha obrado a Nobreza. Forão dis
pondo as vontades das pessoas, que lhes podião valer e grangearão 
a de João da Maya da Gama, Capitão-mor, e Governador da 
Paraíba, a do Camarão, Governador dos índios, que residia em 
Una e a do Mestre de Campo dos crioulos e pretos forros, a que 
chamão Terço do Henriques, por haver sido de Henrique Dias, 
preto de notável valor, como mostrámos nas guerras de Pernam
buco. A de Manoel Gonçalves Tundacumbe em Goyana, onde 
tinha uma quadrilha de vadios, brancos, mulatos e mestiços, 
criminosos e fugidos de varias Villas e Capitanias do Norte, 
principalmente da Paraíba, e se acoutavão nos districtos da 
Villa de Goyana, de onde fazião muitos damnos aos moradores 
de Pernambuco, comprarão finalmente muitos Soldados e 
Cabos da Infanteria da Praça. 

6 2 MANDãO CHAMAR á BAHIA A SEBASTIãO DE CASTRO. 

Tendo seguros estes Parciaes para a empreza, que intentavão, 
forão conduzindo com tanta diligencia, como cautela, mantimen-
tos e viveres para o Recife, fazendo ir de mui distantes partes 
todos os gêneros comestíveis, de que se podessem sustentar no 
mais dilatado cerco. Fizerâo com o mesmo segredo prevenções 
de arreios e vestidos militares e conseguido quanto lhes podia 
sernecessario para o empenho, chamarão a Sebastião de Castro, 
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informando-o de tudo o que havião disposto, para lhe restitui-
rem o cargo e que só faltava voltar a sua pessoa para o Recife. 
Respondeo-lhes, que brevemente estaria com elles ; e tendo 
mandado ã Paraíba por um Joaquim de Almeida, dos merca
dores, que comsigo trouxera á Bahia, a ratificar em seu favor a 
promessa do Capitâo-mor João da Maya, dispunha partir 
occultamente delia em uma Sumaca, que do Recife lhe fora 
enviada. 

6 3 D . LOUBENÇO DE ALMADA O MANDA PBENDER NELLA. 

— PEDBO DE VASCONCELLOS O BEMETTE A LISBOA. Informado 

o Governador Geral D. Lourenço de Almada, que Sebastião de 
Castro estava para sahir furtivamente da Bahia a renovar as 
dissensões, de que havia sido causa e com o governo doBispo 
estavão socegados, mandou detel-o em prizão na Fortaleza de 
Santo Antônio além do Carmo, de onde o remetteo o Gover
nador e Capitão Geral Pedro de Vasconcellos para Lisboa. Os 
do Recife entendendo, que não poderia tardar muitos dias 
naquella Villa e querendo antecipar a empreza para o receberem 
em triumpho, intentarão prender ao Bispo no Forte do mar, 
precisando-o a ir vel-o para certa obra de que carecia e fora 
infallivelmente a elle, se lho não impedira uma chuva, que sobre
veio, e foi a piedosa medianeira para se não commetter aquelle 
sacrilégio; posto que não lograrão a opportunidade, que lhes 
permittia o lugar para a prizão, tirarão logo o rebuço ao em
penho, que encubrião. 

6 4 SOBLEVAçãO DO Povo DO RECIFE. — ANNO DE 1711. 

— LANçA UM BANDO QUE SE NâO OBEDEçA AO BISPO. Sobleva-

rão-se os moradores do Recife aos dezoito de Junho do anno de 
mil setecentos e onze e nesta fôrma veio a ser a culpa reciproca 
em ambas as partes, porque o exemplo máo é mais fácil de imi
tação, que de emenda. Tomarão logo as Fortalezas e as guarne-
cerão com gente da sua facção, fazendo-as jugar balas para a 
Cidade, lançarão de sua própria autoridade um bando, que 
Sebastião de Castro era o Governador de Pernambuco, e se não 
obedecesse as ordens do Bispo, o qual se achava presente na 
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mesma Villa e pondo-lhes guardas para que não entrassem a 
fallar-lhe mais que algumas pessoas confidentes, teve elle fôrma 
dento em três dias, para passar á Cidade de Olinda. 

6 5 JüNTA-SE OUTRA VEZ A NOBREZA. — PÕEM CERCO AO 

RECIFE. — LARGA O BISPO O GOVERNO. Nella se juntou logo a 
Nobreza, vinda de todas as partes da Província com gente 
armada, como da primeira vez e no próprio numero; posto que 
algumas poucas pessoas principaes se retirarão para as suas 
fazendas por dependências, que tinhão do homens de negocio. 
Pertendeo o Bispo por diligeneias, que mandou fazer, que os do 
Recife tornassem á sua obediência e que a Nobreza se aquie
tasse, mas não conseguio uma, nem outra cousa, e se poz um 
apertado cerco ao Recife, em que os seus moradores levarão 
sempre o peior, posto que de ambas as partes se obravão muitos 
actos de valor com tantas e tão reciprocas mortes, que causando 
horror ao Bispo, deixou o Governo ao Mestre de Campo do Terço 
da Cidade, ao Ouvidor Geral e ao Senado da Câmara. 

6 6 APERTO QUE PADECE AQUELLA POVOAçãO. — CHEGA 

POR GOVERNADOR DE PERNAMBUCO FELIX JOSé MACHADO. 

Sem embargo da diversão, que a favor do Povo do Recife fazião 
por varias partes os seus aliados, cujos nomes havemos expres
sado, prendendo e arruinando as pessoas e fazendas dos parciaes 
da Nobreza, hia ja o Recife em mais de três mezes de cerco 
padecendo grande falta de viveres pela desordem, com que se 
distribuirão, mui desigual a providencia, com que se juntarão 
e para os enfermos não havia mais que assucar e alguma 
pouca farinha da terra. Neste aperto lhe chegou a redempção 
na ida de Felix José Machado, provido no Governo da Provín
cia de Pernambuco. Tendo a bordo noticia, que o Bispo volun
tariamente largara o Governo, fez que o tornasse a tomar, para 
da sua mão o receber, ordenando aos moradores do Recife 
entregassem as Fortalezas á ordem daquelle Prelado, como a 

• sen Governador. 
6 7 REMETTE PREZAS MUITAS PESSOAS PRINCIPAES A 

LISBOA. Para se proceder contra a Nobreza, incursa no indulto 
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dos perdões do Bispo e do Governador e Capitão Geral, porque 
lhes não fossem validos, se lhes impuzerão falsamente outros 
novos impulsos no mesmo delicto e remettendo prezas muitas 
pessoas principaes a Lisboa, depois de larga prizSo naquella 
Corte, constando judicialmente da sua innocencia ao nosso 
Augusto e pio Monarcha, compadecido das desgraças daquelles 
Vassallos, os mandou voltar livres para a Pátria, fazendo em
barcar só dous para a índia em degredo perpetuo, por haverem 
sido os motores das alterações, e terem obrado nellas as inso-
lencias, que se attribuião a todos. 

6 8 ECLIPSE DA LUA NAQUELLA PROVíNCIA. 'Algum tempo 
antes das perturbações da Província de Pernambuco, se vio 
nella, em uma clara noite, a metade da Lua cuberta de som
bras, em tal proporção, que partida do Eclipse pelo meio, parecia 
estar em duas iguaes partes separada/mostrando o que lhe havia 
de acontecer na desunião dos seus moradores, em prova de que 
o Reino em si dividido é desolação, da qual locou á Nobreza a 
maior parte, padecendo perdas da liberdade, assolações da 
fazenda, ausências da casa e com ellas a falta de lavouras nas 
suas propriedades, gastando mais do que podia em sustentar 
Exércitos contra o Recife, e por esta causa se acha tão diffe-
rente, que é objecto de lastimas, sem esperança de tornar ao 
esplendor antigo dos seus antepassados, em pena destas e de ou
tras muitas soberbas e vaidades. 

6 9 INVASãO DOS FRANCEZES NA PROVíNCIA DO RIO DE 

JANEIRO E OS MOTIVOS DELLA. Achava-se a França queixosa de 
Portugal, por não receber a sua união naquelle tempo, em que 
tinha poderosos motivos para a regeitar, declarando-se pelo 
Sereníssimo Senhor Rei Carlos III. contra Filippe V. que então 
emprehendia a conquista da Monarchia Castelhana, de que hoje 
tem a posse. Deste sentimento foi rezulta permittir, que os 
Francezes se animassem a invadir o Rio de Janeiro, que pela 
sua grande opulencia promettia um saco de muito preço. Apres-
.tarão-se sete náos, das quaes cinco erão de linha e sahirão con
duzindo mil homens de guerra, entre os quaes vinhão alguns 
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illustres Cavalieiros da nobreza daquelle Reino, trazendo por 
general a um Cabo Francez, appellidado Ducler, a cuja ousadia 
sò permittio a fortuna a gloria do impulso, mas não a do trium-
pho, e por alguns erros militares,que commettera na empreza, 
nem a fama lhe deu o nome de Soldado. 

7 0 Avisos QUE TEVE O GOVERNADOR E AS SUAS DISPOSI

ç õ E S . — ANNO DE 1710. Hia jà no fim o mez de Agosto do anno 
de mil setecentos e dez, quando se fez aviso ao Rio de Janiéro 
de Cabo Frio, que lhe fica ao Norte, que forão vistas algumas 
vèlas; com esta noticia o Governador Francisco de Castro de 
Moraes (que havia succedido a Antônio de Albuquerque Coelho 
de Carvalho no Governo daquella Província, promovido da de 
Pernambuco, em que exercera com differenle fortuna a mesma 
occupação) mandou preparar as Fortalezas e a marinha, preve
nindo as milícias para qualquer accidente de combate. Poucos 
dias depois, do porto de Guaratiba para a parte do Sul se repetio 
o próprio aviso, e logo entrando na barra delle, que fica onze 
legoastíislante da enseada do Rio de Janeiro, as náos Francezas 
desembarcarão mais de novecentos homens, os quaes marcha
rão para a Cidade por mattos, onde não podião levar fôrma, 
salvo quando sahião ao descampado de alguma fazenda. 

71 De tudo tinha avisos o Governador, que poderá naquelles 
estreitos trânsitos, tão praticados pelos naturaes, como incogni- ' 
tos aos Estrangeiros, cortar-lhes o passo com total ruina e prizão 
dos inimigos; porém alguns destacamentos, que mandou ao 
caminho por onde elles marchavão, mais servirão de testemu
nhar a sua jornada, que de lha impedir, pois em sete dias de 
marcha se lhe não disparou um tiro. O Governador Francisco 
de Castro, mandando tocar repetidos rebates, se formou no 
campo da Cidade, dizendo, que alli os esperava para os com
bater, sem que as instâncias, que lhe fazião os Cabos e mora
dores, o obrigassem a dar mais um passo ; e só entendendo, que 
os Francezes tomarião a Fortaleza da Praia vermelha, ordenou 
ao Mestre de Campo João de Paiva, que a fosse soccorrer; e 
mandando-lhe perguntar o dito Mestre de Campo, se havia de 

*^Pr 
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pelejar com os Francezes, respondeo, que mandava defender a-
•Fortaleza, mas que fizesse o que a occasião lhe permittisse. 

7 3 DESEMBARCãO OS INIMIGOS MARGHãO POR TERRA E 

-CHEGãO Á CIDADE. AOS dezoito do mez de Setembro teve aviso, 
•que os inimigos flzerão alto no Engenho dos Religiosos da 
•Companhia de Jesus, onde repousarão aquella noite e ao ama
nhecer caminharão para a Cidade. Do campo onde estava for-1 
mado o Governador, se começarão a ver as bandeiras inimigas 
pelas sete horas da manhã, no dia dezenove do mesmo mez ; e 
Avistando também os Francezes o corpo do nosso Exercito, tro-
cerão o caminho para a parte, que chamão o Desterro, de cuja 
Igreja da própria invocação, o Padre Fr. Francisco de Menezes, 
Religioso Trino, com valor benemérito do seuappellido e alguns, 
homens, que juntara para hostilizar aos Francezes na descida 
daquelle sitio, lhes deu uma boa carga, matando-lhe muitos Sol
dados e a maior parte dos Cavalleiros, que marchavão na van
guarda, diante da qual hia o seu General Ducler sem outras 
armas, que uma rodella e o seu bastão. 

7 3 COMBATEM B PARãO NO TRAPICHE DE LUIZ DA MOTA. 

Este accidente, que poderá embaraçar aos Francezes, lhes fez 
apressarem o passo para a Cidade, mas chegando a Nossa Se
nhora da Ajuda, receberão outra carga da Fortaleza de S. Sebas-
uão, que pela eminência, em que está, e o propugnaculo, ou 
Cidadella da Praça; para a qual marchando os inimigos, sem os 
deter nenhum perigo, disparando também incessantes tiros da 
sua mosquetaria e passando duzentas braças defronte do nosso 
Exercito, que ainda estava no campo, sem que o Governador se 
•aballasse, nem lhes mandasse dar um tiro, se introduzirão pela 
rua da Igreja de Nossa Senhora do Parto, na rua direita da 
Cidade, onde está o Palácio dos Governadores junto á marinha. 
Formarão-se defronte do Carmo, onde principia aquelle transito 

j e encaminhando o passo para S. Bento, andadas quasi oitenta 
braças, vendo-se feridos e mortos das nossas balas, que pelas 
boccas das ruas se lhes empregavão, flzerão alto defronte do 
Trapiche de Luiz da Mota, formados e com as armas nas mãos. 
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7 4 DESASTRE DE FOGO NA ALFâNDEGA E EM PALáCIO. 

Nesta perplexidade aconteceo um desastre, que poderá falicitar 
aos inimigos a victoria ; porque estando o Almoxarife na Casa 
da Alfândega contigua a Palácio repartindo a pólvora, pegou na 
de um cartuxo o fogo de um murrão e saltando a cbamma a 
muitos barriz, passou ao Palácio o incêndio, com ruina notável 
daquella grande machina, e morte de três valorosos Estudantes, 
cuja Companhia o guardava com tal disposição e alento, que na 
sua defensa obrarão aquelles litterarios Soldados como mestres 
8a milícia, sendo discípulos da arte. Ao estrondo, que fez o 
incêndio, destacando briosamente do nosso Exercito com o seu 
Terço o Mestre de Campo Gregorio de Castro de^Moraes, irmão 
do Governador, entrou na Cidade e chegando aquella rua, 
se bateo com os Francezes, impedindo-lhes tomarem o Palácio; 
mas nas portas delle cahio morto de uma baila inimiga. 

7 5 MORTE DO MESTRE DE CAMPO GREGORIO DE CASTRO 

DE MORAES E DO CAPITãO DE CAVALLOS ANTôNIO DE ULTRA. 

Mal logrou aquelle golpe na vida do Mestre de Campo Gregorio 
de Castro o avantejado valor, que a natureza lhe dera, em recom
pensa do que negara a seu irmão ; porém não desanimarão com 
a sua morte os seus Soldados, combatendo com animo intré
pido os contrários. Outra não menos sensível perda tivemos na 
do Capitão de Cavallos Antônio de Ultra, cujo valor conhecido 
fora admirável, se não peccara em temerário, como na presente 
occasião o mostrou; porque vendo destacar do Exercito Francez 
uma manga por um beco, que ha entre o Trapiche do Mota e a 
Igreja da Cruz, disse á sua Tropa, que o seguisse, porque só 
com ella havia de extinguir a todos o Francezes. Entrou pelo 
beco, mas não sendo seguido dos seus Soldados e achando1 

os inimigos perfilados em duas alas por um e outro lado, 
dando-lhe uma carga de mosquetaria, cahio morto de muitas., 
balas. 

7 6 RECOLHE-SE o GENERAL FRANCEZ COM os SEUS SOLDADOS-

AO TRAPICHE. Picava a nossa gente por varias partes a inimiga, 
fazendo-lhe pelas esquinas grandíssimo damno e já lhe faltavão 
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mais de quatrocentos homens mortos ao nosso ferro, a troco 
de só trinta, que havíamos perdido ; vendo-se finalmente o 
General Ducler acommettido de muitos Portuguezes, que de 
novo hião concorrendo ao combate, se recolheo ao Trapiche, 
querendo nelle fazer-se forte com a sua Infanteria, da qual um 
troço de cem homens, por não caberem, ou não atinarem, se 
metteo por uma esquina, onde parecendo já rendidos, forão todos 
mortos pelos nossos, sacrificando a sua vingança aquellas vidas, 
que poderão servir á sua gloria, a não ser naquella occa-
sião tão cego o furor, que lhes fez anteporem o rigor á commi-
seração. 

7 7 8AHB O GOVERNADOR DO CAMPO ONDE AINDA ESTAVA 

PARA A CIDADE. — MANDA CHEGAR BARRIZ DE PóLVORA PARA 

ABRAZAR o TRAPICHE. Até este tempo estava o Governador 
Francisco de Castro de Moraes feito estafermo no campo; mas 
chegando-lhe a noticia de que os Prancezes estavão dentro do 
Trapiche e postos em cerco, entrou com o troço do Exercito na 
Cidade, que achou desoccupada de inimigos, por se haverem 
voluntariamente mettido na clausura do Trapiche do Mota, onde 
mandou o Governador por um Cabo de supposição dizer ao Gene
ral Ducler, que pois não tinha já partido algum, se rendesse a 
arbítrio do vencedor; e vendo Ducler começarem a repicar os-
sinos de todas as Igrejas e Mosteiros em signal de triumpho, 
dizia que era sua a victoria e não queria convir em que fosse 
nossa. Durou nesta porfia e renitencia desde os onze horas da 
manhã até as duas da tarde, o que vendo o Governador, mandou 
ir muitos barriz de pólvora para fazer voare o Trapiche, sem 
embargo da gente Portugueza, que habitava, a troco de se ver 
livre por aquelle meio da Pranceza, que temia. 

7 8 GENEROSA ACçãO DE UM NATURAL DO RIO DE JANEIRO» 

Nesta resolução se virão os maravilhosos effeitos do amor da 
Pátria, superiores ás poderosas forças do sangue, porque um 
natural do Rio de Janeiro, Alferes da Ordenança, que tinha 
muita parte na herança daquelle Trapiche onde estavão actual-
mente sua mãe, irmãs, mulher e filhos, lhe apressava a execu-
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ção do incêndio, querendo ser o primeiro, que lhe ateasse o 
fogo : acção benemérita dos Escriptores Romanos, porque não 
se mostrarão mais constantes Junio Bruto em tirar a vida aos 
filhos e Horacio em matar a irmã pela conservação da Pátria. 
Entendendo o General Francez, que não tardarião muitos as 
chammas, que se dispunhão para abrazarem aquelle seu recepta-
culo, por salvar a vida e a dos seus Soldados, se entregou com 
elles á prizão. 

7 9 PRIZõBS POR ONDE SE DIVIDIRãO OS RENDIDOS. Ao Gene

ral pozerão primeiro no Collegio dos Padres da Companhia; 
depois o passarão para a Fortaleza de S. Sebastião e ultima
mente lhe concederão faculdade para tomar uma casa, onde 
passado algum tempo amanheceo um dia morto, sem se averi
guar por quem, nem o saberem os mesmos Soldados, que o 
guardavão. Os mais Francez forão divididos em prizão pela 
Casa da Moeda, Conventos e Mosteiros, com sentinellas avista; 
depois forão meltidos na cadeia e nos calabouços da Cidade, 
enviando-se a maior parte delles a Bahia de Pernambuco. Ao 
quinto dia, depois de conseguida a nossa victoria, chegarão á 
barra do Rio de Janeiro as náos Francezas do Porto da Guara-
tiba, onde havião desembarcado os inimigos; lançarão de noite 
uns foguetes, que erão as suas senhas, mas não sendo respon
didos, nem franqueado o transito para entrarem no golfo, como 
esperavão, certos da ruina da sua gente, voltarão para França. 

8 0 ERROS DO GENERAL DUCLER. Nesta empreza do Rio de 
Janeiro ganhou o General Ducler o nome de temerário e perdeo 
o de Soldado; porque pouco mais de novecentos homens, ainda 
que escolhidos e veteranos, erão pequeno Exercito, para empre-
hender a invasão de uma Cidade populosa, penetrando muitas 
legoas o interior da terra por caminhos ignorados da sua gente, 
rompendo mattos espessos e marchando sem fôrma militar por 
passos tão estreitos, que de poucos moradores do Paiz poderá 
ser desbaratado e vencido, faltando-lhe na jornada as commo-
didades, que sobravão aos naturaes, como lhe acontecera, a ter 
disposição o Governador Francisco de Castro para lhe mandar 
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cortar o passo e bater naquella espessura, onde se não podia 
valer da sua disciplina, nem do valor dos seus Soldados, sem 
pratica da peleja do Brasil. 

8 1 Não commetteo menor erro depois de entrar na Cidade, 
em se recolher com os seus Soldados ao Trapiche, pondo-se elle 
próprio em cerco, pois daquelle lugar não podia resistir-nos, 
não tendo artifícios, nem canhões, com que se defender e nos 
rechaçar, pois por poucos, que lhe disparássemos, pondo por terra 
aquelle edifício ficarião debaixo das suas ruinas, ou pegando-
lhe o fogo, voarião no seu incêndio ; mas desta cegueira é causa a 
ambição dos homens, a soberda dos Cabos e o desprezo, que 
fazem dos contrários. Socegada já a Cidade, se flzerão nella 
grandiosas festas em acção de graças, que rematarão com uma 
solemne Procissão, levando o Governador em todos estes 
actos os vivas e applausos da victoria, em que não soube ter 
parte. Ç38?$ 

82 TOHNãO os FBANCEZES COM MAIOR PODBB A INVADIR o 

Rio DE JANEIRO. Recebeo com assaz impaciência esta noticia 
a Nação Pranceza, sempre diligente no augmento da sua gran
deza e no despique dos seus aggravos. Sentia menos ver baldado 
o gasto, que abatido o credito e na recuperação de uma e outra 
perda empenhou maiores" cabedaes e forças mais poderosas e 
brevemente poz no mar uma Armada de dezeseis náos de guerra 
e duas de fogo, que conduzião mais de quatro mil homens com 
o General Dugé, o qual hia emendar os erros de Ducler com 
outra não menos temerária empreza, como invadir por mar a 
Praça do Rio de Janeiro, cuja estreita barra, senhoriada de duas 
grandes Fortalezas oppostas e cujo dilatado golfo, defendido de 
muitas pouco inferiores, em lugares opportunos edificadas, 
fazendo inexpugnável aquelle porto, impossibilitavãoo empenho, 

• que a todo o risco da sua Armada e da sua gente pertendia con
seguir, com tão destemida resolução, como imminente perigo. 

8 3 Aviso D'EL-REI NOSSO SENHOR AO GOVERNADOR 

FRANCISCO DE CASTRO. — FROTA QUE ENVIA AO RIO DE 

JANEIRO. Houve em Portugal noticia do apresto e poder desta 
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Armada, e que se publicava navegar ao Rio de Janeiro, onde 
hião os Francezes a recuperar a opinião e os prezos, que tinhão 
deixado naquella Praça, senão era o fim destes Argonautas 
ganhar o Vellocino de Ouro das suas riquezas, que não tinha 
um Dragão, que o guardasse. De tudo informado o Sereníssimo 
Senhor Rei D. João V. fez aviso ao Governador delia e mandou 
brevemente sahir a Frota, que lhe havia de ir aquelle anno, 
dobrando-lhe as náos do comboio, a gente e os petrechos mili
tares, e ordenando que as náos mercantis, que havião de ir em 
sua conserva, fossem as mais possantes e capazes de poderem 
concorrer com forças competentes para o conflicto, em necessi
dade de peleja, e nomeou por Cabo a Gaspar da Costa de Ata-
hyde, que exercia o posto de Mestre de Campo do mar. 

8 4 TALENTO DO CABO DELLA GASPAR DA COSTA DE ATA-

HYDE. — Aviso DOS GüAITACAZES. — ANNO DE 1711. — Era 

Gaspar da Costa mui valeroso e pratico na milícia naval, jsm 
cujo emprego sendo Capitão de Mar e Guerra, tivera occasiões 
arriscadas e venturosas, em que alcançara créditos de Soldado 
e fama de Capitão, benemérito de pôr fim ao curso dos seus 
serviços com melhor fortuna, sendo esta a única occasião, em 
que ella lhe voltou o rosto. Partio de Lisboa a Frota com grande 
presteza e com a mesma chegou ao Rio de Janeiro, levando 
quatro poderosas náos de guerra e bons navios, escolhidos 
Cabos e Soldados, preparações militares para a defensa da 
Praça; e havendo já alguns dias, que se achava nella, foi aviso 
ao Governador Francisco de Castro de Moraes dos Güaitacazes 
(ao Norte do Rio distantes oitenta legoas por costa da Cidade) 
aos vinte do mez de Agosto do anno de mil setecentos e onze, 
que na Bahia Formosa se virão passar muitas velas, tomando o 
rumo para aquella barra. 

8 5 PREPARAçõES DA PRAGA. — METTE-SE GASPAR DA 

COSTA NAS NáOS E TORNA A DESEMBARCAR. — SEGUNDO AVISO 

DE CABO FRIO. Tocou-se a rebate na Praça, alistou-se a gente, 
guarnecerão-se as Fortalezas e se fortificou a marinha. Os 
Paizanos alentados com o próprio valor e com a memória fresca 
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da victoria passada, suppunhão, que a nova expedição de França 
hia a servir ao segundo triumpho do Rio de Janeiro. Bem 
conhecião o que tinhão no seu Governador, mas fiavâo muito 
da disposição, e alento de Gaspar da Costa, o qual se embarcou 
logo, pondo em linha na defensa da praia as quatro náos de 
guerra e as mercantiz de mais força. Porém estando nesta fôrma 
cinco dias, dando por falso o aviso, tornou a desembarcar; facto, 
em que começou a perder o conceito, que se tinha da sua vigi
lância, como depois perdeo o que se formava da sua experiência, 
mostrando-se perplexo no segundo aviso, que de Cabo Frio 
chegou a dez do mez de Setembro do próprio anno, de haverem 
passado dezoito velas, levando o rumo para a Cidade do Rio. 

86 ENTRA A ARMADA INIMIGA COM UMA GBANDE REVOLUçãO 

DO TEMPO. No dia seguinte, que se contavão onze do dito mez, 
com a nova Lua houve tal revolução no tempo, que formando o 
ar densas nevoas, cobrio com ellas os montes da Gavia, do Pão 
de Assucar, a Ilha do Pay, a barra e toda a circumferencia do 
golfo, de tal fôrma, que não podião ver, nem ser vistos da 
Cidade, sem lhes tirarem as nevadas capas as brisas do Sul, 
que então ventava fortemente rijo; e navegando as náos inimigas 
como entre nuvens, quando á uma hora depois do meio dia as 
deixou divisar a cerração, estavão já das Fortalezas da barra 
para dentro. Forão em seguida ordem atravessando a enseada, 
dando uma e outra banda de artilheria as nossas Fortalezas e as 
cinco da tarde ficarão todas surtas na Ponta das Balleas, dis
tante um tiro de peça da Cidade. 

87 MANDA GASPAR DA COSTA SALVAR AS NáOS E LOGO AS 

MANDA QUEIMAR. Devendo Gaspar da Costa de Atahvde met-
ter-se em as nossas náos e pol-as em linha na defensa da 
marinha, como fizera no ensaio do rebate, (em que se houve com 
melhor disciplina, que na occasião do conflicto) as mandou 
marear, para livrar dos inimigos, porém achando mais prompto 
o perigo no baixo no Porto da Praínha e na Ponta da Miseri
córdia, ordenou logo que fossem abrazadas, mandando por-lhes 
,o fogo, em que arderão intempestiva e lastimosamente. Na 
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desordem destas disposições descobrio este Cabo a falta e varie
dade, que já experimentava no entendimento, e crescendo mais 
em tanta desgraça, ficou padecendo esle defeito em todo o-
tempo, que lhe restara de vida. Naquella tarde e nos três 
seguintes dias forão taes os eccos da artilheria das náos inimigas 
e das nossas Fortalezas, que em reciproco estrondo parecia 
arruinar-se o Mundo, causando maior ruido o incêndio da nossa 
casa da pólvora na Fortaleza de Villa-Gagnon, em que acabarão-
desestradamente alguns Capitães alentados e muitos Soldados 
valorosos. 

8 8 ANIMO DOS MORADORES E ALGUMAS ACçõES QUE EMPRE-

HENDEM. — MANDA O GOVERNADOR DESAMPARAR A ILHA DAS 

COBRAS E CRAVARA ARTILHERIA DAQUELLA FORTALEZA. Toda 

este horror não bastou a entibiar o animo ardente dos naturaes-
do Rio de Janeiro, antes lhes servio de estimulo; porque vendo, 
que os Francezes assentavão artilheria no Monte S. Diogo, 
acudio a elle o Capitão Felix Madeira o matando alguns, fez; 
prisioneiros outros. Hindo Bento de Amaral a defender a Forta
leza de 8. João, perdeo a vida, tirando-a a muitos inimigos ; 
porém á fatalidade, a que estava destinada aquella Cidade, supe
rou o valor dos seus moradores, que vendo desanimado a Gaspar 
da Costa e que o Governador Francisco de Castro mandara 
abandonar e cravar a artilheria da Fortaleza da Ilha das Cobras, 
/porto em que ancorão os navios) forão entendendo, que por 
ralta de quem os governasse, era irremediável a sua perdição. 

8 9 TOMãO LOGO OS FRANCEZES A ILHA E DELLA LANçãO-

BOMBAS NA CIDADE. Tendo os Francezes noticia pelas suas-
espias, que estava desamparada a Ilha das Cobras e sem gente, 
que lhes fizesse resistência, a tomarão logo e sendo-lhes oppor. 
tuna, pela visinhança, para bombardearem a Cidade, lhe lança
rão tantos artifícios de fogo, que pegando em Palácio e em 
outras casas, infundirão nos moradores um pânico terror tão 
interno, que na noite do quinto dia da chegada dos inimigos, em 
que o governador e Gaspar da Costa tinhão assentado retirar-se 
com a Infanteria e deixarem a Praça, o fizerão elles sem excepção 
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de idade, estado e sexo, tão confusamente, que a troco de salva
rem as vidas, se metterão pelos bosques, deixando as riquezas, 
que possuião na Cidade, sem lhes deter a fuga uma das mais 
horríveis noites de chuva e tempestade, que se havia visto 
naquella Província, ajudando ao furor natural dos elementos do 
vento e água, excitados pelo tempo, o artificial estrondo do 
elemento do fogo, disposto pelos homens. 

9 0 ENTRãO OS FRANCEZES NA CIDADE E A SAQUEIAO FICANDO 

.SENHORES DELLA. — CAPITULãO DEIXAL-A SEM A DEMOLIREM 

POR SEIS CENTOS E DEZ MIL CRUZADOS. Rendidas já muitas 
Fortalezas aos Francezes, dando-lhes noticia as suas espias, de 
que estava deserta a Cidade, a oecuparão, e fortificando os 
postos, que lhes parecerão mais importantes, se dérão ao roubo, 
achando um despojo mais rico do que imaginarão, porque 
importou muitos milhões o saco; e vendo que não tinhão mais 
que recolher, capitularão com o Governador Francisco de 
Castro, deixarem a Cidade sem a demolirem, por uma grossa 
somma de ouro, que depois veio a ficar em seiscentos e dez mil 
cruzados, os quaes sahirão de todos os moradores e Religiosos, 
conforme os cabedaes de cada um e emquanto se juntava a 
quantia, para a qual se valerão dos cofres, que anticipadamente 
os seus Ministros mandarão pôr em salvo fora da Cidade, se 
detiverão os inimigos nella, abstrahindo-se de obrar mais 
estragos, havendo experimentado nelles a maior ruina o Mosteiro 
de S. Bento, para cujo reparo gastarão depois os seus Monges 
mais de cincoenta mil «cruzados. 

9 1 Aviso QUE FOI A ANTôNIO na ALBUQUERQUE GOVER-, 

NADOR DAS MINAS. Tinha ido aviso no mesmo dia, em que 
entrara a Armada Franceza, a Antônio de Albuquerque Coelho, 
que estava Governando as Minas; juntou logo três mil e tantos 
homens, bem e mal armados, e marchando com elles para o Rio 
de Janeiro, quando chegou soube, que estava ganha e vencida a 
Cidade, e não achando remédio a baralhar a feira, conveio 
nella. Entregue a quantia dos seiscentos e dez mil cruzados aos 
Francezes, sahirão daquella barra a vinte e oito do mez de 

27 
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Outubro, havendo um anno, um mez e oito dias, que forão 
vencidos pelos Portuguezes naquella Cidade, cujos moradores 
desprezando o dominio de Francisco de Castro de Moraes, obri
garão a Antônio de Albuquerque Coelho a encarregar-se do 
Governo até ordem de Sua Magestade, sem haver em Francisco 
de Castro impulso de se conservar no cargo de que o depunhão. 

92 ACÇÃO AGRADECIDA, QUE OBRÃO COM AS CASAS DE AL
GUNS MORADORES. Levarão os inimigos todos os Francezes, que 
no Rio de Janeiro ficarão da primeira expedição, aos quaes se 
tinha dado por prizão a Cidade e se mostrarão tão agradecidos 
ao beneficio, que receberão de alguns moradores, pela caridade, 
que com elles usarão, que informando ao seu General da obriga
ção, em que lhes estavão, forão preservadas as suas casas do 
saco e da ruina, ficando fechadas, assim como os seus donos as 
deixarão, acção digna de louvor e benemérita desta lembrança; 
nem se podia esperar menos da generosidade daquella nação, a 
qual sobrando-lhe tantas prerogativas, não podia faltar a do 
agradecimento, ganhando nesta urbanidade mais riqueza de 
fama, da que poderão adquirir de cabedal no despojo daquellas 
casas. 

9 3 VAE FRANCISCO DE TAVORA POR GOVERNADOR DA 

PROVíNCIA DO RIO DE JANEIRO. — FORMA-SE NO RIO DE JA

NEIRO UMA RELAçãO PARA SENTENCEAREM AOS DELINQüENTES 

NA PERDA DA CIDADE. Com a nova infausta da desgraça do Rio 
de Janeiro, enviou o Sereníssimo Senhor Rei D. João V. por 
Governador daquella província a Francisco de Tavora, que em 
poucos annos de idade tinha muitos de serviços, obrados nas 
guerras próximas em varias partes de Hespanha, ostentando em 
todas o valor hereditário da sua esclarecida e antiquissima 
Família. Levava ordem para prender a Francisco de Castro e a 
outros Cabos, em cuja execução os poz em ásperas prizões. Da 
Bahia mandou passar El-Rei ao Rio de Janeiro a Luiz de Mello 
da Silva, Chanceller da Relação do Estado, que com este cargo 
chegara de Lisboa no anno antecedente e-aos Desembargadores 
Manoel de Azevedo Soares e André Leitão de Mello, que com 
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louvável procedimento •acabavão os seis da sua residência neste 
Tribunal, os quaes com o Ouvidor do Rio de Janeiro, Ministro 
togado e outros dous do mesmo caracter, que forâo crear duas 
Ouvidorias nos Povos das Minas e com o Ouvidor da Provincia 
de S. Vicente, havião de formar uma Relação de sete Ministros 
na Cidade de 8. Sebastião do Rio de Janeiro, para sentenciarem 
os culpados na entrega delia. 

9 4 SENTENçA DO GOVERNADOR E DE ALGUNS CABOS. Jun

tos os Ministros, procedeo o Chanceller em tirar devaça do caso. 
Não faltarão opiniões, que também infamavão de traidor a 
Francisco de Castro, mas não havendo indícios para se lhe for
mar culpa de infidelidade, se lhe provarão faltas de valor e de 
disposição, que forâo causa de não pelejar na defensa da Praça 
e de a desamparar; crime, pelo qual foi sentenceado a degredo, 
e prizão perpetua em uma Fortaleza da índia. Um Mestre de 
Campo seu sobrinho, filho de Gregorio de Castro de Moraes, 
que succedera a seu pae no cargo e não no alento, foi privado do 
posto, com degredo perpetuo. Um Capitão da Fortaleza de 
S. João, que por cobarde a entregara logo aos inimigos, (delido, 
pelo qual andava ausente) enforcado em estatua. Aos outros pre-
zos se concedeu livramento e mostrando, que não concorrerão 
mais que na obediência das ordens do seu Governador, forão 
dados por livres; e com estas sentenças se dissolveo o Tribunal, 
mandado formar naquella Cidade, para castigar os cúmplices na 
sua perda. 

9 5 ANNO DE 1711.— SüCCEDE NO GOVERNO GERAL DO 

BRASIL PEDRO DE VASCONCELLOS E SOUSA. Succedeo a D. 

Lourenço de Almada no Governo Pedro de Vasconcellos e 
Sousa, cujo entendimento e valor não ficarão devedores a gran
deza do seu illustrissimo nascimento e havião desempenhado em 
todos os lances as obrigações, que herdara dos seus famosos 

- antepassados. Tinha nas guerras próximas do Reino obrado 
acções heróicas, occupado grandes postos e se achava exercendo 
o de Mestre de Campo General, do qual foi enviado por Gover
nador e Capitão Geral do Brasil, onde a memória do Conde de 
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Castelmelhor seu avô, que com graiidèíapplausos occupara o 
mesmo lugar, poderá fazer grata a sua pessoa a este Estado, a 
não ser naquelle tempo o horóscopo, que o dominava, contrario 
ao socego dos seus moradores, pois achou Pernambuco hostili
zado pelos naturaes, o Rio de Janeiro tomado pelos Francezes ; 
desgraças, a que se seguio o perigoso accidente da alteração do 
Povo da Bahia. 

9 6 ROUBOS DE PIHATAS NOS MARES DO BRASIL. Experi

mentava a nossa America havia muitos annos grandes insultos e 
roubos de Piratas nos seus mares, tomando vários navios, que 
sahião dos seus portos, ou a elles hião e com maior porfla depois 
que se descobrirão as Minas do Sul. Esperavão os patachos e 
sumacas, que conduzião o ouro a Bahia e a Pernambuco, e as 
embarcações, que das referidas Províncias o levavão para África 
ao resgate dos escravos; (antes que se lhes prohibisse o trans
porte deste gênero para aquella costa) e fazendo repetidas prezas, 
erão as perdas tantas e tão consideráveis, que continuamente se 
achavão pobres muitas pessoas, que com grande trabalho e 
risco das vidas o hião tirar das Minas e o conduzião para as suas 
Pátrias, parecendo irremediável este damno, por não haverem 
nãos de guerra da Coroa Portugueza, que sulcando as ondas de 
uns a outros portos, segurassem o transito as nossas embarca
ções e affugentassem as dos Piratas. 

9 7 RESOLVE E L - R E I NOSSO SENHOR DAR-LHES REMéDIO. 

Sendo presente ao Sereníssimo Senhor Rei D. João V. este sen
sível damno dos seus Vassallos, e conhecendo que o reparo de 
tanto prejuiso requeria um tão custoso, como efflcaz remédio, 
resolveo mandar náos, que guardassem as costas da Bahia, do 
Rio de Janeiro e de Pernambuco, as quaes vagando por estes 
mares, os limpassem de Corsários e segurassem as viagens das 
nossas embarcações, ordenando se reedificassem e aperfeiçoas
sem as Fortalezas de todas as nossas Praças, para a defensa 
dellas e socego dos seus habitadores, que da ambição das 
nações e Piratas podião temer o próprio damno, que os do Rio 
de Janeiro experimentarão na invasão dos Francezes. Era 
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grande a despeza, que se havia de fazer com as náos e com as 
Fortificações, e requeria arbitrasse consignação de effeitos tão 
promptos, quanto era urgente a necessidade. 

9 8 IMPOSIçãO DOS DEZ POR CENTO E MOTIVOS DELLA. Or

denou Sua Magestade, que todas as fazendas, que entrassem 
nas Alfândegas das Províncias do Brasil, pagassem nellas dez 
por cento; imposição, da qual se podia tirar quantia competente 
para o novo gasto, parecendo justo e conveniente, que sendo os 
homens de negocio tão interessados na segurança das suas em
barcações e do ouro, que mandavão buscar pelos seus gêneros 
concorressem para uma despeza, da qual se lhe seguião tantas 
utilidades. Encarregou ao Governador e Capitão Geral Pedro 
de Vasconcellos o estabelecimento desta dizima na Bahia, como 
aos outros Governadores nas mais Províncias. 

9 9 LEVANTAMENTO DO Povo DA BAHIA. Tratava Pedro de 
Vasconcellos de estabelecer este direito na Alfândega da Bahia, 
quando alterada maior parte dos homens de negocio, tendo 
prevenido ao Juiz do Povo, seus Misteres e quantidade de 
plebe, apparecerão juntos na Praça de Palácio, na manhã do 
dia dezenove de Outubro; e mandando o Juiz do Povo tocar in
cessantemente o sino da Cidade, foi concorrendo de varias par
tes tanta gente vil, que em breves instantes se virão cheias a 
Praça e as ruas visinhas a ella. O Governador vendo aquelle 
ajuntamento, pedio uma espada e uma rodella, intentando cas
tigar aquella turba com os seus criados, Offlciaes e Soldados da 
guarda; mas advertido a se não expor a algum desastre, se abs
teve, mandando dizer se recolhessem a suas casas e lhe expu-
zessem a sua pertenção por supplica e não com violência. 

100 INSOLENTES INSTâNCIAS QUE FAZEM AO GOVERNADOR. 

Respondeo o Povo pelo seu Juiz, que era o interprete dos reca
dos e respostas, que alli se juntara, para se não recolhor, sem 
que se derrogasse, ou suspendesse a ordem da nova imposição, 
que não queria aceitar, como também a maioria do preço do sal, 
que se havia accrescentado no anno antecedente, de quatrocentos 
e oitenta a setecentos e vinte reis. Tornou-lhes e Governador 
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por resposta, que devião recorrer com aquelle requerimento a 
Sua Magestade e não a elle, a quem só tocava executar as suas 
Reaes ordens. Enfurecido o Povo, de que era Cabeça (depois do 
seu Juiz) um mercador chamado João de Figueiredo da Costa, 
poralcunha o Maneta, blasonando ameaçava conseguir por força, 
o que pertendia, procedendo na fôrma, que entendesse ; e neste 
tempo sahirão daquelle dissonante conflito de vozes algumas 
palavras immodestas contra a pessoa da Governador Pedro de 
Vasconcellos e Sousa, em quem concorriâo tão relevantes qua
lidades, que ainda separadas do caracter, erão dignas de vene
ração ; porém quando um Povo se arroja cego, até os respeitos 
servem aos estragos. 

1 0 1 ÓDIO QUE TINHA A MANOEL DIAS FILGUEIRA. Tinha 

o Povo grande ódio a Manoel Dias Filgueira, que se achava em 
Lisboa a vários particulares seus, menos aggravantes do que os 
suppunhâo. Era homem de negocio grosso, que de pouca sorte 
tinha chegado a muita fortuna, aborrecido da maior parte dos 
mercadores por orgulhoso e por viver com arrogância e fausto 
impróprio do honesto trato da sua profissão. Trazia o contracto 
do sal e já o accrescentamento do seu preço, como agora a im
posição dos dez por cento, se attribuhia a arbítrio seu, impondo-
lhe, que trabalhava em trazer á Bahia paço da madeira, de que 
vinha por Administrador. Esta apprehensão errada fez aballar 
áp Povo da Praça a sua casa, sita detraz da Igreja de Nossa 
Senhora da Ajuda, não muilo distante de Palácio. 

102 VAE A SUA CASA E FAZ GRANDE ESTRAGO. Pelo grande 
receio, em que sua consorte vivia e o pouco anticipado aviso, 
que lhe fez um confidente, livrou da morte e a sua familia, mas 
não do estrago a sua casa e fazenda; porque ausentando-se e dei
xando as portas fechadas, lhas arrombaram á força de machados 
e sobindo ao alto, lançarão pelas janellas á rua não só as alfaias, 
que lhe serviâo de ornato, muitas e de preço, porém outros 
gêneros de valor, pertencentes ao interesse do seu negocio, pas
sando a destruir e quebrar as portas e janellas daquelle edifício, 
que entre as casas particulares é uma das melhores, que tem a 
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Bahia. Dos armazéns, que lhe flcão por baixo, arrombarão 
varias pipas e barriz, os quaes inundarão as ruas em licores 
importantes. 

103 PASSA A DE MANOEL GOMES LISBOA E OBRA O MESMO. 
Dalli, andado um graude espaço para a parte de 8. Francisco, 
forão a casa de Manoel Gomes Lisboa, que acautelado se tinha 
posto em salvo. Era suspeito ao Povo, por ser intimo amigo de 
Manoel Dias Filgueira e sócio nos seus negócios, posto que pela 
modéstia com que vivia, em muitos cabedaes lograva melhor opi
nião ; mas não lhe valeo o differente conceito, que delle se tinha, 
para deixar de incorrer no estrago do companheiro, por julgarem 
próprios os interesses de ambos. Subirão a sua casa igualmente 
aceada e lhe lançarão das janellas tudo o que acharão de preço 
e estimação, experimentando maior perda no ouro em pó, que 
tinha em dous contadores, pois ao golpe, com que cahirão, se 
espalhou e perdeu pela rua, ficando aquelle metal pizado então 
da plebe vil, que mais o costuma pôr sobre a cabeça. 

1 0 4 CHEGA O ARCEBISPO COM O SANTíSSIMO SACRAMENTO 
EM UMA AMBTILA. Dilatavão-se ainda em causar-lhe mais ruinas, 
quando chegou a Real presença de Deos no Santíssimo Sacra
mento da Eucharistia, que em uma ambula, acompanhado de 
alguns Irmãos e de todos os Conegos e Beneficiados da Sé, lhes 
levara o Arcebispo para os aquietar, admoestando-os e persua-
dindo-os ao socègo e paz. Prostrarão-se todas aquellas creaturas 
ao seu Creador e embainhando as espadas, o adorarão e acom
panharão á Matriz. Porém recolhido, não aproveitando as pater-
naes exhortações do Metropolitano a suspender-lhes o furor, 
tornarão para a Praça, com as armas outra vez nas mãos, em 
demanda da sua pertenção, clamando, que se não tratasse da 
imposição dos dez por cento e que tornasse o sal ao preço de 
quatrocentos e oitenta reis. 

1 0 5 CONCEDE-LHE O CAPITãO GERAL O QUE PEHTENDIAM. 
Havia acudido a Palácio e se achava já com Pedro de Vascon-
cellos D. Lourenço de Almada, e com o seu parecer se concedeo 
quanto o Povo pertendia e de mais um perdão geral do facto, que 
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solicitava, sem excepção de pessoas, entendendo, que sem elle 
não havia obrado nada; mas promettendo-se-lhe tudo, introduzi» 
em Palácio um Advogado, para se fazerem com a sua jurispru
dência os termos em fôrma legal e jurídica, e assignados pelo 
Governador e Capitão Geral, se concluio a matéria pelas seis 
horas da tarde, em que se dissolveo o tumulto, ouvindo-se até 
áquelle ponto o sino da Cidade, tocado incessantemente por um 
troço de plebe, que alli assistia para este effeito. 

1 0 6 DIGNO REPARO EM CREDITO DOS FILHOS DO BRASIL. 

Foi cousa digna de louvor para os filhos do Brasil ver-se, que-
entre tão numerosa gente, quanta concorreo para esta alteração, 
se não achasse pessoa alguma natural deste Estado ingênua, ou 
de honesta condição, salvo alguns Officiaes mecânicos, que das 
suas tendas forão levados pelos amotinados, porque estes forão 
todos filhos do Reino, unindo a si alguns Estrangeiros de varias 
nações, que se achavão na Cidade, sequazes e dependentes dos que 
urdirão o levantamento ; e desta verdade forão sabedores todos 
os Ministros Reaes, que então e depois residirão na Bahia, conhe
cendo, que na obediência dos naturaes do Brasil havia differente 
procedimento daquelle a todas as luzes insolente e detestável. 

107 NOVA ALTERAçãO POR NOVA CAUSA. — SEGUE O Povo» 

A PEDRO DE VASCOKCELLOS ATé A CASA DE D. LOURENçO DE 

ALMADA. Procurou depois aquelle ajuntamento dourar o seu 
erro com uma resolução generosa, mas ainda que honrada, 
não pode deixar de parecer violenta, sendo emprehendida ao 
som do sino da Cidade, com o mesmo tumulto e confusão, com 
as próprias vozes e as espadas nuas, guiado pelo Juiz do Povo-
e pelo cabeça da primeira alteração João de Figueiredo da Costa, 
chamado o Maneta. Juntou-se a mesma gente, que concorreo 
no passado motim, na tarde do segundo de Dezembro do pró
prio anno, quarenta e quatro dias depois do primeiro movimento. 
Entrarão na Praça e sabendo, que o Governador Pedro de Vas-
concellos se não achava em Palácio, o seguirão até a casa, em 
que pousava D. Lourenço de Almada, sita no bairro de 8. Bento, 
fora das portas da Cidade, mas próximas a ella. 
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108 MANDA D. LOURENçO FECHAR AS PORTAS E Só DEIXA 

UM POSTIGO ABERTO. — CLAMA O POVO PELA RESTAURAçãO DO 

RIO DE JANEIRO. Mandou D. Lourenço fechar-lhes as portas, 
deixando só um postigo da loja aberto, por onde podesse entrar 
a pessoa, que o Povo mandasse a representar o que pretendia. 
Clamarão todos pela restauração do Rio de Janeiro e que o 
Governador mandasse logo aprestar as náos de comboio e 
todas as que se achassem no porto capazes da empreza, alistar 
gente e prevenir todas as cousas pertencentes á expedição, em 
que suppunha consistia a liberdade daquella Praça, dominada 
pelos Francezes. Com esta proposta enviou o Povo a Domingos 
da Costa Guimarães, homem são e de bom procedimento, a' 
quem escolheo para mensageiro desta proposição e para Agente 
da empreza na parte, que tocasse ao Povo e com esta represen
tação entrou Domingos da Costa pelo postigo de casa de D. 
Lourenço de Almada, a fatiar a Pedro de Vasconcellos. 

109 REPOSTA DO CAPITãO GERAL PEDRO DE VASCON

CELLOS. Respondeo o Governador, que não havia gente, navios e 
artilheria competentes para combater com dezoito náos de 
guerra triumphantes ; que era necessário maior poder para 
expulsar os inimigos daqualla barra e Cidade, de que estavão já. 
senhores; que não havia dinheiro para a empreza e na contin
gência de se conseguir, se experimentaria o damno certo de não 
voltar naquelle anno a Frota com os effeitos da Bahia, cuja con-
ducção El-Rei muito encommendava, consignando tempo certo 
e determinado para a sua demora; ordem, que se não podia 
alterar por uma acção tão duvidosa, quanto era infallivel o pre
juízo, que da falta do comboio resultaria ás rendas Reaes e aos 
moradores da Bahia, assim no empate, como na damniíicação 
dos seus gêneros. 

110 . REPLICA DO Povo. Replicarão, que emquanto ao 
dinheiro, se achavão em Santa Theresa e no Collegio de Jesus 
grossas quantias de pessoas, que de partes distantes os man
darão guardar naquellas duas Sagradas Religiões para diversos 
fins e que se podião logo tomar as que bastassem, contribuindo 
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depois os moradores da Cidade e seu recôncavo, conforme os 
cabedaes de cada um, á importância desla despeza, da qual 
tomavão os homens de negocio sobre si a maior parte. Que para 
augmentar o numero das náos, se mandassem vir de Pernam
buco as duas de guerra, que lhe tinhão ido na Frota. Que a 
artilheria, que logo se podesse juntar, bastava; e que a gente 
das náos de um e outro comboio, com a que se fizesse na 
Bahia, era numero capaz de combater com os Francezes. 

111 ASSENTA PEDRO DE VASCONCELLOS NA DEMANDA DO 

Povo. Necessariamente assentio Pedro de Vasconcellos, dando 
tempo a que desaffogasse o Povo o vigor, com que pretendia 
uma empreza, nos termos presentes impossível; e como a distri
buição da despeza, que havia de tocar aos moradores, pertencia 
ao Senado da Câmara, (se é que elle podia fazer semelhantes 
imposições sem ordem Real) desfeito com a noite o concurso 
daquelle dia, amanheceo no seguinte em o Senado, convocando 
o Juiz do Povo ao Juiz de Fdra e aos Officiaes, que se achavão 
aquelle anno na Governança, os quaes chamarão ás casas da 
Câmara aos Senadores e homens bons, com cuja assistência 
coslumão por lei e instituto determinar os negócios extraordi
nários. 

112 VAE O Povo L CâMARA E PAZ QUE O SENADO RESOLVA 

A IMPOSIçãO PELOS MORADORES. Juntos, representou o Senado 
ao Povo (entre o qual estavão quasi todos os homens de negocio 
da Bahia) as mesmas difficuldades, que lhe mostrara o Gover
nador e teve a mesma reposta, clamando, que se lançasse o 
termo de resolução do imposto, que se havia de fazer aos mora
dores, porque a empreza era irrevogável. O Senado por obviar 
maior violência, fez o termo, que pedia o Povo, o qual tratou 
logo no que promettião os mercadores, que chegou a um computo 
tão grande, que podia fazer a maior parte da despeza. Domingos 
da Costa Guimarães havia de ser o bolsa ou Thesoureiro 
daquelle recebimento, que se determinava supprir no emquanto 
com o dinheiro depositado nos dous Conventos, como temos 
escripto; porém não chegou a acção a termos de se usar delle. 
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1 1 3 DlFFICULTA-SE A EMPREZA E FINALMENTE SE DESVA
NECE. Tantas diligencias se applicavão as preparações da Armada, 
quantas mais difficuldades na sua expedição se descobrião, 
conhecidas por invencíveis dos mais empenhados na empreza, 
que posto se não desanimavão, hião vendo por experiência o 
grande concurso de causas, que havião para se desvanecer. Nesta 
contingência chegou noticia do Rio de Janeiro, que os Francezes, 
saqueada e vendida a Praça, a deixarão; com que tudo se 
suspendeo, ficando aos autores daquelle valeroso impulso a 
jactancia de o pretenderem executar, sem advertirem, que os 
meios não erão tão honestos, como o empenho e que podião ser 
motivo de que a acção se visse a differente luz, da com que 
poderá ser tomada, como aconteceo. 

1 1 4 PROCEDE-SE NO CASTIGO DOS AMOTINADORES. A seme
lhança, que houve, não na substancia, mas nos accidentes, entre 
o sogundo e o primeiro movimento, veio a equivocar e confundir 
um com outro de tal fôrma, que depois se punirão ambos, sem 
se fazer distinção do vicio a virtude, padecendo culpados e inno-
centes; porque mettendo algum tempo em meio, ordenou o 
Governador e Capitão Geral Pedro de Vasconcellos ao Ouvidor 
Geral do Crime devaçasse daquellas turbulências, o que executou 
com segredo; e ficando culpados muitos, sem embargo da grande 
prevenção e segurança do Governador para os prender, se 
colherão poucos e os mais se ausentarão. 

1 1 5 CASTIGA-SE A DOMINGOS DA COSTA GUIMARãES. — 
E EM LISBOA ABSOLVIDO. DOS prezos foi entre outros sentenciado 
Domingos da Costa Guimarães injustamente; mas recorrendo 
AOS rectissimos Tribunaes de Lisboa, mostrou nelles a sua 
innocencia e não ser culpavel o segundo movimento do Povo, 
mas sim digno de attenção e agradecimento; o que provado 
naquella Corte, o derâo por livre, mandando restituir-lhè a sua 
honra com empregos, que até então não havia alcançado e 
maiores que a condição da sua fortuna. 

116 OUSADIA DO JUIZ DO Povo. Com estas alterações era 
tanta a arrogância do Juiz do Povo, andava tão ufano e procedia 
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tão violento, que pretendia arrogar a si as jurisdicções de todos 
os Tribunaes, impugnando as resoluções, qne não erão conformes 
ao seu arbítrio, com o pretexto de serem prejudiciaes ao Povo, 
que chamava seu, ameaçando novos levantamentos e mandar 
tanger o sino da Cidade, que pelos referidos excessos era já tão-
fatal e temido na Bahia, como a campa de Belilha em Hespanha. 
Queria no Senado da Câmara, contra o estylo antigo, assistir a 
todas as conferências; e sendo tolerado dos Vereadores com 
prudência pelo presente estado do tempo, se estendia a sua 
audácia a impugnar os votos proferidos em matérias políticas, 
incompatíveis á sua intendencia; e noutras queria, que logo alli 
se revogassem os despachos sem nenhum termo judicial, com, 
que só os podia embargar, pedindo delles vista. 

117 MANDA O SENHOB REI D. JOãO V. EXTINGUIR O LUGAR 

DE JDIZ DO POVO. Desta ousadia e da contiança, que para 
commetter insultos tinha o Povo naquelle seu Magistrado, cuja 
sombra e poder entendia, que o segurava de todo o castigo, derfio 
os Ofíiciaes da Câmara conta a Sua Magestade, pedindo-lhe fosse 
servido, para quietação da Bahia, mandar extinguir o lugar de 
Juiz do Povo, com o exemplo da Câmara do Porto, onde por 
semelhantes distúrbios fora extincto; e o Sereníssimo Senhor 
Rei D. João V. ouvindo esta justa supplica, mandou extinguir o 
dito lugar, de que resultou temor nos inquietos e júbilos nos 
fieis e principaes moradores da Bahia. 

118 CUIDADO DO CAPITãO GERAL NA DISCIPLINA DA MILí

CIA. — SUAS DISPOSIçõES EM VARIAS MATéRIAS. Lidava o Capitão 

Geral Pedro de Vasconcellos incessantemente em pôr a Bahia 
em cabal defensa para qualquer accidente, que houvesse de 
acontecer e se podia recear no tempo presente com o exemplo 
do Rio de Janeiro, pela inimizade de França; e merecendo as 
suas disposições serem louvadas, erão mal recebidas, porque ao 
ócio dos moradores parecião estranhos os contínuos exercícios 
militares, que fazia a Infanteria paga e as Ordenanças, 
instruindo-as na pratica moderna das nossas campanhas próxi
mas, pela nova fôrma da peleja de Europa, prevenindo e muni-* 
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cionando as Fortalezas e attendendo a tudo o que podia ser útil, 
ou prejudicial, com grande disciplina e experiência. No tempo 
que lhe sobrava, se applicava aos negócios políticos, resolvendo 
as matérias com acertos e sem demoras, e fazendo que as 
execuções caminhassem tão apressadas, como as ordens; fogo, 
que nascendo de fervoroso zelo, fazia parecer excesso, o que era 
providencia. 

119 PEDE SüCCESSOR NO GOVERNO E SE LHE CONCEDE. 

Por este conceito se achava tão descontente na Bahia, que pedio 
a El-Rei com o maior encarecimento e em satisfação dos seus 
serviços, lhe mandasse süccessor, antes de se acabar o termo do 
seu Governo. Esta supplica fazia, vendo por fatalidade mal 
logradas as disposições do seu entendimento, em verdade grande, 
porém infelizmente activo, porque se lhe attribuia a viveza do 
alento a inquietação do animo, tendo por demasiadas, ou supér
fluas as suas resoluções, posto que vião resplandecer nelle admi
rável talento, summa independência e outras notórias virtudes, 
que podião avultar muito em mais venturoso tempo. Attendendo 
Sua Magestade as suas repetidas supplicas, lhe enviou süccessor 
aos dous annos e oito mezes do seu Governo. 
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SUMMARIO 

Vem por Vice-Rei e Capitão Geral de Mar e Terra do Brasil o Marquez 
de Angeja. Seu grande talento e relevantes empregos. Minas de ouro na 
Jacoabina. Abrem-se segunda vez as Casas da Moeda no Rio de Janeiro 
e na Bahia, para lavrar as de ouro. Recolhimento de mulheres na Cida de 
da Bahia e seu Instituidor. Acçôes do Marquez Vioe-Rei no seu Governo. 
Sucede-lhe nelle o Conde de Vimieiro, com o posto de Governador, e 
Capitão Geral. Presagios na sua Vinda, Padecem por justiça muitos Piratas 
Estrangeiros. Adoece o Conde Governador. Sua morte e Elogio. Acha-se 
no Collegio dos Padres da Companhia de Jesus uma via de successào. 
Tomão posse do Governo o Arcebispo, o Chanceller e o Mestre de Campo 
mais antigo, Vae o Conde de Assumar governar as Minas. Procura 
reduzir a obediência e ordens Reaes os absolutos e poderosos. Antinão . 
estes os Povos. Prizão e castigo dos principeas. Succede aos três Gover
nadores o Vice-Rei e Capitão Geral de Mar e Terra Vasco Fernandes 
César de Menezes. Suas muitas virtudes e grandes experiências. Chega a 
Bahia o Patriarcha de Alexandria.Morte do Arcebispo D. Sebastião Montei
ro da Vide. Seu Elogio. Acçôes do Vice-Rei e os successos do Brasil, 
durante o seu Governo, em que põem fim esta Historia. 

1 GOVERNO DO VICE-REI MARQUEZ DE ANGEJA. Pelas po

pulares borrascas se achava ausente a serenidade publica da 
Bahia, e tornou com a vinda do Vice-Rei D. Pedro Antônio de 
Noronha, Marquez de Angeja, Conselheiro de Estado e Védor 
da Fazenda, cuja grande Casa de Villa Verde (de que até então 
se intitulara Conde) é uma das esclarecidas baronias do seu 
Real appellido. Na sua infância se ajustou a paz com Castella e 
achando-se em juvenil idade sem occasiões na Pátria, em que 
exercer e cultivar o seu natural valor, foi mandado por Vice-Rei 
da índia, para fazer no formidável theatro da Ásia o ingresso aos 
triumphos, que depois alcançou na Europa, como Germânico na 
sua juventude fora enviado a esforçar e endurecer o alento na 
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gnerra do Illyrico, que era a mais áspera, que tinhão os Roma
nos, para discorrer e conseguir victoriaspor todas as Províncias 
do Império. 

2 SUAS ACçõES NO VI-REINADO DA ÍNDIA. Chegou a Gôa,' 

sendo o Vice-Rei de menos annos, que até o tempo do seu 
Governo se assentara naquelle throno. Ordenou as cousas mili
tares e políticas das nossas Praças com disposições superiores • 
as suas experiências e só próprias do seu entendimento, que 
sempre elevado sobre os impossíveis, representados pelas diffi-
culdades, vinha o conseguir as emprezas só com as facilitar. 
Despedio varias Armadas, que alcançarão muitas victorias e 
navegando a visitar as Fortalezas do Norte por mares, que 
continuamente frequentão nãos inimigas, noticiosa da sua 
viagem uma poderosa Esquadra de navios Árabes, que os cur
sava, tremerão todos de sorte que ao estrondo da sua fama, 
lhe fugirão, retirando-se a Rejapor, onde lhe não poderão 
escapar, fazendo-os o Vice-Rei dar á costa e abrazar naquelle 
Porto. 

3 SEUS PROGRESSOS. Levou o curso da victoria muito 
adiante, porque discorrendo por muitos mares e costas, foi 
abrazando em chammas e reduzindo a cinzas innumeraveis 
Povoações antigas, que o tempo e a fortuna havião tirado da 
nossa obediência, as quaes pagarão nos estragos a rebellião ; e 
por não achar já inimigos, que vencer, tornou triumphante a 
Gôa. Naquella Cidade, Cabeça do nosso Império na-Asia, dispoz 
as matérias pertencentes a administração da justiça e a defensa 
do Estado. Recebeo e despedio Embaixadas; e tendo obrado 
muitos compêndios de acertos em poucos annos de Governo, 
o entregou a Antônio Luiz Gonçalves da Câmara Coutinho, 
Almotacé mor do Reino, que o fora succeder com o mesmo posto. 

4 VOLTA A PORTUGAL PELA BAHIA E OCCUPA NA PRóXIMA 

GUERRA RELEVANTES POSTOS. Voltou para Portugal com escala 
pela Bahia, o qual o soube festejar como áquelle, a quem depois 
havia de obedecer. Chegado a Lisboa, logrou o socego da paz, 
que é o fruto do trabalho da guerra; ate que a fizemos a Castella 
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pelas justíssimas causas, que já temos mostrado. Occupou 
relevantes postos com venturosos successos e teve grande parte 
no triumpho, que lográmos na coroada Villa de Madrid, segu
rando a sua campanha com toda a Cavallaria, de que era General, 
para o Marquez das Minas acclamar naquella Corte ao Serenís
simo Senhor Carlos III. por Rei de Hespanha. Do posto de 
General da Cavallaria passou ao do General do Exercito, que 
occupou com o mesmo valor, sobre todos os impérios da fortuna; 
c ultimamente foi enviado por Vice-Rei e Capitão Geral de Mar 
e Terra do Brazil ; sendo o terceiro que com aquelle titulo 
governou este Estado. 

5 ANNO DE 1714. —VEM POR VICE-REI DO BRAZIL E ESTA

BELECE IMPOSIçãO DOS DEZ POR CENTO. Entrou na Bahia em 
Junho do anno de mil e setecentos e quatorze a succeder ao 
Governador e Capitão Geral Pedro de Vasconcellos e Sousa. 
Cornou posse em dia de Santo Antônio, fausto pela celebridade 
de um santo Portuguez seu Patrício, Patrono e do seu nome. 
Dispoz as causas pertencentes ao seu Governo e logo se lhe 
forão convertendo em frutos os abrolhos, que tanto molestarão 
ao seu antecessor. Estabeleceo a imposição dos dez por cento, 
deu fôrma a sua arrecadação, creou os offlciaes para esta dizima, 
distribuio por elles as incumbências, arbitrou-lhes os sallarios; 
e o seu regimen até o tempo presente se observa na Alfândega 
desta Cidade. 

6 SUAS OPERAçõES MILITARES NA BAHIA. Fez continuar as 

obras das Fortalezas e fabricas para defensa da Praça, a cujas 
despezas applicara o Sereníssimo Senhor Rei D. João V. aquelles 
direitos; augmentou a de S. Pedro, levantada em um dos arra
baldes ; ampliou a de S. Marcello, ediflcada no mar e fez dar nova 
fôrma e grandeza a de Nossa Senhora do Monte Camelo, cha
mada do Barbalho, que está adiante dá Fortaleza de Santo 
Antônio Além do Carmo ; e finalmente applicou com fervoroso 
zelo um incessante cuidado a tudo, quanto antevio do serviço 
d'El-Rei e do augmento do Estado, premiando beneméritos e 
fazendo castigar culpados. 
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7 MINAS DE OURO NA JACOABINA. Neste tempo as Minas da 
Jacoabina (dilatada porção de terra da Província da Bahia, pelo 
seu interior continente cento e vinte legoas da Cidade, e pelo 
grande rodeio do caminho quasi na mesma altura) brotarão os 
mais portentosos gráos, que até o presente se tem visto nas 
outras do Brasil. Quatro se trouxerão a Casa da Moeda de 
notáveis fôrmas e tanto pezo, que um importou mais de sete-
centos mil reis, os outros poucos menos e depois um de 
valor de três mil cruzados. Havião alguns annos antes 
dado mostras do finíssimo ouro, que guardavão as veias dos 
seus montes, para o tributarem no Governo do Marquez Vice-
Rei. 

8 DILIGENCIAS QUE HAVIA FEITO O GOVERNADOR E CAPI

TãO GERAL D. JOãO DE LENCASTRO PARA AS DESCOBRIR. Por 

noticia, que destas Minas tivera o Governador Geral D. João de 
Lencastro, mandou ao descubrimento dellas, no anno de mil 
setecentos e um, o Coronel Antônio Alvares Silva e um Religioso 
do Carmo, que por natural de S. Paulo, tinha sufficiente expe
riência daquelle emprego, assistidos de dous Sargentos e dez 
Soldados com as ferramentas e instrumentos necessários para 
esta diligencia, da qual não resultou o effeito, que se esperava 
pelas poucas oitavas de ouro, que se tirarão; e pouco antes da 
vinda do Marquez, concorrendo de varias partes muita gente, 
applicando maiores forças, se forão, e vão lavrando, posto que 
com maior trabalho que as do Sul, porque o ouro da Jacoabina 
quanto mais finos toca os quilates, tanto mais profundo tem o 
nascimento. 

9 ABREM-SE DE NOVO AS CASAS DA MOEDA NO RIO DE 

JANEIRO E NA BAHIA. Com a vinda do Marquez mandou El-Rei 
abrir de novo a Casa da moeda na Bahia, só para as de ouro, 
como alguns annos antes havia mandado laborar segunda vez a 
do Rio de Janeiro, porque a liberal producção deste metal puro 
e de muitos quilates nas abundantes e ricas Minas do Sul, en
chendo estas Províncias, fazia preciso este expediente, com 
o qual se facilita em Portugal e no Brasil a compra de uns 
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gêneros e a remessa de outros, pela grandíssima copia de 
moedas, que se remettem ao Reino e correm por todo o Estado. 
Enviou por Provedor delia a Eugênio Freire de Andrada, que 
tem mostrado zelo no serviço da Sua Magestade. 

10 TORNA A LABORAR NO ANNO DE 1714. Ajudado pelo 
Marquez Vice-Rei o Provedor da Moeda fez, que em pouco tempo 
a Casa principiasse a sua operação, a qual continua com grande 
utilidade das partes e da Fazenda Real, porque não dimittio Sua 
Magestade agora rendas tão importantes á Sua Coroa, quaes 
são as senhoreagens das moedas das suas Casas, (que hão de 
ter muita existência, ou ser perpétuas) posto que as dimitisse 
nas primeiras, que concedeo ao Brasil por limitado, em quanto 
se lavrasse a prata e ouro, que no Estado houvesse, para se 
reduzir a dinheiro. Começou a Casa da Moeda da Bahia a labo
rar segundo vez em quatorze de Novembro do anno de mil sete-
çentos e quatorze, havendo chegado os Officiaes e a fabrica aos 
onze de Junho do mesmo anno. 

11 O ouro se põem na lei de vinte e dous quilates, que tem 
todas as moedas do Reino. Paga-se as partes pelo que toca, por 
ser mais puro e subido, e ter vinte e dous, vinte e três e algum 
vinte e quatro quilates, superior ao de que se lavrarão as moedas 
Provinciaes mais baixo, por ser da Costa de África, e do que se 
colhia em S. Paulo de lavagens, antes que abertas as Minas, o 
dessem mais acendrado e fino, havendo também Sua Magestade 
attenção na maioria do preço, que agora permitte a vantagem das 
arrobas, que os Mineiros accrescentarão ao tributo, que da lavra 
deste metal lhe pavagâo, em que aquelles subditos não contri-
buião com a importância dos quintos, que devem de direito á Real 
Fazenda, interessando elles a maior parte do que pertence ao 
nosso Monarcha nos thesouros, que a natureza poz nesta Região, 
descuberta pelos seus Vassallos e dominada do seu Augusto 
Sceptro. 
12 FÔRMA, PEZO E VALOR DAS NOVAS MOEDAS DE OURO. 

Fazem-se três gêneros de moedas, na fôrma, nas letras e no 
escudo como as Provinciaes, com a novidade de rematarem as 
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pontas da Cruz, que tem de uma parte, com lisonjas, como a 
da Ordem e Cavallaria de Nosso Senhor Jesus Ohristo; porém 
differentes no valor intrínseco e extrinseco, porque (postas todas 
na lei de vinte e dotis quilates) tem a maior de pezo três oitavas, 
com quatro mil e quinhentos reis de valor intrínseco, correndo 
por quatro mil e oitocentos; a meia moeda oitava e meia, que 
importa dous mil duzentos e cincoenta a vale dous mil e quatro
centos ; o quarto peza cincoenta e quatro grãos, que vale mil 

^«ento e vinte e cinco e corre por mil e duzentos, ficando de 
senhoreagem na primeira trezentos reis, na segunda cento e 
cincoento e na terceira setenta e cinco. 

1 3 No Rio de Janeiro são dos mesmos três gêneros as 
moedas e têm os próprios vinte e dous quilates da lei, o mesmo 
pezo, valor intrínseco e extrinseco, fôrma e valor das da Bahia, 
havendo entre ellas sd a differença de terem em cada franco da 
Cruz, as da Bahia um B. e as do Rio um R. Das senhoreagens 
se fazem em uma e outra Casa as despezas das fabricas, se 
pagão os ordenados e sallarios aos Offlciaes, e o remanecente 
que se remette ao Conselho Ultramarino, importa (conforme o 
ouro, que nas duas Casas da Moeda entre um anno por outro) 
grossa somma de dinheiro, e se têm já lavrado nellas um consi
derável numero de milhões. Bmquanto aos Estatutos, se 
governão ambas pelo regimen e norma, que lhes dera o Chan-
celler Superintendente João da Rocha Pitta. 

14 RECOLHIMENTO DE MULHERES HONESTAS. — SUA GRAN

DEZA E ARQUITECTURA. Também se acabou no Governo do 
Marquez Vice-Rei (pelo vigor com que animava a todas as 
operações do Estado, sendo alma das emprezas grandes) a obra 
do Recolhimento das mulheres honestas, edifício insigne pelo 
instituto e pela grandeza, isento da jurisdicção do Ordinário, 
sujeito e contíguo a Casa da Santa Misericórdia, cujo Templo 
lhe serve de Igreja. E' de três sobrados, e em todos tem muitas 
estâncias, cellas, dormitórios e janellas, com dilatadas vistas 
para a terra e sobre o mar, com um Mirante, que o descobre 
muito além da Barra. Por baixo lhe ficão as Officinas grandiosas 
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e tantas, que podem servir a uma numerosa Communidade; 
formando toda esta fabrica uma perspectiva soberba e um corpo 
magestoso, igual ao do maior Mosteiro. 

15 ORDENA EL-REI sã FAçA PARA RECOLHER TAMBéM 

PENCIONISTAS. Quando a Magestade do Sereníssimo Senhor Rei 
D. Pedro II. de saudosa memória concedeo faculdade para se 
fundar este Recolhimento, ordenou, que se fizesse maior e capaz 
de recolher mais mulheres, que as que podia alimentar a renda, 
consignada para a sua sustentação; porque as outras serião 
pencionistas, casadas, ou solteiras, que quizessem pagar o com-
puto annual, que se lhes arbitrasse, o qual se poz em oitenta 
mil reis cada anno; e concluida a obra no de mil setecentos e 
dezeseis, se receberão logo doze mulheres, sendo uma Regente 
e outra Porteira. Em se acabando de pagar a despeza do edifício 
com metade dos juros de oitenta mil cruzados, que tem de patri
mônio o Recolhimento, (de cujo rendimento se foi em muito 
tempo fabricando) ha de recolher e sustentar outras tantas 
mulheres, além das pencionistas. 

16 QUALIDADES DAS RECOLHIDAS. Emquanto ao numero e 
qualidade das Recolhidas, ficou o arbítrio a Mesa da Santa 
Casa, conformando-se com o Compromisso, assentou, que se 
recebessem Donzellas e Christãs velhas, preferindo as filhas dos 
Irmãos; e que estarião no Recolhimento, para delle casarem 
dentro de quatro annos. Não trazem habito, nem trage certo : 
andão honestamente vestidas. Para o governo da Casa se 
mandou buscar a Lisboa copia authentica do regimento das 
Recolhidas daquella Corte, o qual se guarda inviolavelmente. Tem 
já entrado e sahido para casar muitas, e se recebem na mesma 
Igreja da Santa Misericórdia, com approvação e licença do 
Provedor e Irmãos da Mesa, e qnasi todas com os dotes da 
Casa. 

17 JOãO DE MATTOS INSTITUIDOR DO RECOLHIMENTO. — 

SEU GRANDE CABEDAL. Foi o seu Instituitor João de Mattos de 
Aguiar, chamado vulgarmente João de Mattinhos, que de 
humilde e pobre fortuna, chegou a ter cabedal opulento, adqui-
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rido pela sua industria e conservado com a sua parcimônia, 
nimiamente rigorosa no sustento e trato da sua pessoa. Tudo o 
que 'possuia (excepto duas moradas de casas e poucos mais 
curraes de gado) tinha á razão de juro, sendo já tantos os 
cabidos, que nem elle próprio sabia o computo do seu cabedat^ 
mas tratando da cobrança delle a Irmandade da Santa Miseri
córdia, foi recolhendo e segurando mais de um milhão. Consi
gnou o Instituidor oitenta mil cruzados de patrimônio para este 

ftecolhimento. 
18 DISPOSIçõES no SEU TESTAMENTO. Ordenou, que do 

rendimento de certa porção do seu cabedal se dotassem annual-
mente Donzellas, a cem mil reis cada uma, e são já trinta e oito 
cada anno, os que se tem estabelecido daquella consignação. 
Mandou dar quatrocentos mil reis cada anno a outros tantos 
doentes, que sahissem do Hospital, a dez tostões cada um; e 
que as mais rendas do remanecente dos seus bens se puzessenl 
em Missas quotidianas e perpétuas pela sua alma e se lhe esta
belecerão onze mil em cada um anno, de esmola de duzentos 
reis. A' Santa Casa não deixou legado algum; porém como os 
referidos são tanto do instituto da Misericórdia, em os executar 
tem o seu zelo e diligencia muito que merecer, e a sua caridade 
não pouco em que se empregar. 

19 CONTINUA O MARQUEZ VICE-REI NAS SUAS GRANDES 

OPERAçõES. Empenhava-se tanto o Marquez Vice-Rei nas 
disposições do Governo e no augmento do Estado, e com tal 
comprehensão em todas as matérias, que até os succcessos mais 
remotos lhe não pareciâo estranhos, dando-lhes expediente tão 
prompto, como se a todos estivera presente, e proporcionando 
os remédios conforme a necessidade dos males, acudindo com 
incessante cuidado ao serviço de Monarcha, ao bem dos Vas-
sallos e augmento da Monarchia; consonância, de que resultava 
tão admirável harmonia entre a sujeição e o domínio, que se 
não distinguião dos preceitos as obediências. 

2 0 SEU GRANDE CULTO AOS TEMPLOS SAGRADOS. Não lhe 

embaraçavão os negócios militares e políticos a propensão reli-
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giosa e pia, tributando repetidos cultos a todos os Templos da 
Bahia; com o seu voto se compunha o asseio e se continuavão 
as obras delles. Na Sé se flzerão muitas por ordem sua, para 
complemento e perfeição daquella sumptuosa Matriz, e da Casa 
do Cabido, onde lhe pozerão os Capitulares um retrato em 
agradecimento deste beneficio do empenho, com que informara 
a seu favor no justo requerimento da maioria das suas congruas, 
que a instância do Marquez Vice-Rei e do Arcebispo Metropoli
tano, lhes concedeo a Real generosidade do nosso Augusto 
Monarcha, mandando accrescental-as também aos Beneficiados. 

2 1 NÁos QUE o MARQUEZ VICE-REI FAZ FABRICAR. Achou 
o MarqueztVice-Rei principiada na Ribeira a náo de invocação 
Padre Eterno e a fez acabar e lançar ao mar; e logo outra no 
estalleiro, chamada Nossa Senhora da Palma e S. Pedro, que 
com a mesma brevidade e perfeição se acabou; depois mandou 
principiar outra, a que deo por nome Madre de Deos e S. Fran
cisco : a todas concorreo com intelligencia, cuidado e assistência 
pessoal, indo repetidas vezes a ellas, dando documentos aos 
Mestres e applicando aos Officiaes. 

2 2 VISITA o MARQUEZ AS FORçAS DO RECôNCAVO E ACABA 

o SEU GOVERNO. Sahio a veras forças e estâncias do recôncavo, 
levando comsigo Engenheiros e Mestres para as fortificar, e 
dispondo tudo o preciso para a firmeza daquelles postos. Em 
todos os lugares foi recebido e tratado com apparato magnífico 
e com as maiores expressões de verdadeiro affecto, devendo 
nestes applausos o Marquez Vice-Rei o amor a sua fortuna e a 
sua grandeza. Depois de quatro annos e dous mezes de excellen-
tissimo governo, o entregou ao seu successor, deixando eternas 
memórias e saudades no Brasil. 

2 3 ANNO DE 1718. — VEM POR GOVERNADOR E CAPITãO 

GERAL DO ESTADO o CONDE DO VIMIEIRO. AO Marquez Vice-

Rei succedeo, com o posto de Governador, Capitão Geral D. 
Sancho de Faro, Conde do Vimieiro, no anno de mil setecentos 
e dezoito. Na sua vinda se observarão por annuncios alguns 
acontecimentos, que não sendo mysterios, parecerão prodígios, 



440 AMERICA PORTUGUEZA 

porque fôrma a contingência successos, que sende meramente 
acasos, o tempo e a occasião as fazem parecer presagios. E ' 
dogma Catholico e político não temer agouros, nem os desprezar, 
posto que os Heróes fazem tão pouco caso delles, que as appa-
rencias infaustas interpretão a venturosos fins. 

2 4 DESPREZO QUE OS MAIOBES HEROES FIZERAO DOS AGOU

ROS. Cahindo Scipião em terra ao desembarcar em Catthago, 
disse, que África já lhe não podia escapar, pois a tinha entre os I 
seus braços. Vendo o Gran Capitão Gonçalo Fernandes de • 
Cordova arder a bagagem do seu Exercito de um incêndio casual, 
ao dar a batalha da Cherinola, clamou, que erão anticipadas 
luminárias da victoria, que havia de alcançar; e outro General, 
occupado de visível tremor fatídico ao entrar em um combate, 
rompeo dizendo, que tremião as carnes do aperto, em que as 
havia de pôr o coração. Attribuindo estes Capitães a felizes aus
pícios da sua gloria, aquelles mesmos signaes, de que se podião 
inferir casos adversos. 

2 5 SUCCESSOS, QUE SE INTERPRETARãO EM MãOS ANNUNCIOS 

DO GOVERNO DO CONDE. Chegada uma Esquadra de navios de 
Lisboa, com a noticia de que ficava para partir o Conde ao 
Governo da Bahia, se divulgou nella ter fallecido na viagem, com 
tanta asseveração e taes circumstancias, que se contava o dia e ' 
mez do seu transito, sem se saber de que Or&culo falso esta voz 
sahira, por mais diligencias, que o Marquez Vice-Rei, para cas
tigar ao autor delia fizera. No mar, seguindo a Capitania do 
Conde um poderoso baixei, que devia ser Corsário, lhe botou 
bandeira de morte com uma caveira; e quando a nossa gente o 
esperava para o combater, se retirou, como senão viera a outro 
effeito mais, que a mostrar lhe aquelle signal. Outro lhe passou 
muitos dias depois pela proa, com tal silencio e tão fúnebre, que 
se lhe não vio gente, nem outra vela solta mais, que a mezena, 
sem fazer demonstração alguma festiva, ou contraria á nossa 
náo. 

2 6 Entregue do Governo, poucos dias depois d'aquelle que 
tomara posse, se ateou por um desastre o fogo em umas grandes 
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moradas de casas na rua direita, que sahe da praça para a Mise
ricórdia e crescendo o incêndio, durou desde as dez horas da 
noite até ás oito da manhã, com tal consternação da Cidade e 
dos visinhos daquella rua, que todos se puzerão em salvo e as 
Recolhidas, cujo domicilio ficava mais fronteiro ás Ohammas, 
sahirão confusa e apressadamente para as casa do Consistorio 
da Santa Misericórdia, em quanto durou o estrago das abra-
zadas casas. 
* ^ 7 TALENTO E VIRTUDES DO CONDE GOVERNADOR. — 

EXECUçõES QUE SE FAZEM NOS PIRATAS HEREGES. Porém o 

Conde de Vimieiro nas disposições do Governo, e no exercício 
das virtudes com repetidos acertos desvanecia o temor, que 
semelhantes signaes costumão infundir nos ânimos culpavel-
mente imprudentes,ou supersticiosos. Era religioso e Soldado; 
procedia em tudo mui ajustado a estas duas propensões, sendo 
o empenho, com que se applicavaa tanto emprego, maior que as 
suas forças, pela pouca saúde, que possuía, difarçando-a o 
agrado, que a todos mostrava. Porém não deixou de ser funesto 
o seu Governo, pelo espectaculo horrível da justiça, que se fez 
na Bahia aos Estrangeiros Piratas, porque ainda que a lei seja 
santa, no castigo dos ladrões acontece quasi sempre, que as 

I próprias execuções, de que se colhem exemplos, trazem Jastima^ 
«e o serem louváveis, as não livra de tristes. 

2 8 VEM REMETTIDOS DO RIO DE JANEIRO éN NUMERO DE 

QUARENTA E OITO. — FOGEM TREZE DA FORTALEZA DE S. ANTô

NIO ALéM DO CARMO. Vierão remettidos do Rio de Janeiro 
com a devaça dos insultos e roubos, que tinhão feito desde a 
parte do Norte á do Sul, por muitas Costas daquella Província; 
e naufragando o seu navio nas praias de Macahé, entre alguns, 
que sahirão mortos, forão os outros prezos pelos Paizanos. Erão 
estes quarenta e oito, de Nações diversas e vários scismas; 
algum tempo depois da sua chegada á Bahia, estando em prizão 
na Fortaleza de Santo Antônio além do Carmo, fugirão treze no 
silencio da noite, botando-se por uma corda, desde um lanço da 
muralha e nunca se poderão achar, sem embargo das muitas 
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diligencias, que pela Cidade e pelo recôncavo se fizerão para os 
prender. Presumio-se, por se achar falta no porto uma lancha, 
que descendo á praia, a tomarão e escaparão por mar. 

29 SENTKNCEIãO-SE L MORTE OS TRINTA E CIN CO DOS QUAES 

LIVRãO TRES. Os trinta e cinco que ficarão, forão passados 
para a enchovia e a Relação lhes mandou fazer os autos sum-
marios e os condemnou á morte de forca, a qual padecerão em 
tim dia vinte e dous, e cinco em outro ; livrando delia tres, por 

ínãs terem prova legal e cinco por menores, sendo estes o&>* 
. sentenciados por toda a vida para as galés de Lisboa e remetti-
Uos áquella Corte com os treslados das culpas, sentenças e 
devaça. 

3 0 MISERICóRDIA E PROVIDENCIA ALTíSSIMA DE DEOS 

COM AS SUAS ALMAS. Effeito foi da altíssima Providencia, e 
da secreta predestinação o meio decretado áquellas almas para 
o fim da sua salvação, sahindo da cegueira da heresia á luz da 
verdadeira Fé ; porque lida a sentença de morte aos condemna-
dos, concorrendo os Padres da Companhia de Jesus, outros de 

t varias Ordens e alguns Clérigos do Habito de S. Pedro, e entre 
elles a primeira Dignidade da Sé o Reverendo Deão Sebastião 
do Valle Pontes, a cathequizal-os e reduzil-os á nossa Religião 
Catholica. Romana, a receberão aquelles Hereges com tanta-
uniformidade e tal contentamento, que detestando os seus scis-
mas e abjurando os seus erros, protestavão ser a sua reducção 
independende de toda a esperança da vida temporal, porque s6 
buscavão a eterna pelo beneficio da nossa Religião, desejando já 
morrerem nella, para alcançarem o perdão das suas culpas. 

3 1 MORREM CONSTANTES E CONTENTES NA NOSSA VER

DADEIRA RELIGIãO CATHOLICA E ROMANA. Com esta alegria 

e constância, assistidos sempre de todos os Padres, que tomarão 
a empreza da sua reducção, e elles incessantemente instruídos 
e allumiados na doutrina Catholica, nos mysterios da nossa 
Santíssima Fé, e nos Sacramentos da nossa Igreja Romana, 
tomando com grande contrição o da santa penitencia e rece
bendo com toda a reverencia o Sacrosanto da Eücharistia, 
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forão ao patibulo e contentes receberão « morte, fazendo 
venturoso o supplicio e dando firmes esperanças da sua salvação 
aos circumstantes, que louvavão incessantemente naquelle 
tremendo acto os incomprehensiveis juizos de Deos e a sua 
infinita misericórdia. 

32 ADOECE O CONDE DO VIMIERO E MORRE EM POUCOS 

DIAS DE ENFERMIDADE. — ANNO DE 1719. OonÜEUava O 
seu Governo o Conde do Vimeiro, quando adoeceo de uma leve 
queixa, tanto mais activa, quanto simulada; condição dos males, I 
que quando se reconcentrão, não parecem o que são e não fazem -
os ameaços, senão mui próximos aos estragos. Em mui poucos 
dias se declarou mortal o achaque, e conhecendo o Conde 
visinha a morte, se dispoz para ella com todos os actos de 
Catholico, que exercera na vida, empregada em muitas virtudes. 
Falleceo aos treze de Outubro do anno de mil setecentos e deze
nove, havendo governado o Brasil um anno, um mez e vinte e 
três dias. Fez seu testamento e se mandou enterrar na Igreja 
dos Religiosos Capuchos de Nossa Senhora da Piedade, em 
cujo Cruzeiro jaz sepultado, onde D. João Mascarenhas, de pre- * 
sente morador na Bahia, com animo próprio do seu esclarecido 
sangue, lhe mandou pôr uma bem lavrada campa. 

3 3 ELOGIO DO CONDE DO VIMIEIRO. Foi o Conde do 

Vimieiro de origem Real, descendente por baronia da Augus-
tissima Casa de Bragança. Servio nas guerras do Reino com 
valor próprio do seu alto nascimento e teve postos competentes 
aos seus grandes serviços. Foi Védor da Casa da Sereníssima 
Senhora Rainha D. Maria Anna de Áustria, e Conde por mercê 
do Sereníssimo Senhor Rei D. João V. Exerceo os Governos da 
Praça de Mazagão e das Armas do Minho ; e ultimamente veio 
por Governador e Capitão Geral do Estado do Brasil, onde as 
suas disposições tiverão mais de zelo, que de fortuna e mostra
rão mais cuidado, que liberdade ; porque a qualidade do clima, 
ou do Governo o fazia proceder nas matérias com tanta indiffe-
rença, que a sua attenção e prudência erão julgadas por falta de 
resolução, ou de experiência, reconhecendo-se na sua pessoa um 
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animo pio e muitas virtudes, que o faziâo digno de veneração. 
3 4 VIA DE SUCCESSAO PARA O GOVERNO. — ACHâO-SE 

, NOMEADOS o ARCEBISPO, O CHANCELLER E O MESTRE DE CAMPO 

MAIS ANTIGO. Achava-se uma antiga via de successao no Collegio 
jflos Padres da Companhia de Jesus, em Alvará do Sereníssimo 
Senhor Rei D. Pedro II. de saudosa memória; e assim que o 
Conde Governador espirou, foi o Secretario do Estado Gonçalo 

I Ravasco Cavalcanti e Albuquerque a abril-a, concorrendo 
naquelle acto muitas pessoas dignas de assistir a elle, em pre
sença dos Prelados daquella sagrada Religião, que a tinhão em 

-deposito. Aberta, se acharão nomeados para succeder no Gover
no em semelhante caso o Arcebispo do Brasil o Chanceller da 
Relação e o Mestre de Campo mais antigo da Praça. 

3 5 Era Arcebispo Metropolitano D. Sebastião Monteiro da 
Vide, Mestre de Campo mais antigo João de Araújo de Azevedo, 
e servia de Chanceller, na ausência de Luiz de Mello da Silva, 
o Ouvidor Geral do Crime-Caetano de Brito de Figueiredo, 
havendo-lhe ja precedido por suas antigüidades três Ministros 
nesta substituição. João de Araújo de Azevedo, independente de 
todas os occupações, de que podem resultar interesses, se escu
sava de aceitar a do Governo, propondo se devia averiguar a 
antigüidade entre elle e o Mestre de Campo João dos Santos 
Ala, que a não pertendia, ainda que tivera em Portugal posto 
superior ao de Capitão de Cavallos, que João de Araújo exercia, 
quando fora provido no de Mestre de Campo; porém cedendo a 
sua repugnância a razão pela prioridade da sua patente, houve 
de aceitar. 

3 6 TOMAM POSSE DO GOVERNO EM PALáCIO. Tomarão 
os três Governadores posse do Governo em Palácio, com assis
tência do Senado da Câmara, dos Ministros, da Nobreza e dos 
Cabos maiores da milícia, no dia seguinte ao do fallecimento do 
Conde do Vimieiro. Neste acto, lido o alvará d'El-Rei, pergun
tou em voz alta o Arcebispo, se havia pessoa, que tivesse 
duvida áquella eleição? Ceremonia mais civil e judicial, que 
política, em acção tão séria entre Vassallos, que tanto 
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sabem venerar as resoluções dos seus Monarchas e não têm 
mais vontade, que a observância das suas ordens Reaes. 

3 7 PASSA EUGêNIO FREIRE A FUNDAR AS CASAS DOS QUIN

TAS NAS MINAS. Forão os três companheiros conformando as dis
posições para os acertos, que se esperavão dos seus talentos e con^ 
sistião na sua união ; e com esta conformidade governarão 
louvavelínente um anno, um mez e nove dias. No principio do 
seu Governo passou da Bahia as Minas, por ordem Real, o Pro-1 
vedor da Casa da Moeda Eugênio Freire de Andrada, a fundar 
as dos Quintos naquellas Villas. 

3 8 ESTá NAQUELLE GOVERNO O CONDE DE ASSUMAH. 

Tinha as rédeas do Governo geral das Minas, desde o anno de 
mil setecentos e dezesete, D. Pedro de Almeida, Conde de 
Assumar, de illustrissima Casa e Família, fecunda em Heróes 
famosos, que alcançarão esclarecida fama pelo amor da Pátria e 
pela fidelidade aos Monarchas Portuguezes ; virtudes, que exer
cerão não só na Lusitânia, porém em todas as mais dilatadas 
porções da Monarchia. Com o exemplo dos-seus ascendentes, e 
com o e'ntendimento próprio e outras admiráveis prerogativas, 
de que liberalmente o dotara a natureza, foi o Conde moderando 
os humores, que mal compleicionados nos corpos daquelles 
Povos, trazião descompostos todos os seus membros. 

3 9 Era a sua maior enfermidade o pertenderem uma vida 
tão livre, ou uma sujeição tão quartada, que quasi os eximia da 
precisa lei de subditos, encaminhando o seu procedimento ao 
prejuízo dos direitos d'El-Rei no ouro, que tiravão das Minas, e 
a desobediência das suas Reaes ordens, em que faltavão a natu
ral obrigação de Vassallos. 

4 0 LEVA O CONDE ORDEM PARA SE ESTABELECEREM NAS 

MINAS A CASAS DOS QUINTOS. Levara o Conde Governador 
ordem, para se erigirem nas partes mais convenientes daquel-
las Villas Casas de fundição, em que se pagassem os Quintos, 
que de direito devião do ouro, que tiravão. Juntou o Governa
dor na sua presença os principaes Mineiros e pessoas dos Povos, 
e propondo-lhes a resolução Real, a receberão por termos, que 
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assignarão ; mas arrependidos, tratarão de os revogar com um 
motim, que se principiou em ViUa Rica, juntando-se mais de 
dous mil homens armados. 

4 1 AMOTINãO-SE OS POVOS E OBRãO DESATINOS. — PRO

POSTA QUE ENVIãO AO GOVERNADOR. Derão na meia noite do 
dia de vinte e oito de Junho do anno de mil setecentos e vinte, 
na casa do Ouvidor Geral daquella Comarca Martinho Vieira; e 
não estando nella, lhe destruirão tudo o que lhe acharão, em odio 
das citações, que como Ministro mandava fazer a pessoas pode
rosas, as quaes tomão em caso de honra usar-se com elles ter
mos judiciaes; e logo clamarão os cabeças, que se não proce
desse em edificar Casas de fundição; e mandarão esta proposta 
ao Governador, pedindo-lhe com o despacho delia o perdão do 
facto. 

4 2 EDITAL QüE MANDA FIXAR o CONDE. Não differio em 

quatro dias o Conde Governador a proposição dos moradores de 
Villa Rica, por indagar o animo das outras Villas; mas achando, 
que estavão todas conformes na mesma resolução e vendo que 
necessariamente as Casas se havião de dilatar, porque Eugênio 
Freire se não agradara das que achara principiadas, mandou 
publicar um Edital, em que declarava, que as Casas da fundi-! 
ção não terião effeito, senão daquelle dia a um anno, no de mil 
setecentos e vinte um, por ser preciso, que El-Rei resolvesse 
alguns embaraços, que se offerecião na matéria. Entendeo-se, 
que com esta reposta, que o Conde lhes enviou, cessaria aquelle 
ajuntamento ; porém com ella se irritarão mais os seus cabe
ças, persuadindo ao Povo caminhasse para a Villa de Nossa 
Senhora do Carmo, onde estava o Conde e alli chegou aquella 
turba insolente e armada. 

4 3 SOCEGO E GENEROSIDADE DO SEU ANIMO. Achava-se o 

Conde com as Companhias de Dragões tão socegado, como se 
lhe não passara pela imaginação temor algum, sendo muito 
para recear o arrojamento de uma multidão cega e costumada a 
perpetrar insultos; e porque lhe não contaminassem aos mora
dores da Villa do Carmo e das outras, que estavão pendentes do 
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successo, attendendo a que entre os leaes e rebeldes se poderia 
excitar uma guerra civil, prejudicial a todos, conceáeo o perdão, 
e o mais, que pertendião na proposta, appellando para o benefi
cio do tempo, até que elle offerecesse occasião de estabelecer o 
que de presente não podia conseguir. 

4 4 INSOLENCIAS DOS AMOTINADOS. Aquelles ânimos orgu-'" 
lhosos, feros e inimigos do socego, se demorarão alli dezeseis 
dias, com "o pretexto de novas duvidas, que se lhes offerecião, 
sendo o fim rebellar aos moradores da Villa do Carmo com 
muitos projectos, que lhes fazião; e não o podendo conseguir,^ 
obrarão taes desordens, que se vio em termos aquelle Paiz def
uma grande mina havendo-se o Conde com prudência superior 
aos seus poucos annos e com dissimulação tão util ao serviço 
Real, como conveniente á resolução, que intentava tomar contra 
os culpados. 

4 5 AUTORES DAS ALTERAçõES. Erão os principaes Autores 
daquella rebellião Paschoal da Silva Guimarães, Manoel Mos-
queira da Rosa, seu Filho Pr. Vicente Boto, Fr. Antônio de 
Monte Alverne, João Ferreira Diniz e outros. O Conde os 
deixou tornar para Villa Rica, aonde mandou marchar com 
cautela uma Companhia de Dragões a prendel-os, com tão feliz 
successo, que forão colhidos todos em uma noite e levados a 
Villa do Carmo. Na seguinte noite os parciaes dos prezos, com 
os seus escravos armados, flzerão outro motim em Villa Rica, 
pertendendo unir todos os seus moradores; mas não podendo 
conseguil-o, por haverem desamparado as casas, temendo 
aquelle Povo concorrer a novos insultos, lhas arruinarão e rou
barão os rebeldes, ameaçando-os, que se no dia seguinte não 
estivessem juntos, para ir tirar os prezos á Villa do Carmo, 
matarião a todos e porião fogo á Villa. 

4 6 RESOLUçãO DO CONDE GOVERNADOR. — CASTIGO DO 

MAIS ESCANDALOSO CúMPLICE E TERROR DOS OUTROS. Tinha já 

convocado o Conde Governador muita gente fiel e armada, que 
remetteo áquella Villa, a por freio a estas novas desordens ; e 
logo para exemplo e horror forão abrazadas as casas de Pas-
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choal da Silv* e dos seus sequazes; porém estavão estes tão 
Henazes, que'sahindo ao campo da Cachoeira, reunirão gente 
para o tirarem da prizão no caminho, sabendo, que ia com I 
outros cúmplices remettido ao Rio de Janeiro. Desta resolução 
e recluta era Capitão um Pilippe dos Santos, que nestas altera
ções havia obrado os maiores escândalos; mas sendo prezo, lhe 
mandou o Conde fazer summario e confessando todos os seus 
delictos, foi mandado arrastar e esquartejar. Esta ikecução foi 
a remora, que parou o curso aos rebeldes, ficando atemorizados 
e menos orgulhosos, proseguindo com termos differentes na 
supplica, a qual remetterão ao Reino, accrescentando mais arro
bas de ouro ao tributo, que pagavão ao nosso Monarcha, de 
cuja resolução ficarão pendentes todas as cousas, pertencentes 
a contribuição daquelles Povos e ás casas dos Quintos. 

4 7 PRIZãO DE SEBASTIãO DA VEIGA CABRAL. Quando o 

Conde dispoz as referidas prizões, mandou prender primeiro a 
Sebastião da Veiga Cabral por indícios, que houverão, de ter 
secreta correspondência com os rebeldes ; e posto que o Conde 

. Governador não procederia nesta resolução sem aquelle exame, 
P&teireza e independência, com que se havia em todas as 

suas resoluções, não é de presumir, que um Vassallo, como 
Sebastião da Veiga, de tão bom nascimento, com tantos emprê^i 
gos e tão claro entendimento, concorresse para acções contrarias 
a quantas elle havia obrado no serviço d'El-Rei, na defensa e 
amor da Pátria, tendo occupado pelo seu valor e pela sua fideli
dade postos grandes ; salvo se para esta calumnia concorreo a 
desgraça, que o acompanhou em muitas das suas emprezas, 
ainda que sempre com credito do seu talento ; porém como a sua 
causa pende em Juizo, a sentença, que tiver, poderá determi
nar o duvidoso conceito, em que por este motivo está o seu 
procedimento. 

4 8 VAE REMETTIDO PREZO PARA LISBOA . Do Rio de Janeiro, 

aonde se remetterão todos os preços, foi Sebastião da Veiga 
Cabral enviado para a Bahia, e esteve recluso na Fortaleza de 
Santo Antônio Além do Carmo, até embarcar para Liboa. O 
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Conde de Àssumar foi continuando 6 Governo das Minas com 
menores obstáculos, mas com próprias fadigas, por serem 
aquelles Povos compostos de tanta variedade de gênios, quantas 
são as Províncias e Conquistas de Portugal e da nossa America, 
de onde concorrem para aquellas partes, e dão muito que mere- * 
cer ao Governador, que as chega a socegar, como o Conde, pois 
cia quietação daquelles moradores fez todos os interesses, que 
poderá adquirir para a sua Casa, e não ser o maior brazão 
delia as acções heróicas e o Real serviço dos nossos Augustos 
Monarchas. 

4 9 ANNO DE 1720. — GOVERNO DE VICE-REI VASCO FER-Jí 

NANDES CéSAR DE MENEZES. AOS três Governadores succedeo, 
em vinte e três de Novembro de mil setecentos e vinte, por 
Vice-Rei e Capitão Geral do mar e terra do Brasil, Vasco Fer
nandes César de Menezes, Alho de Luiz César de Menezes 
e sobrindo de D. João de Lencastro, ambos Governadores e 
Capitães Geraes deste Estado, o qual deveo ás suas acertadas 
disposições grandes augmentos e felicidades. A não trazer o 
Vice-Rei no seu próprio talento relevante e nas suas graves expe- , 
riencias, abonados os acertos admiráveis do seu feliz Governo, 
se lhe attribuirão communicados nas veias pelo sangue, que 
tem dos dous referidos Generaes, dignos exemplares de acções 
heróicas. Porém estas não só traz como por vinculo, ou exemplo, 
mas são nelle natureza e todas precisas, desempenhar as obri
gações do seu elevado nascimento. 

5 0 SEU MILITAR ESFORçO. — E' MANDADO POR VICE-REI 

DA ÍNDIA. Havia obrado feitos gêneros nas guerras próximas do 
Reino, concorrido nas emprezas mais árduas e nos mais arris
cados conflictos, caprichando fazer dos postos mais inferiores 
escalões para os maiores, e querendo serem todos apadrinhado 
só do seu notório merecimento, sem dependência da sua grande 
qualidade. Com este militar rigor occupou cargos relevantes ; e 
sendo necessário dar ao Estado da índia um Capitão, em quem 
concorressem as muitas prerogativas, que se achão juntas na 
sua pessoa, foi enviado por Vice-Rei e Capitão Geral de mar e 
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terra daquelle gnfcdissimíf e bellicoso Império, que havendo já 
visto nas valorosas acções dos Heroes Portuguezes resascitados 
os Scipiões e Pompeos Romanos, nelle chegou a venerar ao 
primeiro César. 
• 5 1 CHEGA A GôA CABEçA DAQUELLE ESTADO. Chegou a 

Gôa, e tal vigor infundio o seu alento nos Soldados do Estado da 
índia, que se começarão a seguir gloriosos successos. Despedi» 
muitas Cafilas e Armadas; e foi cousa digna de admiração, que 
não achando em Gôa navios para tantas expedições, a sua fortuna 
e disposição os attrahisse de vários portos do Estado, com pessoas 
de valor e distincção, que voluntariamente ião servir as suas 

s"«mprezas, convocadas da sua fama, que sempre voava diante da 
sua pessoa. 

5 8 SOCEGA E COMPõE AS DISSENSõES QUE ACHOU NAQUELLE 

ESTADO. — DESTERRA AS BAILHADEIRAS. — REMEDEIA O 

DAMNO DA MOEDA E A SUA EXTRACçAO. Achou em dissensões 
aos Religiosos de S. Francisco com o seu Commissario Geral; e 
deo o meio mais opportuno ao socego daquellas controvérsias. 

'Compoz as da Junta do Commercio com o Mercadores de Dio 
sobre o pagamento em marfim, que se costuma pagar em 
Moçambique pelas roupas e drogas, que toma naquella Praça 
aos que a ella as conduzem. Fez socegar as inquietações de Dio, 
causadas pelo Ouvidor Geral daquella Praça, a cuja instância 

t$nba obrado o Governador delia, contra o Collegio dos Padres 
da Companhia, aonde se recolherão os Gentios, escândalos que 
passavão a sacrilégios. Evitou o notório damno, que as almas e 

'«s fazendas causavão as Bailhadeiras em Gôa; e por um publico 
bando as mandou sahir daquella Cidade e das Ilhas próximas, 
com pena de morte as que não obedecessem, ou,depois de terem 
sahido, voltassem. Achando a índia exhausta da moeda de prata 
e ouro nacional, mandou cunhar a que havia e lavrar de novo 
outra, accrescentando-lhes o valor extrinseco, porque os merca
dores as não podessem extrahir para os Reinos visinhos, onde 
por interesses particulares ião todos os annos muitos milhões, 
em prejuízo publico e attenuação do Estado; resolução, que 
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algumas vezes em semelhantes faltas se praticara em Gôa. 
5 3 FAZ GUERRA AO REI DO CANARá. —*PEDE PAZES 

AQUELLE BáRBARO. Estava o Rei do Canará desde o anno 
antecedente alterado contra nós pela preza, que fizemos em um 
navio seu, por conduzir cavallos e em despique da sua injúst&V 
queixa ordenou por publico bando, com pena de morte, que em 
nenhum dos seus portos se vendesse aos Portuguezes arroz, ao 
qual muito tempo antes havia levantado o preço ; e não aprovei
tando a diligencia, que o Vice-Rei fez com aquelle Bárbaro por 
carta, para que não innovasse nada sobre a conducção deste 
mantimento, determinou obrigal-o com as armas e expedindo 
uma valorosa Armada, lhas introduzio por todo o seu Domínio, 
com tal valor e fortuna, que pelo transito de trinta leguats 
de costa daquelle Reino, lhe fez abrazar setenta embarcações, 
muitas Fortalezas, Pagodes, edifícios, incendiando innumeraveis 
herdades e Aldêas dos seus subditos, a cujo estrago e aos 
clamores dos seus Povos pedio pazes ao Vice-Rei. 

5 4 CONCEDE-LHAS O VICE-REI COM BRANDES VANTAGENS 

NOSSAS. — PEDE SUCCESSOR. Concedeo-lhas com grandes van
tagens nossas, obrigando-se de novo o Rei do Canará a pagar as 
pareas, como feudatario do Estado, em cuja obediência já o seu 

' animo vacillava; e começamos a colher a fruto daquella sujeição, 
que ia parecendo estéril. Com este exemplo temendo seme
lhantes hostilidades e o grande valor, disposição e fortuna do 
Vice-Rei, os Príncipes visinhos e feudatarios sollicitavão a 
nossa amizade, ratificando as suas pazes e contribuindo pontual
mente com os seus antigos tributos e commercios. Não forão os 
annos do seu Vi-Reinado os que o nosso Império da Ásia dese^ * 
java, para lograr mais tempo continuadas as felicidades, porque' 
sendo contrario aquelle clima ao achaque antigo, que padecia, 
aggravando-se-lhe, pedio a El-Rei lhe mandasse successor. . 

5 5 ENTREGA o GOVERNO. Sua Magestade attendendo igual
mente a importância da vida de tão grande Vassallo e a necessi
dade, que do seu talento tinha a índia, lhe ordenou, que no caso 
que não podesse residir mais tempo nella e fosse preciso á sua 
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saúde voltar para o Reino, entregasse o Governo ao Arcebispo 
Primaz. Assim o fez o Vice-Rei, depois de o exercer mais de 
quatro annos, com geral applauso, grande credito das nossas 
armas, deixando o nome Portuguez novamente impresso nas 
altenções, e respeitos de todos os Reis da Ásia e alcançando dos 
inimigos em repetidas occasiões grandes victorias. 

5 6 COM ALGUMA SAúDE QUE COBROU NA PáTRIA O ENVIA 

AO BRASIL. Voltou para Portugal, e cobrando no pátrio 
clima alguma saúde, para a empregar na defensa do Reino, o 
achou sem guerras pelas pazes, que no anno de mil setecentos e 

?* quinze se ajustarão com a Coroa de Castella, em grande credito 
das nossas armas e gloria do nosso Monarcha, o qual vendo já o 
Vice-Rei em estado de exercer tão admirável talento em novos 
empregos do seu Real serviço, o enviou a governar o Brasil com 
o mesmo cargo; e foi o quarto dos que nelle lograrão este titulo. 
Chegado á Bahia, se vio de todo livre do seu antigo achaque, 
attribuindo á benegnidade dos nossos ares, a extinção da sua 
queixa. 

5 7 GRANDE DISPOSIçãO DO VICE-REI NO GOVERNO DO E S 

TADO. Soube o Vice-Rei pagar ao Brasil com muitas vantagens 
o beneficio, que recebera na sua saúde particular com a publica, 
que communicou a todo o Estado, pelo vigilante desvelo, com 
que se emprega no seu augmento, pois aos males de que enferma, 
não só lhe receita os remédios de presente ; mas também lhe 
faz prevenir os preservativos, que podem ser-lhe precisos para 

H o futuro, porque a sua vista perspicaz não se restringue a 
círculos breves, porém dilatando-se aos Horisontes mais dis-
tantes, vê os damnos próximos e penetra os que podem sobrevir; 

* porque estão em equilíbrio no seu talento o serviço Real e o 
I _.bem commum; e prevendo os successos, dispondo as emprezas 

com acerto e agrado, tudo consegue com felicidade e amor. 
5 8 ANNO DE 1721. — REVOLUçãO DO TEMPO COM TROVõES, 

E RELâMPAGOS, Vio-se na Bahia por revolução do tempo, ou 
' p o r aviso da Providencia altíssima, em a noite seguinte ao dia 

do glorioso Patriarcha S. José, dezenove de Março do anno d& I 

WÁ'' 
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mil setecentos e vinte e um, das dez para as onze horas, um 
espectaculo horroroso; porque entre uma chuva miúda e um 
vento rijo, começarão a fuzilar relâmpagos e a soar trovões, em 
fôrma, que principiando moderados, forão crescendo a tal 
estrondo, qual nunca fizerão na Bahia, lançando raios, a que a 
misericórdia de Deos tirou as forças para não causarem ruinas 
pelo que se conheceo, que vinhão mais a trazer avisos, que a 
fazer estragos. Um partio uma pedra da varanda-da Ordem 
Terceira de Nossa Senhora do Monte do Carmo, outro tocou 
levemente na janella de um Ministro, alguns cahirão nos arre
dores da Cidade e pelas ruas delia, sem offenderem o edifícios. 

5 9 VISTOS COM MAIOR HORROR DAS PARTES FRONTEIRAS A 

CIDADE. — Este luzente horror de raios e trovões se vio melhor 
das praias oppostas á marinha e de algumas lanchas de pesca
dores, as quaes colheo a noite junto á barra, parecendo, que 
descião do ar os raios, como foguetes sobre a terra e sobre o 
mar, na Cidade e na sua enseada; e foi prodígio, que estando 
muitas embarcações no porto, grandes e pequenas, não offen-
dessem a nenhuma e só deixassem signaes de fogo no mastro 
de um navio. Era a confusão dos moradores tanto maior, quanto» 
mais entendião, que piedoso o Ceo, lhes bradava com aquellas 
línguas de fogo e pelas vozes daquelles trovões accusando-os das 
culpas e persuadindo-os ao arrependimento. 

6 0 CAHEM ALGUMAS CASAS NA RUA DA PREGUIçA. NO 

confuso dia, que succedeo aquella tremenda noite, se forão. 
arruinando para a parte, que chamão a Preguiça, algumas 
poucas casas; porém com pendor tio moderado, que a sua queda 
não pareceo precipício, porque movendo-se em passo tardo, e ás 
luzes do Sol, tiverão lugar os seus moradores e os daquella 
visinhança, para se porem em salvo, de sorte, que quando ellas 
chegarão a cahir, já não acharão a quem offender. Fica eminente 
ao mar e a dilatada rua da Preguiça, outra, que das portas da 
Cidade vae para a Parochia da Conceição, estava aberta havia í 
muitos annos, desde o tempo, em que se accrescentara em mais 
fabricas o pezo a plataforma do Castello, com que não podia a 
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eminência em que fora edificada e gemendo com a carga, havia 
feito uma brecha, que atravessava aquella rua, a qual lhe corre 
por baixo, pelo lado, que o Castello tem para a parte do Norte. 

61 CAUSA DA SUA RUíNA. — FIRME CONCERTO QUE SE FAZ 

Á RUA E NOVA FARRICA DAS CASAS. Arruinada desde então a 
rua, ainda que existente com os reparos, que naquelle tempo se 

f lhe fizerâo, como não forão competentes a perserval-a da com-
moção, que causou o estrondo dos trovões, abrindo de novo 
maior brecha, aballou o monte sobre que está lançada e o fez 
ir despedindo algumas porções de terra sobre quatro moradas 

•Àe casas, que se lhe encostavão, até as derribar. Acudio logo o 
Vice-Rei com o Senado da Câmara, levando o Mestre de Campo 
Engenheiro muitos Mestres, e Officiaes Pedreiros, e fazendo 
concertar a rua, se lhe puzerão fundamentos tão firmes, que 
existe segura; e animando logo o Vice-Rei aos donos das 
moradas a tornál-as a levantar, o flzerão em breve tempo com 
tal grandeza, que havendo sido de tijollo, as fabricarão de pedra 
e vierão a dever aquellas casas á sua ruina o beneficio, que as 

6 fabricas de Roma ao seu incêndio; porque sendo até então de 
íM> vádobes, se flzerão logo de mármores. 

6 3 OUTRO ACCIDENTB NO RECôNCAVO. Outro espectaculo 
também de maior espanto, que ruina (posto que não deixou de 
Causar alguma) virão no dia antecedente ao da Ascensão os 

*r moradores de Santo Amaro, (lugar maritimo do recôncavo da 
,1 Bahia, algumas legoas distante da Cidade) por haver sahido da 

lüSiSe e lançado fora do seu natural leito as grossas correntes o 
caudaloso rio Sergiassú, o qual nascendo nos campos da 
Cachoeira e recolhendo em si com vários giros os rios Taoâ, 

. Pitanga, Orurupi, Pirauma e outros mais ao menos abundantes, 
se mette no Subaé, também copiosissimo e encorporados, vão 
buscar o mar no porto daquella Povoação, onde se encontrão 
com o Sergimerim, igualmente opulento. 

6 3 ENTRA o RIO SERGIASSú PELA POVOAçãO DE SANTO 

AMARO. Com as incessantes chuvas de três successivos dias, 
cresceo de fôrma o rio Sergiassú, e os que o acompanhão, que 
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inundarão o referido lugar; mas em tempo tâo oppurtuno, por 
ser de dia, que se poderão salvar os visinhos e os que se não 
puzerão logo em cobro nos lugares elevados, forão recolhidos 
com prevenção das canoas, que do porto entrarão a navegar 
pelas ruas. As casas de sobrado ficarão até meia altura inun
dadas. As térreas quasi até os telhados e nestas se perderão 
alguns gêneros, que não tiverão aonde os sobir e salvar; também 
se perderão algumas caixas de assucar no Trapiche, que ha 
naquelle porto, em que se recolhem as dos Engenhos do matto, 
para dalli se embarcarem para a Cidade; porém não perdeo a 
vida neste dilúvio pessoa alguma, que foi especial favor de 
Deos. 

6 4 DEMONSTRAçõES PIAS NA BAHIA. Grande consternação 
flzerão estes signaes do Ceo nos ânimos dos moradores da 
Bahia, entendendo serem vozes, que lhes clamavão a. emenda 
dos peccados e os Missionários e Parochos sabendo aproveitar 
a opporlunidade da occasião, flzerão repetidas missões, conti
nuas praticas e devotas Procissões por toda a Cidade e seus arra
baldes, com numerosa copia de penitentes. Puzerâo-se Vias- i 
Sacras em todas as Parochias, correndo-se freqüentemente; 
exercícios, que ainda hoje se continuâo, de sorte, que de Ninive 
peccadora, se vio a Bahia Ninive arrependida. A todas estas 
opperações dava alentos a piedade do Vice-Rei com o louvor e 
apreço que dellas fazia, sendo a modéstia e perfeição Catholica.., 
da sua vida o maior exemplo. 

6 6 SECCA GERAL EM TODO O BRASIL. Com brados seme* 

lhantes aos que experimentou nesta occasião a Bahia, costuma 
Deos bater ás portas dos corações humanos, para gloria sua 
« bem das suas creaturas, regulando-nos os castigos pela sua 
misericórdia, e não pela medida das nossas culpas e abrindo-nos 
sempre caminhos para o remédio, por meio do arrependimento 
dos instrumentos, que nos põem em reparo dos nossos damnos. 
Tal foi a Providencia com que permittio, que neste tempo, em 
que pelo curso dos successivos annos ne mil setecentos e vinte 
e dous, e mil setecentos e vinte e três, padecerão todas as Pro-
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vincias do Brasil uma geral e rigorosa seca, tivesse o Governo 
do Estado JLjfice-Rei, cuja piedade, zelo e disposição forão og 
reparo desta calamidade. 

66 EFFEITOS QUE FAZ NA FALTA DOS MANTIMENTOS. Abra» 

zava o Sol com excessivo ardor a toda a nossa America, secando 
as águas, estragando os frutos, esterilizando as lavouras e 
matando os gados, de fôrma, que além da falta de todos os vive-
res, era maior a da farinha da mandioca, que é o pão commum 
dos moradores deste Estado, chegando por esta causa o preço 
delia nas Províncias de Pernambuco e do Rio de Janeiro a três 
mil e duzentos e quatro mil reis o alqueire. A carne, da qual 
havia a mesma esterilidade, a mil e seiscentos e dous mil reis. 
Os visinhos das Províncias do Ceara do Rio Grande se ausen
tarão das Praças e forão habitar as margens dos rios, por não 
acabarem ao rigor da sede. 

67 MODERADOS NA BAHIA PELAS DISPOSIçõES DO VICE-

REI. Na Bahia foi tão moderada esta geral necessidade, pela 
activa disposição do Vice-Rei, que a ella veio a dever o Brasil o 
reparo das calamidades do tempo, Assistia com o Senado da 
Câmara ao beneficio das fontes, fazendo com fortuna tornarem 

• a lançar as naturaes correntes, repercutidas não só dos calores, 
mas também de outros accidentes. Mandou a Villas de Marago-
gipe, Cayrú, Boypeba, Camamu e Rio das Contas desfazer as 
Roças, isto é, reduzir as raizes da mandioca a farinha, animando 

"aos lavradores a fazer novas plantas para o tempo vindouro, 
escrevendo a todos os Officiaes de Justiça e milícia dellas lhas 
fizessem continuar e freqüentar a sua conducção para a Bahia, 

6 8 VARIAS DILIGENCIAS QUE OBRA NESTA CONSTERNAçãO. 

'̂ p-ara este eífeito enviou grossas sommas de dinheiro por Ofn«}' 
ciaes de distincção, assim para a farinha, que se costuma dar á 
Infanleria do Presidio, como para a que era precisa á necessi
dade do Povo e das grandes fabricas dos Engenhos e fazendas, 
cujas plantas de mandioca, que costumão ter para as suas 
famílias e escravos, havia esterilizado a seca. Mandou próprio* 
aos Sertões, com ordens aos Capitães mores e Justiça daquelles 
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districtos, para fazerem vir os gados, persuadindo aos donos 
<Jos curraes e aos que tem cuidado delles, a trazerem as boiadas 
a todo o risco e com grande trabalho, o qual suavizas^iv oi. 
termos com que o Vice-Rei os obrigava, que ainda sendo pre
ceitos, parecião favores. 

6 9 AÇODE A OUTRAS PROVÍNCIAS DO ESTADO COM MANTI-

MENTOS. A benefícios do seu zelo não experimentou a Bahia 
falta notável, porque posto que em algumas occasiões careceo de ' 
alguns gêneros, em outras os teve de sobra, consistindo no caW* 
dado do Vice-Rei a conservação dos moradores ricos e o remédio '• 
dos pobres, porque ajustou com os que conduzem as farinhas á 
ribeira desta Cidade um preço inalterável, de tal racionalidade, 
que veio a ser conveniente a todos, porque com elle não houve 
nos poderosos demasiada despeza, nem nos que o não são, 
muito prejuízo. Tal foi a resulta das diligencias de quem com 
tanto cuidado e tão felizmente nos governa, que não só fez, que 
a Bahia não sentisse necessidade, mas também acudio com copia 
de mantimentos ás outras Províncias, que com freqüentes rogos 
dos seus Governadores lhos pedião, enviando para os conduzi
rem muitas embarcações, as quaes lhes forão abundantemente 
providas. 

70 ANNO DE 1722. — CHE&A o PATRIARCHA DE ALEXAN

DRIA AO BRASIL VINDO DA ÁSIA. No anno de mil setecentos e 

vinte e dous Chegou ao Brasfl, voltando da Ásia, Monsenhor 
Carlos Ambrosio Mezzabarba, Patriacha de Alexandria, natural 
de Pavia, Cidade da Imsubria no Estado de Milão, Achava-se 
em Itália com o Governo temporal da Sabina, hoje província do 
patrimônio da Igreja e antigamente Reino contendor de Roma. 
Daquelle emprego foi chamado pelo Summo Pontífice Cle
mente XI. "que lhe deu a Dignidade Patriachal e o enviou no anno 
de mil setecentos e dezenove á China, transportado por Lisboa, 
com despeza considerável do Sereníssimo Senhor Rei D. João V. 
própria da sua natural e augusta generosidade. 

7 1 MOTIVO QUE O LEVOU á CHINA. Passou o Patriarcha 
á China sobre algumas cousas indifferentes, que o Monarcha 
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daquelle grandíssimo Império pedia se lhe permittissem, para, 
receber a nossa Religião Catholica, como já havia consentido, 
que a professassem nos seus Domínios todos os seus .subdito, 
que a quizessem abraçar; indulto, de que (com louvor daquelle 
Príncipe, em prova da sua piedade) tem resultado a reducçâo de 
grande copia de Gentilissimo á verdadeira Fé, pelo ineançavel 
trabalho e fervoroso zelo dos Religiosos da Companhia de Jesus, 
os quaes conseguirão a dilatada Ghristandade, que hoje se vê 
naquellas vastíssimas Províncias, com Templos, votos, baptis-
mos e todos os Sacramentos da Igreja, freqüentados continua
mente das ovelhas trazidas de novo ao rebanho do Universal 
Pastor. 

72 VIAGEM QUE HAVIA FEITO O CARDEAL DE TODRNON. 

Havia o mesmo Pontífice alguns annos antes enviado o Patriar-
cha, depois Cardeal de Tournon, ao Império da China, a indagar 
de mais perto o animo com que o Imperador estava e as circums-
tancias dos pontos, que propunha ; porém a condição do Car
deal, imprópria para tratar a matéria por meios suaves, (como 
parecia conveniente naquelle principio) foi causa de que ambos 
se desgostassem e sahisae o Cardeal da Corte do Imperador, 
sem concluir cousa alguma. Voltando para Europa, foi embar
car-se em a nossa Cidade de Macáo, aonde antes de partir, faleceo, 
e com a noticia da sua morte mandou Sua Santidade segunda 

;èíuiiciatura pelo Patriarcha. 
7 3 AGRADO E TRATAMENTO DO IMPERADOR DA CHINA AO 

PATRIARCHA. Chegado este á China, foi festejado pelo Impera
dor com magnífica reverencia e trato amoroso, dando-lhe das 
suas Reas roupas para se reparar do frio, (rigoroso naquelle 
Paiz pela Estação do Inverno.) Nos lugares o preferia ao em
baixador de Moscovia e aos de outros Príncipes, que então se 
achavâo naquella Corte ; e sendo o Patriarcha instado pelo Im
perador sobre a permissão, que pertendia, lhe respondeo não 
levara poder para determinar cousa alguma na matéria, offere-
cendo-se (segundo dizem as nossas noticias da índia) a propor 
em Roma o causa com tal distinção e clareza, que desvanecesse , 
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as sombras, que naquella Sagrada Cúria tinhão causado as suas ^ 
proposições. 

7 4 VOLTANDO CHEGA AO RIO DE JANEIRO.— INCêNDIO DA 

NáO DE MACáO. Voltando com dádivas gêneros do Imperador 
para si e para o Pontífice, se embarcou em um navio de Macáo, 
o qual aportou ao Rio de Janeiro, onde o General Ayres de Sal
danha de Albuquerque recebeo e festejou ao Patfiarcha com 
todas as demonstrações de reverências e grandeza. A poucos 
dias da sua chegada aquelle porto, por um accidente casual, 
pegando fogo em o navio, que o trouxera, ardeo ltstimosamente, 
servindo ás chammas em ricas e varias matérias, muitos milhões 
dos homens de negocio de Portugal, que tiverão considerável 
perda neste custoso incêndio. Coma era já partida para Lisboa 
a Frota do Rio, o enviou o General em a náo de guarda costa 
daquella Província, que a tempo de se embarcar na Frota da 
Bahia, que se achava em termos de partir. 

7 5 PASSA O PATHIACHA á BAHIA DE ONDE EMBARCA PARA 

PORTUGAL. Na Bahia foi tratado pelo Vice-Rei com os maiores 
obséquios e as mais ostenlosas mostras de respeitos e de amor. 
Aposentou-se na casa do Reverendo Chantre João Calmon, uma 
das mais sumptuosas e bem paramentadas da Cidade. Nella 
deu Ordens com permissão, que lhe concedo o Arcebispo, para 
conferir este Sacramento a muitos ordenandos, aos quaes pela 
sua enfermidade o não podia dar; e sendo o Patriarcha compri-
mentado de toda a nobreza, das pessoas de distincção e de cargos, 
assim Ecclesiasticos, como seculares, se embarcou na nossa 
Frota daquelle anno, levando-o a bordo o Vice-Rei, o qual lhe 
offertou em nome de Sua Magestade uma salva e pucaro de ouro, 
de muito preço e primoroso feitio. 

7 6 ENFERMIDADE E MORTE DO ARCEBISPO METROPOLITANO 

DO BRASIL. Nove dias depois da vinda de Monsenhor Patriar
cha, falleceo na Bahia o Arcebispo Metropolitano Dom Sebas
tião Monteiro da Vide, havendo vinte, que lutava com a morte em 
uma dilatada enfermidade, que o conduzio aos últimos períodos 
da vida com vagarosos passos; mas com termos de fdrma repe-
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tidos, que passando de uns a outros accidentes, em cada quaf 
delles seguravão todos os Médicos, que espirava ; porém aqnella 
vide, endurecida no trabalho da Vinha do Senhor, sendo tão 
antigáyestava ainda tão constante, que não podendo a morte 
cortal-a de um golpe, lhe foi continuando muitos, até que de todo 
a troncou aos sete de Setembro do anno de mil setecentos e 
Vinte e dous, havendo mais de vinte, que exercia a jurisdicção 

Metropolitana. 
7 7 As PBOFISSõES QUE TEVE. Em uma idade mui larga 

havia tentado varias fortunas. Foi Religioso da Companhia de 
Jesus, e deixando aquella Sagrada Milícia, assentou praça de 
Soldado nas guerras da restauração do Reino e nellas exerceo o 
posto de Capitão de Infanteria. Deste emprego passou a estudar 
Cânones na Universidade de Coimbra, de onde nesta Faculdade 
sahio insigne Letrado; e tomando o estado Sacertodal, teve 
occupações nos Auditórios e Tribunaes Ecclesiasticos da Corte, 
dignas de seu grande talento. Foi Prior de Santa Marinha, 
Vigário Geral do Arcebispado de Lisboa e pela promoção do 
Arcebispo D. João Franco de Oliveira ao Bispado de Miranda, 
sendo escolhido para Metropolitano do Brasil, Chegou á Bahia 
no anno de mil setecentos e dous. 

78 SED ELOGIO. Cora grande zelo do bem das almas e do 
culto Catholico, se empregou em todas as matérias pertencentes 
a obrigação de Prelado; e querendo, como vigilante Pastor, ver 
as ovelhas mais remotas, as foi buscar com incomparavel tra
balho pelo interior dos Sertões, até á ultima baliza da sua dila
tada jurisdicção. Voltando desta missão, se occupou em varias 
fabricas ; edificou o seu Palácio Archiepiscopal, sumptuosa-
mente erecto e acabado ; mandou fabricar o novo Templo ma
gnífico da Irmandade de S. Pedro, com casa e Hospital para os 
Clérigos, em que se competem a grandeza e a piedade. 

79 Accrescentou a Igreja da Madre de Deos no recôncavo 
da Cidade, adornando-a de curiosas e ricas peças. Fez Consti
tuições próprias para este Arcebispado, que se governava pelas 
de Lisboa; e finalmente por morte eo Conde de Vimieiro, gover-
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nou o Estado no concurso de mais companheiros ; sendo este o 
•emprego, em que menos luzio o seu talento, pois parecera digno 
de o exercer, se o não exercera. Está sepultado na Capella 
mor da sua Metropoli, potém vivo nas memórias das suas 
•ovelhas, em continuas saudades. 

80 CARTA DO VICE-REI AO CABIDO. Como nas Sedes 
Vacantes, ficando o Governo Ecclesiastico em commum aos 
Reverendos Capitulares das Dioceses, costuma a ambição, ou 
vaidade introduzir mudanças e novidades, das quaes (com 
observação geral) vem a ser os prejuízos ainda maiores, que os 
escândalos; attento as estas desordens o vigilante cuidado do 
Vice-Rei, sempre sollicito em obviar os damnos, que podem 
acontecer, escreveo uma exemplar carta ao Illustrissimo Cabido 
da Bahia, no primeiro Capitulo em que se juntou depois de se
pultado o Metropolitano, offerecendo-lhe o poder Real, com que 
se achava, para fazer, que as suas disposições fossem mais segu
ramente obedecidas. 

8 1 CONSELHOS EXEMPLARES QüE NELLA LHE Dá. — CON

FORMIDADE DO CABIDO. — SEU PROCEDIMENTO NA SEDE VA

CANTE. Nella lhe insinuava o grande credito, que alcançaria, se 
«onservando-se em louvável união, não alterasse a fdrma do 
governo, praticado pelo Arcebispo, nem dispuzesse dos cargos 
e officios por elle conferidos, pois estavão tão dignamente em
pregados. Que a demonstração, em que os Cabidos podem dar 
a conhecer, que tem mais vivas as memórias dos seus Prelados, 
•é seguirem o seu exemplo; e que o não se apartarem das suas 
máximas, era a maior expressão das suas saudades. Os Reve
rendos Capitulares, que tinhão o mesmo animo, a que o Vice-
Rei os estimulava, rendidamente lhe agradecerão o favor, que 

. lhes offerecia e o conselho que lhes dava, gloriando-se de que a 
conformidade com que estavão na mesma resolução, fosse por 
elle previnida e pela sua vontade regulada; e assim vão proce
dendo até o presente na Sede Vacante, com grande louvor e 
geral aceitação. 

82 CARTA DO VICE-REI AO SENADO DA CâMARA COM DOCU-
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MENTOS. — PERTENCENTES AO BEM PUBLICO. Todas as causas 
de que procedem os males da Bahia conheeeo tão fundamental
mente o Vioe-Rei, que applicando os remédio» a proporção dos 
achaques, vem a conseguir a saúde do corpo político desta 
Republica. Entendeo, que os atravessadores dos viveres (espon
jas da substancia dos Povos) erão prejudiciaes, como infinitos 
nesta Cidade, e se devião evitar por todos os meios ; e apontando 
a fôrma de os extinguir, escreveo ao Senado da Gamara uma 
carta, que contém os melhores antídotos contra aquelle veneno 
e os avisos mais sólidos para a administração da governança e 
bem commum, sendo um compêndio de admiráveis apophthe-
gmas e aforismos iraefragaveis, tão venerados como seguidos dos 
Senadores daquelle presente anno e de todos os Repúblicos da 
Bahia. 

8 3 Novo GOVERNO EM S. PAULO SEPARADO DO GOVERNO 

DAS MINAS. — VAI POR GENERAL RODRIGO CéSAR DE 

MENEZES. Havia já no anno de mil setecentos e dez a Magestade 
Augusta do Senhor Rei D. João V. com a singular providencia, 
com que governa a sua vastíssima Monarchia, separado o Paiz 
das Minas da obediência do Rio Janeiro ; e vendo, que tão po
pulosas Povoações, em riqueza e numero de gente, ainda care-
cião de maior divisão, foi servido, no de mil setecentos e vinte e 
um, crear novo Governo, distincto na região de S. Paulo, con
decorando a sua antiga Villa com os previlegios e titulo de 
Cidade do mesmo nome; beneficio tão grato, como util-aos na-
turaes, que sendo contrários aos outros novos Povos por natu
reza, estimarão ver-se também separados por jurisdicção. Man
dou por Governador a Rodrigo César de Menezes, irmão do 
Vice-Rei no sangue e nas virtudes, e do posto de Brigadeiro da 
Corte, passou a exercer o de General naquella grande porção do 
Sul, independente dos outros Governadores e sd sujeito ao Ca
pitão Geral do Brasil. 

8 4 E' RECEBIDO COM MUITO APPLAUSO EM S. PAULO. — 

SUAS ACçõES. Foi recebido em S. Paulo com as maiores 
expressões de amor e obediência, porque vendo-se aquella região 
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sublimada a nova dignidade e com próprio Governador, depuze-
rão os seus habitadores a natural inconstância e fereza, em 
reconhecimento da honra que recebião, e do beneficio que espe-
ravão na mudança de uma vida inquieta, ao socego de uma 
suave sujeição. Compoz o General Rodrigo César de Menezes 
as differenças antigas entre algumas Famílias particulares, de 
que havião resultado por muitas vezes damnos públicos. Cessa- . 
rão as parcialidades e com louvável união attendem a recompen
sar em obediências as repugnancias, que em outro tempo mos- • 

tirarão a jurisdicção das Leis; liberdade causada não só da dis
tancia, ou influencia do Clima, mas da falta de Governador. 

8 5 LOURENçO E JOãO LEME DA SILVA REGTJLOS. Esta 

• acertada resolução dos moradores daquella Província não com-
prehendeo a alguns de ânimos menos escrupulosos e mais feros, 
que achando-se apartados da Cidade e habitando no seu di lata^ 
dissimo recôncavo, vivendo poderosos, affectavão a liberdade, 
que não podião ter na natureza de subditos, como se experimen
tou nas novas Minas de Cuyaba, em dous irmãos regulos, cha
mados Lourenço e João Leme da Silva, que sendo das pessoas 
principaes de 8. Paulo por nascimento e poder, quizerão escu
recer a sua nobreza e perder os seus cabedaes na acção mais 
indigna, que podem obrar os Vassallos; e fabricarão a sua ruina 
e a dos seus sequazes nos delictos e castigos de que daremos 
breve noticia. 

8 6 DESCOBRIMENTO DAS NOVAS MINAS DO CUYABá. — 

PRIMEIRA EXPEDIçãO QUE SE FAZ A ELLAS. POUCO tempo antes 

havia descuberto estas novas Minas Paschoal Moreira Cabral, a 
quem justamente se deu a cargo de Guarda mor dellas. Estão 
em altura de vinte e oito, até trinta gráos ao Poente de 8. Paulo, 
declinando para o Sul. Antes de se lhes abrir caminho por terra, 
se lhes fazia transito desde a Villa de Utú, em grandes canoas, 
por continuados rios de perigosa e dilatada navegação ; porém o 
interesse do abundantíssimo ouro, que produzem, obrigou a 
muitos moradores daquella Província a superarem todos os en-
commodos e difficuldades, a troco de o colher, levando os man-
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jumentos de que se havião de sustentar naquelle Paiz Inculto, 
''emquanto o não cultivassem das plantas e sementeiras precisas J 
para a numerosa gente daquella expedição, que ia assim para 
lavrar AS Mmas, como para se defender do Gentio bárbaro, que 
habita aquelles districtos. 

87 ASSENTA-SE POVOAçâO E SE TRATA DE QUEM A GOVERNE, f 

Chegado ao sitio das Minas do Guyaba um numeroso concurso 
de pessoas, em que se achavão muitas, que residirão nas Geraes , 
e tinhão larga experiência da lavra dellas; assentado arrayal e 
estância para a sua residência, tratarão de eleger um Cabo 
maior, que os regesse e ordenasse a conquista do Gentio bárbaro, 
para explorarem melhor o Paiz e poderem tirar ouro com 
menor receio daquelles inimigos, que já em repentinos assaltos, 
com mortes e roubos lhes perturbavão o emprego da sua nova 
Povoaçâo, que não podia permanecer segura, sem se affugen-
tarem os contrários, dos quaes receberia inevitáveis damnos. 
I 8 8 ELEGEM A FERNANDO DIAS FALCãO POR SEU CABO 

MAIOR. Conformes todos aquelles novos moradores, assim de 
maior, como de menor distincção, no acordo tomado de elegerem ' 
quem os governasse na paz e na guerra, conhecendo, que na 
pessoa do Capitão mor Fernando Dias Falcão, natural de 
8. Paulo e das principaes Famílias da sua Pátria, concorrião 
qualidades para aquelle emprego, emquanto por ordem Real se 
lhes não mandasse outro Governador, o elegerão por seu Cabo 
maior para os reger e determinar as suas causas particulares e 
publicas, promettendo obedecer-lhe em todas as matérias políti
cas e militares, por termo feito em seis de Janeiro do anno de 
mil setecentois e vinte e um, e o Eleito aceitou o cargo, protes
tando encarregar-se delle, para executar tudo o que fosse em , 
maior serviço de Sua Magestade e bem commum. 

8 9 TRATA O GENERAL RODRIGO CéSAR DE MENEZES DE 

í ,Hé4 FAZER CAMINHO POR TERRA. — MANDA PôR CASA DE 

REGISTO NO RIO GRANDE. Neste estado achou o General Ro
drigo César de Menezes os descobrimentos e operações daquellas 
Minas e vendo terem o caminho tão difflcil e embaraçado, por 
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àuportunos rios de precipitadas cachoeiras, em que perigavão 
as embarcações, tratou mandar-lho fazer por tern^ com maior 
commodo, offerecendo a quem lho abrisse, prêmio competente 
ao trabalho ; e sendo entre as pessoas que o pertendião ganhar 
e fazer este serviço, preferido por parecer do Senado da Câmara 
Manoel Godinho de Lara, lho encarregou. Conseguido feliz
mente o transito, mandou o General pôr uma Casa de Registo, 
com Provedor, e Escrivão no Rio Grande, (parte principiai da*< 
passagem, que na ida e volta fazem as pessoas, que as frequen-
tão) para registarem o ouro, que tirassem e nelle se cobrarem os 
quintos Reaes. 

90 VENDO O POUCO QUE RENDIãO OS QUINTOS Dá NOVA 

FôRMA á COBRANçA DELLES. — RESOLVE PAGAREM-SE POR 

BATèAS. Mandou declarar por bandos na Cidade de S. Paulo, nas 
Villas de Santos, Utú e Sorocaba, os devião pagar com penas 
graves aquelles, que os desencaminhassem, e que do ouro, que 
se julgasse por perdido, se daria a terça parte aos denunciantes. 
Porém sendo mui pouco o rendimento dos quintos, quando 
constava ser lanto o das novas Minas, justamente inferio haver 
fallencia no quintar e tratou de obviar o prejuízo dos direitos 
d'El-Rei, não só para o tempo presente, mas para o futuro. 
Consultando esta matéria com as pessoas mais zelosas do 
serviço de Sua Magestade e com o Senado da Câmara, assen
tarão uniformemente todos, que os quintos se cobrassem por 
batéas, lançando-se a tantas oitavas por escrava; fôrma, que 
asseguravão ser a mais conveniente para o augmento da Real 
Fazenda. 

9 1 NOTICIA-SE 0 ABBITBIO AO OUVIDOR GERAL QUE O 

APPROVA COM RAZõES DE DIREITO.—ANNO DE 1723. Este arbítrio 
se noticiou ao Desembargador Manoel de Mello Godinho Manso, 
Ouvidor Geral daquella Província, que se achava na villa de 
Santos, o qual com o seu parecer per escriplo o approvou; e 
vindo logo a Cidade, o ratificou com razões fundadas em Direito, 
mostrando ser a cobrança dos quintos por batéas, a mais legal e 
conveniente. Ordenou o General o Senado da Câmara lhe apon-

30 
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tasse a pessoa, que lhe parecesse mais idônea, para lhe encarre
gar a incumbência desta cobrança, e o Senado lhe propoz a 
Lourenço Leme da Silva, que por se achar com grande poder de 
parentes e sequazes, e ser intelligente daquellas Minas, era a 
mais própria para este serviço ; e de tudo se fez termo por todos 
assignados, aos sete dias do mez de Maio do anno de mil setecen-
tps e vinte e três. 

92 PROVEO O GENERAL OS CARGOS DE PROVEDOR DOS QUIN

TOS E MESTRE DE CAMPO DAS MINAS EM LOURENçO E JOãO 

LEME DA SILVA.—NãO CORRESPONDE A CONFIANçA QUE DELLES 

FAZ. Elegeo logo o General Rodrigo César de Menezes no 
cargo de Provedor daquelles quintos ao referido Lourenço Leme 
da Silva, e para mais o obrigar, fez a seu irmão João Leme da 
Silva Mestre de Campo Regente das Minas do Cuzaba, e lhes 
^nviou as Patentes pelo Sargento mor Sebastião Fernandes do 
Rego, morador na Cidade de S. Paulo; porémnaquelles ânimos 
desleaes servio o beneficio de fazer mais escandalosa a ingratidão, 
porque vendo-se com o poder, tratarão só de executar insolencias. 
Ordenarão ao Vigário das mesmas Minas, se retirasse dellas com 
todos os forasteiros; e por não o fazer logo, lhe mandarão dar um 
tiro, o qual matou a um assistente de sua casa; e ausentando-se 
o Vigário, elegerão a um Religioso moderno para administrar os 
Sacramentos, do qual se presumia, que não tinha sciencia nem 
faculdade para confessar. 

9 3 BELICTOS E INSOLENUIAS-QUE COMMETTEM. Em occasião 

em que se estava celebrando o Santo Sacrifício da Missa, man
darão pelos seus escravos rasgar de orelha a orelha a boca a um 

j Pedro Leite. Matarão no sitio do Camapuha a um escravo seu, 
a um rapaz e a uma negra, esquartejando-os por suas próprias, 
mãos, com ciúmes das suas concubinas. Prohibirão aos mora
dores pagarem dizimos e conquistarem o Gentio bravo, e sern 
temor das Leis, nem de Sua Magestade, por vários lugares e 
Villas mandavão tirar por força as filhas de alguns moradores 
para suas concubinas e constrangião a outros dal-as por mulheres 
com grandes dotes a pessoas indignas, que andavão na sua com-
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panhia commettendo outras insolencias, mais dignas de castigo, 
que de memória. 

9 4 MANDA O GENERAL PRENDEL-OS POR DOUS CABOS E 

MUITA GENTE DE ARMAS. Tendo noticia o General Rodrigo Cêsaj 
de Menezes bestes insultos e homicidios, os mandou prender, en
carregando esta diligencia ao Sargento mor Sebastião Fernandes 
do Rego, com muita gente de armas, que lhe deu, com a qual 
partio para a Villa de Utú e juntando-se com outra da Vifla de 
Sorocaba, que acompanhava ao Mestre de Campo Balthasar 
Ribeiro de Moraes, ja prevenido pelo General para o mesmo 
effeito, marcharão e os forão cercar ; porém rompendo os dous 
insolentes irmãos o cerco, levando algumas feridas e deixando 
dos seus escravos um morto e sete prezos, com vários despojos 
de provimentos e armas de fogo se retirarão para outros sitios j 
seus onde se puzerão em armas, mandando tocar caixas e clarins 
com repetidas salvas ; mas indo em seu seguimento os ditos 
Cabos, acharão noticia, que havião desertado dous dias 
antes, metendo-se pelas espessas brenhas daquelles dilatadis-
simos maltos. 

9 5 R E T I R ã O - S E E SãO SEGUIDOS PELOS CABOS. — E' PREZO 

J O ã O LEME DA SILVA E MORTO SEU IRMãO LOURENçO L E M E . 

Proseguindo no seu alcance os Cabos com toda a gente, que 
levavão, os acommeterão em uma eminência, em que estavão 
aquartelados, matando-se-lhe neste assalto uma das suas senti-
nellas, com prizão de vinte e tantas pessoas e outros' despojos, 
que daixarão, metendo-se os regulos e os sequazes, que lhe 
ficarão mais, pelo interior dos Sertões, onde finalmente não 
escaparão os cabeças, porque foi prezo João Leme da Silva »'~ 
alguns dias depois morto Lourenço Leme da Silva, por se 
não querer entregar, pertendendo salvar-se naquellas espessu
ras. 

9 6 JOãO LEME é ENVIADO á BAHIA ONDE FOI DEGOLLADO. 

. Mandou logo o General se participasse esta noticia os moradores 
da Minas do Cuyaba, que estavão para as abandonar, por salva
rem as vidas da crueldade daquelles dous insolentes irmãos; dos 
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quaes João Leme da Silva, que ficou vivo, foi prezo para a Villa 
de Santos, de onde com a devaça das suas culpas, que con
tinha também outros delictos mais antigos, ordenou o General 
fosse remettido para a Bahia. Chegado a ella, mandou a Relação 
fazer-lhe os autos summarios e estando as culpas afiundantissi-
mamente provadas, não allegando o reo cousa relevante em sua 

' defensa, o condemnou á morte e foi degollado ; execução, 
que redunda em terror e exemplo de Vassallos rebeldes e 
tyrannos. 

97 FELIZ GOVERNO DO GENERAL RODRIGO CéSAR DE ME

NEZES. Livres da tyrannia destas humanas feras os habitadores_ 
das Minas do Cuyaba, vão continuando as suas lavras, cujos, 
quintos hão de redundarem grande augmento da Fazenda Real, 
pela abundância de ouro, que dellas se tira, sendo (como se 
affirma) as mais rendosas do Sul; conseguindo-se a paz e a 
felicidade de toda aquella Província pelo zelo e disposição do 
General Rodrigo César de Menezes, em cujo venturoso domínio 
vivem seguros e obedientes aquelles Vassallos, tão repugnantes 
em outros tempos a sujeição na falta do jugo, que poucas vezes 
lhe chegava pela distancia do Paiz e sollicitos hoje na obe
diência com o conhecimento da obrigação e suavidade do 
Governo. 

9 8 D. LOURENçO DE ALMEIDA GOVERNADOR E CAPITãO 

GERAL DOS DISTRICTOS DAS MINAS. Havia succedido no anw 
de mil setecentos e vinte e um ao General Conde de Ássumar, 
no Governo das Minas, com o mesmo posto D. Lourenço de 
Almeida, que continuando a gloria do próprio illustrissimo sangue 
e appellido, proseguio o seu zelo e as suas disposições. E' D 
Lourenço esclarecido por nascimento, havendo concorrido para 
sua grande qualidade as principaes do Reino. Servio na índia 
com muita satisfação; achava-se com experiências e prerogati-
vas, que o fazião digno daquelle emprego, em que logo começa
rão a resplandecer as suas virtudes no agrado daquelles Povos, 
os quaes já pelas incessantes fadigas, com que o seu antecessor 
lhes havia ensinado os dictames da razão, tinhão aprendido a 
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viver na obediência de subditos e na veneração dos seus Gover
nadores. 

9 9 ESTABELECE AS CASAS DOS QUINTOS. Conformes os 
ânimos a não difficultarem as ordens Reaes na disposição das 
Casas dos quintos, (em cuja execução trabalhara tanto o Gene
ral Conde de Assumar, fazendo fabrical-as e dispondo as vonta
des a consentil-as, contrastando as repugnância^ e alterações 
daquelles Povos) conseguio de próximo a fortuna, e actividade 
do General D. Lourenço de Almeida o estabelecel-as ; pois 
recebidas constantemente, estão para principiar a suas operações. 

100. AS QÜAES REDUNDÃ0 UM GRANDE AUGMENTO DA 

FAZENDA REAL. Com as casas dos quintos, por tão legal causa 
introduzidas, quanto havião sido injustamente impugnadas, se 
hão de cobrar por inteiro os direitos Reaes, que aquelles Vassallos 
cultores das Minas pagavão quartados, faltando ao direito, que 
a natureza deu ao nosso Monarcha nos thesouros, que poz nos 
seus Domínios e ao agradecimento, que devem a benignidade 
augusta e amor paternal com que os governa e procurápnan-
ter em paz: vindo agora a importar os quintos a sua Real 
Fazenda duas partes mais, do que até o presente lhe rendião 
as Minas, sendo razão, que os Mineiros não usurpem o 
que de justiça lhe devem, para o esperdiçarem em prodigalidades 
e luxos, com tanta queixa, ou escândalo da modéstia. 

101 ANNO DE 1724. — FABRICA DO NOVICIADO DOS PADRES 
DA COMPANHIA. Neste presente anno de mil setecentos e vinte 
e quatro, no Governo do Vice-Rei teve complemento uma 
insigne fabrica, que no de seu pae, o Capitão Geral Luiz César 
de Menezes tivera principio. Achava-se mui dilatada no Brasil 
a Sagrada Religião da Companhia de Jesus, cujos filhos forão 
os primeiros Paes do Christianismo na Gentilidade da nossa 
America e nella os mais fervorosos Operários das cearas 
Catholicas ; e sendo preftiso receber tantos sujeitos, quantos são 
continuamente necessários para as suas repetidas Missões, para 
os Púlpito», Conlissionarios, Cadeiras e outros freqüentes 
exercícios pios, em que resplandecem os seus Religiosos, 
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carecia de uma Casa particular, onde o Noviços se criassem, 
porque apartados do Collegio, em maior numero se podessem 
recolher. 

102 FAZ A DESPEZA DELLA UM MORADOR RICO. — SUA 

FôRMA E GRANDEZA. Offereceo-se a fazer-lhe a despeza della 
um morador com cabedaes e sem obrigações ; e alcançada licença 
de Sua Magestade e do Reverendissimo Padre Geral da Compa
nhia, se fez exame de vários sitios mais ao menos apartados ; e 
escolhido por melhor ao que chamão Giquitaya, (formosa praia 
na enseada da Bahia, meia legoa distante da Cidade) se fundou 
esta sumptuosa Casa, com capacidade e commodo para setenta 
Religiosos. Consta de uma dilatada quadra, que recolhe em 
si três pateos; dous, que servem de lados á Igreja e o terceirif' 
incomparavelmente maior, que fica dentro do edifício, cnja ma-
china em todas estas obra tem de fundo quinhentos palmos e 
trezentos e cincoenta de largo. A cerca é grandíssima,, com cris-" 
talinas águas, muita largueza e commodidade para arvoredos, 
hortas, todas as plantas e flores. 

103 SEU INSTITUIDOR. Foi seu Fundador o Capitão Do
mingos Affonso, já mencionado neste livro por descubridor e 
conquistador das terras do Piaguhi. De exercícios humildes 
passando a penetrar os Sertões da Bahia, elles lhe derão o 
appellido e a fazenda. Testou muita e havendo dispendido setenta 
mil cruzados com a fabrica do Noviciado, deixou encapellados ; 
os mais bens (que constão de opulentas fazendas de gado) ao 
Collegio, ordenando, que do seu rendimento se lhe mandem 
dizer seis Missas quotidianas e dêm três dotes de Órfãs an-
nuaes e outras esmolas na Bahia e na sua Pátria, e que o liquido 
que ficar do rendimento dellas, se divida em três partes, uma 
para o Collegio, como Administrador e duas para a Casa do 
Noviciado; deixas pontualmente executadas por estes Reli
giosos. 

1 0 4 SAHE O VICE-REI A VER AS FORçAS DO RECôN

CAVO. Sahio o Vice-Rei da Cidade a visitar as Forças do recôn
cavo, levando Engenheiros e Officiaes para o que fosse preciso 
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ao reparo e augmento dellas, achando em todas as partes a que 
chegava, Veneração e festejo competentes ao seu respeito e 
agrado. No lugar de Maragogipe lhe representarão aquelles 
moradores os encommodos, que padecião em acudirem nas suas 
causas e acções a Villa de Jagoaripe, a cujt jurisdicção ficarão 
sujeitos na erecção delia; porque estando mui distante, por mo-
lestas jornadas experimentavão mais contra-tempos, que na 
viagem para a Cidade, pedindo-lhe creasse Villa aquella grande 
Povoação, que por ser numerosa em gente e a maior parte 
delia occupada na lavoura da farinha, seria conveniente a toda 
a Bahia, não sahir por recurso a tão distantes partes. 

1 0 5 MANDA ERIGIR VILLA NO LOGAR DE MARAGOGIPE. 

Attendendo o Vice-Rei ao seu justo requerimento, ao augmento, 
e decoro do Brasil, com a erecção de muitas Villas, (como lh'o 
ordena Sua Magestade) a mandou crear naquelle lugar, pelo 
Ouvidor da Comarca o Doutor Pedro Gonçalves Cordeiro 
Pereira; e agradecidos os visinhos de Maragogipe por este 
beneficio, lisongearão ao Vice-Rei com a galantaria de dous 
mil alqueires de farinha, postos pelas suas embarcações na 
Cidade, por ser o gênero essencial da sua cultura; e elle os 
aceitou para o sustento dos Soldados e Artilheiros do Presimo 
da Bahia, ordenando os recebesse o Almoxarife, a quem toca a 
distribuição deste pão de munição da Infanteria; e poupando (no 
tempo presente) tão opportuno donativo muita despeza. 

106 FUNDAçãO DA VILLA DA JAGOABINA. — FUNDAçãO 

DA VILLA DO RIO DAS CONTAS. Havia já mandado fundar 
a Villa de Jacoabina pelo Coronel Pedro Barbosa Leal, que a 
erigio com a diligencia, com que costuma executar as ordens, 
que se lhe encarregão. Depois o ouvidor Geral da Comarca, já 
nomeado, indo a ella por ordem do Vice-Rei, com seu beneplá
cito a mudou para o sitio do Bom Jesus, Missão dos Religiosos 
de S. Francisco e lugar mais conveniente, por mais chegado 
aquellas Minas ; cujos cultores recebem da sua visinhança 
maiores commodidades; e Pedro Barbosa foi enviado a levantar 
a Villa do Rio das Contas, que o Vice-Rei mandou erigir para 
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a freqüência das novas Minas, que se tem achado naqiíelle vas
tíssimo districto e se vão lavrando com grande copia íe finíssimo 
ouro, 

107 SITIO B NOTICIA DAS SUAS NOVAS MINAS. Ficão na 

jurisdicção da Provttcia dos Ilheos e quasi na mesma altura, 
declinando para o Norte. Estão nas terras que fecunda o cauda-
loso rio das Contas, do qual tomão o nome a barra e o porto da 
sua navegação. Forão descubertas no anno de mil setecentos e 
dezoito por uns Paulistas, que acbando-se nos sertões da Bahia, 
(por informações, que tiverão do ouro, que alguns visinhos 
havião tirado em prova da certeza de antigas noticias, que alli o 
fazião infallivel) atravessarão todo aquelle continente,*abrindo 
caminho até entêjé inculto; e de presente freqüentado parf asi 
novas Minas, e posto que por mui distantes, são menos.-assis-' 
tidas de Mineiros, os que dellas vem, trazem grande copia destel 
metal, não inferior em quilates ao das Minas do Sul e da Jacoa-
bina e igual em quantidade. 

108 COMMODO QUE RESULTA DAS POVOAçõES. Agora com 

a Villa, que nellas se está erigindo, (pela commodidade, que 
resulta dos Povoações, assim na distribuição da Justiça, em que 
se assegura a paz e união entre os poderosos e humildes, aaturií 
raes e estrangeiros, como na freqüência dos mantimentos, que 
a ellas se conduzem para a sustentação dos que as habitão se ha 
de continuar com maior fervor a lavra daquellas Minas e-
augmentar o numero dos seus Mineiros, porque a mais dilatada 
extensão de legoas sabe vencer o interesse dos homens, quando 
é tão notório o lucro, como se experimenta ser o rendimento do 
ouro do rio das Contas, do qual redundarão muitos augmentos 
aos direitos Reaes. 

109 INCêNDIO NA CASA EM QUE SE FABRICA A PóLVORA. 

— O VICE-REI O EXTINGUE. O Vice-Rei, que em todas as suas-
emprezas tem por foreira a fortuna, a experimentou mais feu« 
dataria em um caso, de que poderá resultar precipício, tanto 
maior, quanto mais irreparável. Manifestou-se fogo na casa, em 
que se fabrica a pólvora, edificada no campo eminente as praias, 
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que chairtão da Cambão, e sobindo ao tecto já em grande lava-
reda, noticiaWo deste incêndio o Vice-Rei, foi a destruil-o com 
tanto desprezo do damno próprio, por evitar o alheio e livrar a 
Officina d'El-Rei, que sabendo se achavão nella muitos barria 
de pólvora já feita e outros dos materiaes, de que se compõem, 
entrou na casa, mandou extinguir a origem da chamma e fez 
sobir ao tecto do edifício gente com cântaros de água e outros 
instrumentos com que triumphou do incêndio e do perigo. 

110 POR ESPECIAL FAVOR DA VIRGEM MãE DE DEOS. 

• Este prodígio, que mais propriamente podemos chamar milagre, 
se attribuio à Virgem Mãe de Deos, que com a invocação de 
Nossa Senhora da Piedade, se venera no Hospício dos Reli" 
.giosos Barbadinhos, não mui distante, cuja Sacada Imagem e 
freqüentado Santuário faz especioso e assistido todo aquelle 
district^ |gendo o seu maior devoto o Vice-Rei, que todos os 
annos lhe faz a sua festa com liberal despeza de fazenda e 
grande concurso de gente; da qual, na tarde do dia vintee oito 
de Abril, em que prendeo a chamam, se achava muita, que 
depois de fazer oração e cumprir os seus votos naquella Igreja, 
ia a lograr a frescura e amenidade daquelles ares e prados; e 
acabaria toda ao estrago, se a Senhora não evitara a ruina. I 

1 1 1 DOUS BAIXEIS ÔUE MANDOU FAZER E LANÇAR AO MAR 

o VICE-REI. Mandou o Vice-Rei fabricar no arsenal da Bahia e 
lançar ao mar dous grandes baixeis, um de invocação Nossa 
^Senhora do Livramento e S. Francisco Xaviír, outro Santa 
Theresa de Jesus, sendo qualquer delles dos melhores, que se 
tem feito nesta ribeira e a menos custo da Fazenda Real que 
todos, porque as suas diligencias e arbítrios pouparão despezas 
consideráveis, concorrendo para ajuda do gasto da primeira os 
homens de negocio desta Praça com importante donativo, não 
só pelo interesse de lhes comboiar as suas embarcações, mas 
pela promptidão, com que sempre se offerecem para tudo o que 
toca ao serviço de Sua Magestade, fazendo-se dignos da sua 

. Real attenção. 
112 INTRODUZ E ERIGE UMA ACADEMIA EM PALáCIO COM 
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o TITULO DE ACADEMIA BRASILICA DOS ESQUECíBOS. A nossa 

Portugueza America, (e principalmente a Província da Bahia) 
que na producção de engenhosos filhos pôde competir com Itália 
e Grécia, não se achava com as Academias, introduzidas em 
todas as Republicas bem ordenadas, para apartarem a idade 
juvenil do ócio contrario das virtudes e origem de todos os vicios 
e apurarem a subtileza dos engenhos. Não permittio o Vice-Rei, J 
que faltasse no Brasil esta pedra de toque ao inestimável ouro' 
dos seus talentos, de mais quilates, que o das suas Minas. Eri-
gio uma doutíssima Academia, que se faz em Palácio na sua 
presença. Derão-lhe fôrma as pessoas de maior graduação e 
entendimento, que se achão na Bahia, tomando-o por seu Pro-
tector. Tem presidido nella eruditissimos sujeitos. Houverão-
graves e discretos assumptos, aos quaes se fizerão elegantes e 
agudissimos versos ; e vai continuando nos seus progressos, 
espigando, que em tão grande protecção se dêm ao Prelo os seus 
escriptos, em prêmio das suas fadigas. 

113 CONTINUA O SEü GOVERNO E ACABA A HISTORIA NO 

ANNO DE 1724. Não deixa o Vioe-Rei cousa alguma neste I 
Estado por fazer daquellas, que em seu augmento e credito podem-1 
redsndar, attendendo ao bem publico e particular, ao amparo] 
das viuvas, das órfãs e dos pobres. Com o seu exemplo cresce o 
culto dos Templos e a devoção dos Santuários. Com o seu 
respeito, e agrado se conservão a obediência e amor dos sub-j 
tidos, não fáceis de ajustar, se o instrumento, que os hade unirei 
não é tão acorde e sobido, com o entendimento do Vice-Rei 
Vasco Fernandes César de Menezes, de que procede a suave] 
harmonia do seu ditoso Governo, no qual com o mesmo cursdi 
de acertos e felicidades fica continuando este presente anno de! 
mil setecentos e vinte e quatro, quarto do seu Vi-Reinado, em' 
que põem fim esta Historia. 

FIM 

TTP:. B. GABN1ER. — PARIS (ALBSÇOJí). 




